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สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ  
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ 

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 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในโครงการ รองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทต่าง 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.)  และ
ได้เริ่ม เริ่มพัฒนาโครงการมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2558 และเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา  

 ปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 มีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่เข้ามาลงทุน                 
ในพื้นที่โครงการ จำนวน 13 แห่ง โดยเป็นโรงงานที่เปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 5 แห่ง เนื้อที่รวมประมาณ 
129.22 ไร่ โรงงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน จำนวน  3 แห่ง เนื้อที่รวมประมาณ 329.53 ไร่ และ
โรงงานที่ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 5 โรงงาน เนื้อที่รวมประมาณ 229.65 ไร่ รายละเอียดดังตารางท่ี 
1.1-1 โดยโครงการได้มีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื ่ออำนวยความสะดวกแก่โรงงานและสถาน
ประกอบการที่จะเข้ามาตั้งในพ้ืนที่โครงการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

 - ระบบถนนภายในโครงการ  

 - อ่างเก็บน้ำดิบ ขนาด 10,000 ลูกบาศก์เมตร  

 - ระบบผลิตน้ำประปา ความสามารถในการผลิตสูงสุด 4 ,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบจ่าย
น้ำประปา 



-2- 

 - ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพ ความสามารถในการรองรับน้ำเสีย
สูงสุด 2,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน และบ่อพักน้ำท้ิงหลังผ่านการบำบัด ขนาด 240,000 ลูกบาศก์เมตร 

 - บ่อหน่วงน้ำฝน ขนาด 300,000 ลูกบาศก์เมตร 

ตารางท่ี 1.1-1 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมภายในพ้ืนที่โครงการปัจจุบัน 
เลขแปลง เปิดดำเนินการ เนื้อที่ (ไร่) ผลิตภัณฑ ์
G21 บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 26.46 ผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ 

G24 บริษัท ดีแอลที อิเล็คทริค แอพพลายแอนซ์ จำกัด 21.35 ผลิตอุปกรณไ์ฟฟ้าและอะไหล ่
G11 บริษัท อีโค อินฟินิค จำกัด 33.48 รีไซเคิลยางรถยนต์ที่ใช้แล้วให้เป็นผง

คาร์บอนแบล็ค น้ำมันไพโรไลซสิ 
และเส้นใยเหล็ก 

G17 บริษัท เคยัง พาวเวอร์ ทูลส์ จำกัด 21.46 ผลิตอุปกรณไ์ฟฟ้าและอะไหล ่

G22 บริษัท ไดโดะ ชิโมมูระ สตีล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 26.47 ผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ 
 รวม 129.22 - 

เลขแปลง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เนื้อที่ (ไร่) ผลิตภัณฑ ์
G25-G30 บริษัท จุ้น จี้ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด 109.56 ผลิตทองแดงบรสิุทธ์ิและโลหะมคีา่ 

G02-G03 บริษัท ไมเดีย รีฟรจิเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 203.45 ผลิตเครื่องปรับอากาศประเภทต่าง ๆ 
รวมถึงอุปกรณ์ อะไหล่ ช้ินส่วน     
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศ 

G19 บริษัท จื้อยี่ ซิงค์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด 16.52 ผลิตและจำหน่าย สังกะสีออกไซน ์
 รวม 329.53 - 
เลขแปลง ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง เนื้อที่ (ไร่) ผลิตภัณฑ ์
G32-G33 บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด 56.53 - 
G01 บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 87.05 โรงงานให้เช่า 

G20 บริษัท นิปปอนสตีลลอจสิติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 16.57 คลังสินค้า 
G16 บริษัท ซูมิโตโม อิเลค็ตริก ซินเตอร์ คอมโพเน้นท์ (ที) จำกัด 30.00 ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จักรยานยนต์

และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
จากผงโลหะขึ้นรูป 

G13 บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด 39.50 ผลติฟลิ์มพลาสติกสำหรับอตุสาหกรรม 

 รวม 229.65 - 
688.4 - 

ที่มา :  บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน), 2564  
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 การกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ พิจารณาคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
โอกาสขยายตัวสูง และได้ร ับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยพิจารณา                        
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมกับความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1)  กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

  การกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ พิจารณาคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
โอกาสขยายตัวสูง และได้ร ับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยพิจารณา                        
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมกับความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ 
ได้แก่ กิจการอบพืชและไซโล กิจการผลิตถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
กิจการบรรจุเก็บรักษา พืชผัก ผลไม้ และดอกไม้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กิจการผลิตภัณฑ์พลอย ได้                 
หรือเศษวัสดุทางการเกษตร กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร (ยกเว้นสบู ่ ยาสระผม ยาสีฟัน และ
เครื่องสำอาง) กิจการตรวจวิเคราะห์และรับรองคุณภาพมาตรฐาน ผลิตผลทางการเกษตร กิจการแปรรูปไม้
ยางพารา 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 

(3) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง : กิจการในอุตสาหกรรม
กลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการผลิตเครื่องมือช่าง และเครื่องมือวัด กิจการผลิตเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ กิจการประกอบรถจักรยานยนต์ กิจการ
ประกอบรถยนต์ กิจการชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ (Plating) หรือ Anodize (Surface Treatment) กิจการชุบแข็ง 
กิจการผลิตยานยนต์ขับเคลื ่อนด้วยระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ กิจการผลิต
เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ กิจการซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการ
อุตสาหกรรม กิจการผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่ทำจากโลหะ กิจการผลิตโครงสร้างโลหะที่ ใช้ในการก่อสร้าง 
หรืออุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม กิจการผลิตเครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ กิจการผลิตและซ่อมบำรุงรักษาตู้
สินค้าแบบคอนเทนเนอร์ กิจการซ่อมชิ้นส่วนยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
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(4) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ 
กิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรม กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ กิจการผลิตสารหรือแผ่นสำหรับ
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กิจการซอฟแวร์ เป็นต้น 

(5) กลุ่มบริการสาธารณูปโภคหรืออุตสาหกรรมสนับสนุน : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ 
กิจการโลจิสติกส์ กิจการสาธารณูปโภคและการบริการพ้ืนฐาน กิจการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ กิจการพัฒนาพื้นที่
สำหรับกิจการอุตสาหกรรม กิจการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration) 
เป็นต้นกลุ่มอุตสาหกรรมกิจการบริการและสาธารณูปโภค 

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

(7) กลุ ่มอ ุตสาหกรรมที ่ได ้ร ับการส่งเสร ิมตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ             
ภาคตะวันออก (EEC) ครอบคลุม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นการต่อยอดจาก 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ 
ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม การเกษตรแปรรูป และโลจิสติกส์ และเพิ่มอีก 5 อุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน 
การแพทย์ครบวงจร หุ่นยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ดิจิทัล เชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นตน้ 

  (8) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง  

 2) กลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้ง 

  นอกจากนี้ โครงการได้ตระหนักถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง 
จึงได้กำหนดประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมที่ห้ามเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ โดยห้ามมิให้ตั้งโรงงานที่มีโอกาส
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ น้ำเสียในระดับสูง จำนวน 24 ประเภท ได้แก่ 

  (1) โรงงานผลิตเยื่อ หรือการดาษ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

  (2) โรงงานประกอบกิจการเกี๋ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันศัตรูพืชอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

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

  (4) อุตสาหกรรมถลุงแร่ และอุตสาหกรรมแยกแร่ 
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  (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 

  (18) โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ 

  (19) โรงงานทำเบียร์ 

  (20) โรงงานทำน้ำอัดลม 

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

  (22) โรงงานทำสบู่ที่เริ่มต้นการผลิตจากน้ำมันพืช หรือไขมันจากสัตว์ 

  (23) โรงงานทำน้ำมันหล่อลื่น และ/หรือจาระบีจากน้ำมันหล่อลื่นไม่ใช้แล้ว  

  (24) โรงงานทำหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อกำเนิดไฟฟ้าชนิดน้ำ หรือชนิดแห้ง รวมถึงชิ้นส่วน
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
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  (24) โรงงานรับซื้อแบตเตอรี่เก่าเพ่ือนำมาหลอมใหม่ 

2. ความจำเป็นในการพัฒนาโครงการและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) ได้รับการประกาศจากคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ แห่งอนาคต 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิตัล และอุตสาหกรรมเชื ้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดังนั ้น บริษัทฯ          
จึงวางแผนที่จะปรับปรุงผังแม่บทโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงการ รวมทั้งพัฒนาพ้ืนที่เพ่ิมเติมอีก
ประมาณ 67-1-19 ไร่ (67.30 ไร่) เพื่อขยายพื้นที่โครงการ และเพิ่มประเภทอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม 
โครงการจึงได้มีการทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ
การดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที ่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)            
ที่กำหนดให้โครงการประเภทนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ต้องจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื ่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 ก่อนดำเนินการขออนุมัติ/อนุญาตในขั้นตอนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 1) เพื่อศึกษาถึงข้อมูลรายละเอียดด้านต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งมีแนวทางการออกแบบตามข้อบังคับ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความ
สะดวกและบริการสำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557 รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ประกอบด้วย ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ในบริเวณพื้นที่ศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนมี
การดำเนินโครงการ 

 3) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ที่อาจมีผลกระทบด้าน
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อ
คุณภาพชีวิต ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยพิจารณา
เฉพาะปัจจัยที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรงหรือทางอ้อมจากการดำเนินโครงการ 
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 4) เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ 

 5) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นต่อโครงการ ทั้งการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขต
การศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ (การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1) และการรับฟังความ
คิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั ้งที ่ 2) ตลอดจนการสำรวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการ 

4. ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ 

 บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามประกาศสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการได้เข้า
พบประชาสัมพันธ์โครงการ และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการดำเนินการกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อหน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการก่อน
การจัดประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและเชิญเข้าร่วมประชุม
รับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ครอบคลุมทุกเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ได้รับ
ผลกระทบ ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ 
องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ 
สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ ยังได้ทำการปิดประกาศเชิญประชุมและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสถานที่ต่าง ๆ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน/หมู่บ้าน บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ ่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์
ผ่านทางสื่อออนไลน์ เว็บเพจของบริษัทที่ปรึกษา นอกจากนี้ได้มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ระดับครัวเรือน 
โดยการแจกแผ่นพับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ตามกำหนด และ
รับทราบข้อมูลโครงการก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
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5. การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา 
และการประเมินทางเลือกโครงการ (การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1) 

 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา 
และการประเมินทางเลือก โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)  ของบริษัท 
ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 เวที รายละเอียด ดังนี้  

 1) เวทีที ่ 1 จัดขึ ้นเมื ่อวันพฤหัสบดีที ่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30–12.00 น. ณ อาคาร
อเนกประสงค์ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   
มีผู ้เข้าร่วมประชุม จำนวน 312 คน ทั ้งนี ้ จำนวนผู ้เข้าร่วมประชุมจำแนกตามกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5-1 ภาพบรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น แสดงดังรูปที่ 5-1 และ
รายละเอียดประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 และ
จากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมพร้อมทั้งคำชี้แจง ดังตารางท่ี 5-2   

 2) เวทีที ่ 2 จัดขึ ้นเมื ่อวันพฤหัสบดีที ่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00–16.30 น. ณ อาคาร
อเนกประสงค์ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   
มีผู ้เข้าร่วมประชุม จำนวน 313 คน ทั ้งนี ้ จำนวนผู ้เข้าร่วมประชุมจำแนกตามกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5-2 ภาพบรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น แสดงดังรูปที่ 5-2 และ
รายละเอียดประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 และ
จากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมพร้อมทั้งคำชี้แจง ดังตารางท่ี 5-3 

ตารางท่ี 5-1 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1   
               (วันวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น.) 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
จำนวน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบที่ตั้งโครงการ 
ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 

234 

 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุร ี

 

 1) หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง  
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 13 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 21 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  
                      (วันวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น.) 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
จำนวน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 2) หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ ์  
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 4 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 31 
 3) หมู่ที่ 7 บ้านระเวิง  
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 6 
 - กรรมการหมู่บ้าน 2 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 11 
 4) หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสขุ  
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 3 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 72 
 5) หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตาเกล้า  
   ผู้นำชุมชน  
 - กรรมการหมู่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 7 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 11 
 6) หมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา  
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
 - กรรมการหมู่บ้าน 1 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 10 
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 23 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  
                      (วันวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น.) 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
จำนวน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 3. นิคม/สวน/เขตประกอบการอุตสาหกรรม/ 3 
 สถานประกอบการ  
 1) บริษัท เอ็ม.เอส.เค. มาบปู จำกัด  
 - ผัวหน้าแผนกจัดซื้อ 1 
 2) สนามกอล์ฟ พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท  
 - ผู้จัดการ 1 
 4) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
 - เจ้าหน้าท่ีมวลชนสมัพันธ์โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ปิ่นทอง 5 
1 

2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

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

12 
14 

3. ผู้ที่ทำหน้าทีพิ่จารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ     
สิ่งแวดล้อม (สผ.) 

- 
 

4. หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ   4.1 หน่วยงานราชการส่วนกลาง 5 
      1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  
 -  ผู้อำนวยการสำนักงานปิ่นทอง 1 
 -  นักบริหารนิคมอุตสาหกรรม 1 
 -  วิศวกร 5 1 
 -  วิศวกร  1 
 -  นายช่าง 8 1 
 4.2 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 2 
 1) สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุร ี  
 -  เจ้าพนักงานท่ีดินอาวุโส 1 
 2) แขวงทางหลวงชลบุรีท่ี 2             
 -  หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาคันทรง 1 
 4.3 หน่วยงานราชการระดับอำเภอ 1 
   1)  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง  
  -  นักวิชาการสาธารณสุข 1 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  
                      (วันวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น.) 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
จำนวน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
4. หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ 4.4 หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 22 

(ต่อ)   1)  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง  
  -  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง 1 
  -  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง 2 
  -  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 
  -  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 1 
  -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง 6 
    2)  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  
  -  นายช่างโยธา 1 
    3)  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน  
  -  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ 2 
 -  ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 
    4)  องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์  

  -  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธ์ิ 1 
  -  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธ์ิ 1 
    5)  เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา  
  -  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  1 

 -  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ 1 
 -  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 

    6)  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
บ้านมาบลำบิด 

 

  -  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ 1 
    7)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองค้างคาว  
  -  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 1 

5. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง 5.1 องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 1 
สิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน - ประธานเครือข่ายอาสาสมคัรพิทักษ์ทรัพยากรธรมชาติ   
สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ  และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอศรรีาชา 1 
และนักวิชาการอิสระ 5.2 องค์กรพัฒนาเอกชน 2 
 1) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุร ี  
 - รองเลขาธิการ 2 

 5.3 รัฐวิสาหกิจ 3 
 1) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 

จำกัด (มหาชน) 
 

 - เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 1 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  
                      (วันวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น.) 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
จำนวน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
5. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง 2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง  

สิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน - ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก 1 
สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ  3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง  
และนักวิชาการอิสระ - หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า 1 
 5.4 สถาบันการศึกษา 6 

 1) โรงเรียนบ้านเขาคันทรง  
 - ครูผู้ช่วย 1 
 2) โรงเรียนบ้านสุรศักดิ ์  
 - ผู้อำนวยการโรงเรยีน 1 
 3) โรงเรียนบ้านระเวิง  
 - คร ู 1 
 4) โรงเรียนมาบลำบิด  
 - ผู้อำนวยการโรงเรยีน 1 
 - คร ู 1 
 5) โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน  
 - คร ู 1 

6. สื่อมวลชน 6.1 สื่อมวลชน 3 
 1) ไทยสยามโพสต ์  
 - ผู้สื่อข่าว 1 
 2) PTV ศรีราชา  
 - ผู้สื่อข่าว 1 
 3) สถานีวิทยุกระจายเสียงชลบุรี  
 - สื่อสารมวลชน 1 

7. ประชาชนทั่วไป 7.1 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุร ี

4 

 1) หมู่ที่ 2 บ้านศิริอนุสรณ์  
   ผู้นำชุมชน  
 - สารวัตรกำนัน 1 
 2) หมู่ที่ 6 บ้านเขาช่องลม  
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  
                      (วันวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น.) 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
จำนวน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 7.2 ตำบลตาสิทธิ์ 1 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี 1 

 7.3 บริษัทเอกชน 2 
 1) บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
 - นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 2 

รวม 312 
ที่มา : อ้างอิงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขต

การศึกษา และการประเมินทางเลือก โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล 
ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ บริเวณองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาคันทรง ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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ตารางท่ี 5-2 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  
               (วันวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น.) 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
จำนวน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบที่ตั ้งโครงการ  

ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
272 

 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุร ี

 

 1) หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง  
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 11 
 2) หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ ์  
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 16 
 3) หมู่ที่ 7 บ้านระเวิง  
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 7 
 4) หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสขุ  
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 42 
 5) หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตาเกล้า  
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 30 
 6) หมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา  
   ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 
 2. เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 ตำบลเขาคันทรง  
 1) ชุมชนหุบบอน  
 ผู้นำชุมชน  
 - ที่ปรึกษา 1 
 - กรรมการชุมชน 4 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี 14 
 2) ชุมชนศิริอนสุรณ์  
 - ประธานชุมชน 1 
 - ที่ปรึกษา 3 
 - กรรมการชุมชน 6 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 
 3) ชุมชนเขาช่องลม  
 - ประธานชุมชน 1 
 - รองประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 1 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี 22 

 



-15- 

ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  
                      (วันวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น.) 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
จำนวน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ 4) ชุมชนหมู่ที่ 3 เขาคันทรง  
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 1 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 1 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี 14 
 5) ชุมชนพันเสดจ็นอก  
 - ประธานชุมชน 1 
 - ที่ปรึกษา 1 
 - กรรมการชุมชน 5 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 
 ตำบลบ่อวิน  
 6) ชุมชนมาบเสมอ  
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 1 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 
 7) ชุมชนนิคมบ่อวิน  
 - รองประธานชุมชน 1 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี 14 
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุร ี
 

 1) หมู่ที่ 4 บ้านพันเสด็จใน  
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 3 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี 7 
 2) หมู่ที่ 7 บ้านหนองก้างปลา  
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 1 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี 11 
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัด

ชลบุร ี
 

 1) หมู่ที่ 6 บ้านโสม  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1 
 - กรรมการหมู่บ้าน 4 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 4 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  
                      (วันวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น.) 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
จำนวน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 2) หมู่ที่ 7 บ้านมาบลำบิด  
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 3 
 - กรรมการหมู่บ้าน 10 
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง 
 

 1) หมู่ที่ 3 บ้านหนองค้างคาว  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - กรรมการหมู่บ้าน 2 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี 5 
 6. เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง 
 

 1) ชุมชนจอมพล  
 - ประธาน 1 
 - กรรมการชุมชน 1 
 2) ชุมชนเจ้าพระยา  
 - ประธาน 1 
 - กรรมการชุมชน 1 

2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

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

12 
14 

3. ผู้ที่ทำหน้าทีพิ่จารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ     
สิ่งแวดล้อม (สผ.) 

- 
 

4. หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ   4.1 หน่วยงานราชการส่วนกลาง 1 
      1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  
 - วิศวกร 5 1 
 4.2 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 1 
 1) สำนักงานจังหวัดชลบุร ี  
 - รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร ี 1 
 4.3 หน่วยงานราชการระดับอำเภอ 1 
 - ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา 1 
5. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง - - 
สิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน   
สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ    
และนักวิชาการอิสระ   
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  
                      (วันวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น.) 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
จำนวน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
6. สื่อมวลชน 6.1 สื่อมวลชน 4 
 1) สำนักงานประชาสมัพันธจ์ังหวัดชลบุรี  
 - ประชาสมัพันธ์จังหวัดชลบุร ี 1 
 4) NBT CENTRAL NEWS  
 - ผู้สื่อข่าว 3 

7. ประชาชนทั่วไป 7.1 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุร ี

2 

 1) หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง  
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 6) หมู่ที่ 6 บ้านเขาช่องลม  
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 7.2 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุร ี
1 

 1) หมู่ที่ 1 บ้านหุบบอน  
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1 
 7.3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุร ี
1 

 1) หมู่ที่ 6 บ้านเขาหิน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 

 7.4 บริษัทเอกชน  4 
 1) บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จำกัด  
 - ผู้จัดการส่วน 1 
 - วิศวกร 1 
 - วิศวกร สิ่งแวดล้อม 1 
 - เจ้าหน้าท่ี PR & CSR 1 

รวม 313 
ที่มา : อ้างอิงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขต

การศึกษา และการประเมินทางเลือก โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 
จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาคันทรง ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น  

 
การเปิดการประชุมรับฟังความคดิเห็นโดยตัวแทนโครงการ 

  
การนำเสนอร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ 

  
การรับฟังความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ 

รูปที่ 5-1 บรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เวลา 08.30-12.00 น. 
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การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น  

  
การกล่าวรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

โดยตัวแทนโครงการ 
การกล่าวเปดิการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

โดยรองผู้วา่ราชการจังหวดัชลบุร ี

  
การนำเสนอร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ 

  
การรับฟังความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ 

รูปที่ 5-2 บรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เวลา 13.00-16.30 น. 
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ตารางท่ี 5-3 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจาก

แบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคำชี้แจง (เวลา 08.30-12.00 น.) 
ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง 

1. รายละเอียดโครงการ 

- โครงการจะจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
(EIA) ของโครงการส่วนขยายหรือรายงาน EIA ของโรงไฟฟ้า 
- ขอให้แยกการจัดทำรายงาน EIA ของนิคมอุตสาหกรรม

ปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) และรายงาน 
EIA ของโรงไฟฟ้าออกจากกันให้ชัดเจน 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข) 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา) 

-  ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั ้งนี ้เป็นการ    
รับฟังความคิดเห็นของการจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อขยายพื้นที่เพิ่มเติม 67.30 ไร่ สำหรับรองรับโรงงาน
อุตสาหกรรมตามนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้งในพื้นทีซ่ึ่งภายหลังหาก
มีการรับโรงไฟฟ้าเข้ามาตั้งภายในพื้นทีโ่ครงการ โรงไฟฟ้า
จะต้องดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดทำรายงาน EIA ของโรงไฟฟ้า
ด้วยเช่นเดียวกัน 

- เหตุใดจึงเล ือกให้โรงไฟฟ้าเข้ามาตั ้งภายในพื ้นที ่น ิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 และเลือกพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า
ใกล้กับชุมชน เนื่องจากชุมชนมีความวิตกกังวลผลกระทบ
ด้านระดับเสียง 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข) 

-  โครงการมีแนวคิดในการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้
เกิดเสถียรภาพในการใช้ไฟฟ้าแก่โรงงานอุตสาหกรรม
ภายในพื้นที่โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย    
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ส่งเสริม
ให้มี 1 โรงไฟฟ้า ใน 1 นิคม เพื่อเป็นการลดปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งไฟฟ้าของชุมชน โดยสาเหตุที่เลือกที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าที่บริเวณดังกล่าวเนื่องจากมีความเหมาะสมตาม
หลักวิศวกรรม เช่น เป็นพื ้นที ่ท ี ่อยู ่ ใกล้แนวสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง และอยู่ใกล้แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งวาง
ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 เป็นต้น 

- ขอให้โครงการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ
ว่ามีการปิดกั้นลำรางสาธารณประโยชน์หรือไม่ 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข) 

-  บริษัทที่ปรึกษาขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าโครงการมีการ  
ปิดกั ้นลำรางสาธารณประโยชน์จริงหรือไม่ หากมีการ   
ป ิดกั ้นจร ิงถ ือว ่าเป ็นการดำเนินการที ่ผ ิดกฎหมาย 
โครงการจะดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย
กำหนด 

- ขอให้พิจารณาตำแหน่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้า
มาตั้งในโครงการให้เหมาะสม ไม่ให้โรงงานก่อให้เกิดมลพิษ
ตั้งใกล้ชุมชน 
(รองนายก อบต. เขาคันทรง) 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวพิจารณาต่อไป 
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง 

1. รายละเอียดโครงการ (ต่อ)  

- โครงการได้ม ีการสอบถามโรงงานที ่จะเข ้ามาตั ้งใน
โครงการหรือไม่ว่าจะประกอบกิจการประเภทใด  
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์) 

- โครงการและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ได้มีการตรวจสอบคุณลักษณะของโรงงานท่ีจะเขา้
มาตั ้งในโครงการอยู ่แล้วว่าเป็นการประกอบกิจการ
ลักษณะใด และสามารถประกอบกิจการในโครงการได้
หรือไม่ตามที ่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ ่นทอง 
โครงการ 5 ทั้งนี้ โครงการจะไม่รับโรงงานอุตสาหรรมที่
ก่อให้เกิดมลพิษ และเป็นอันตรายต่อชุมชนเข้ามาตั้ง
แน่นอน  

- ไม่ต้องการให้มีโรงไฟฟ้าเข้ามาตั้งภายในโครงการ 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข) 

- โครงการขอรับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป 

2. ระบบสาธารณูปโภค  

- โรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้งใช้น้ำในกระบวนการผลิตไฟฟ้าใน
ปริมาณมาก วิตกกังวลหากมีโรงไฟฟ้าเข้ามาตั้งในโครงการ
จะมีการแย่งน้ำใช้ของชุมชน   
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข) 

- โรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้งในโครงการมีการใช้น้ำในปริมาณ
มากกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื ่น แต่อย่างไรก็ตาม 
โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการน้ำใช้โดยการนำ
น้ำทิ้งภายหลังการบำบัดมาปรับปรุงคุณภาพเพื่อผลิตเป็น
น้ำประปาจำหน่ายให้แก่พื ้นที ่อ ุตสาหกรรมภายใน
โครงการ เพื ่อลดปริมาณน้ำทิ ้งที ่จะระบายลงสู ่ห้วย   
มาบเอียงและลดปริมาณน้ำใช้ในโครงการ ทั้งนี้ โครงการ
จะรับน้ำดิบจากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ซึ ่งมีการจ่ายน้ำใช้ให้
ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ดังนั ้น โครงการจะไม่มีการ
แย่งน้ำใช้ของชุมชนอย่างแน่นอน 

3. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
3.1 คุณภาพอากาศ 

- ปัจจุบันชุมชนได้รับผลกระทบจากโรงงานรีไซเคิลยาง
รถยนต์ภายในโครงการและไดม้ีการแจ้งปัญหาดังกลา่วแก่
โครงการ ได้แก่ ปัญหาด้านมลพิษทางกลิ่น และปัญหา
แหล่งเพาะพันธุ์ของยุง สาเหตุจากการเก็บกองยางซึ่งเป็น
วัตถุดิบของโรงงานไม่เหมาะสม  
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์) 

- โครงการได้มีการตรวจสอบปัญหาและได้ประสานงานให้
โรงงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบัน 
การเก็บกองยางรถยนต์จะดำเนินการภายในพื้นที่ปิดคลุม 
เพื่อลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ ์ของยุง หากชุมชนได้รับ
ผลกระทบด้านใดเพิ่มเติมสามารถแจ้งมายังโครงการได้ 
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง 
3.2 การระบายน้ำ 

- เนื ่องจากคลองมาบเอียงบริเวณด้านข้างโครงการมีสภาพ   
รกร้าง ไม่ได้รับการขุดลอก ขอให้โครงการดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงหรือสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ
เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง 

  (รองนายก อบต.เขาคันทรง) 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปดำเนินการต่อไป 

3.3 คุณภาพน้ำผิวดิน 

- วิตกกังวลด้านความสามารถในการรองรับของบ่อพักน้ำทิ้ง
ของโครงการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หากมีโรงไฟฟ้าเข้า
มาตั้งในโครงการจะต้องมีการขยายเพิ่มเติมหรือไม่ 
(รองนายก อบต. เขาคันทรง) 

- โครงการขอรับมาตรการดังกล่าวไปศึกษาความเพียงพอใน
การรองรับน้ำทิ้ง กรณีที ่มีการตั้งของโรงไฟฟ้าในพื ้นที่
โครงการ และจะนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวในการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 ต่อไป 

- การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำ เช่น 
ห้วยมาบเอียง เนื่องจากที่ผ่านมาเคยจับสัตว์น้ำได้ ขอให้
โครงการช่วยพัฒนาให้ดีขึ้น 
(ใบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ปัจจุบันน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดของโครงการเกิดขึ้นใน
ปริมาณน้อยมาก และยังไม่ถูกระบายลงสู่คลองมาบเอียง  
แต่อย่างใด 

- โครงการควรเปิดให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้าน
เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าดังกล่าวด้วย เนื่องจากในเอกสาร
ประกอบการประชุมมีข้อมูลของโรงไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น 
(กรรมการหมู่ที่ 7 บ้านระเวิง) 

- สำหรับรายละเอียดข้อมูลของโรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้ง ใน
พื ้นที่โครงการจะขอนำเสนอในขั ้นตอนการจัดประชุม     
รับฟังความคิดเห็นของโรงไฟฟ้าต่อไป  

4. สภาพเศรษฐกิจและสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

- จากเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุว่าผลกระทบด้าน
บวกของโครงการคือก่อให้เกิดการขยายตัวในการจ้าง
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม อยากทราบว่าเจ้าหน้าที่ของ
โครงการทราบหรือไม่ว่าที่ผ่านมาเคยมีประชาชนในพื้นท่ี
ไปสมัครงานท่ีโครงการแต่ไม่ได้รับการตอบรับ 
- เหตุใดจึงไม่รับแรงงานในพ้ืนท่ีเข้าทำงาน 

(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข) 
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์) 

- ปัจจุบันโครงการได้ขอความร่วมมือให้โรงงานที่เข้ามาตั้ง
ในพื้นที่รับคนในพื้นที่ที ่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความ
ต้องการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ในอนาคต
โครงการและโรงงานอุตสากหรรมในพื้นที่จะเพิ่มช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างผ่านทางหน่วยงาน
ท้องถิ่น เช่น การติดป้ายประกาศ หรือแจ้งความต้องการ
ให้ อบต. เขาคันทรง/ผู้นำชุมชน รับทราบ  
     นอกจากนี้ โครงการอยู่ระหว่างการจัดตั้งสมาคม
ทักษะฝีมือแรงงาน โดยจะมีการคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่
จะเข้ามาฝึกอบรมวิชาชีพให้กับแรงงานในพื้นที่ โดยจะ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การอบรมแรงงานท่ีปฏิบัติงาน
อยู่ในโครงการอยู่แล้วให้เกิดความรู้และความชำนาญมาก  
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง 
4. สภาพเศรษฐกิจและสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน (ต่อ) 

 ยิ่งขึ้น และจะจัดอบรมให้กับประชาชนโดยรอบโครงการ
เพื่อให้มีทักษะที่สามารถเข้าทำงานในโครงการได้ 

- ขอให้พิจารณารับนักศึกษาฝึกงานให้ได้ฝึกงานในพ้ืนท่ี 
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์) 

- หากชุมชนใดมีความประสงค์ที่จะให้โรงงานรับนักศึกษา
ฝ ึกงาน ขอให ้ประสานงานมาท ี ่ โครงการโดยตรง 
นอกจากนี้โครงการจะประสานงานกับโรงงานที่เข้ามาตั้ง
ในพื้นที่ให้ทำการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน
ผ่านทางอบต. เขาคันทรง เช่นเดียวกับการประชาสัมพันธ์
การจ้างแรงงาน  

- ขอให้โรงงานท่ีจะเข้ามาตั้งในโครงการใช้บริการธุรกิจของ
คนในชุมชน เช่น รถก่อสร้าง รถตู้รับ-ส่ง วัสดุก่อสร้าง 
เป็นต้น เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับโครงการ 
(รองนายก อบต.เขาคันทรง) 
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์) 

- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา 

- ขอให้โครงการคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในรัศมี 
100-300 เมตร มากที่สุด รวมทั้งควรคัดเลือกตัวแทนจาก
ชุมชนเข้าเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เช่น ผู ้นำ
ชุมชน และประชาชนที่อยู่ในรัศมีดังกล่าวเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา) 

- โครงการจะปรับปรุงร ูปแบบคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ให้มีความเหมาะสมต่อผลกระทบที่ได้รับ
ต่อไป 

- ที ่ผ ่านมาโครงการมีการจัดตั ้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม (EIA Monitoring 
Committee) หรือไม่ เหตุใดในการประชุมคณะกรรมการฯ 
ของโครงการแต่ละครั้งจึงจัดประชุมที่นิคมอุตสาหกรรม  
ปิ่นทอง โครงการ 1 และโครงการ 2 ซึ่งอยู่ไกลจากนิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ต้องการให้จัดในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข) 

-   โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
เร ี ยบร ้อยแล ้วและที่ ผ ่ านมาได ้จ ัดประช ุมท ี ่น ิ คม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 เนื่องจากความสะดวกใน
การบร ิหารจ ัดการ อย ่างไรก ็ตาม โครงการขอรับ
ข้อเสนอแนะโดยในการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม (EIA Monitoring 
Committee) ในครั้งถัดไปจะจัดที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่น
ทอง โครงการ 5 เพื่อให้ตัวแทนชุมชนได้ซักถามข้อสงสัย 
ให้ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลเกี ่ยวกับโครงการได้
โดยตรงรวมทั้งสามารถเดินทางมาประชุมได้โดยสะดวก 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง (เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง 
4. สภาพเศรษฐกิจและสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

- ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นควรเพิ ่มเติมการ
ถ่ายทอดสดผ่านสื ่อออนไลน์ เช่น Zoom, Microsoft 
TEAM และ Google Meet เป็นต้น เพื่อให้ผู้สนใจที่อาจ
ปฏิบัติราชการหรือไม่สะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วม
ประชุม สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้ 
(กรรมการหมู่ที่ 7 บ้านระเวิง) 

-  บริษัทที่ปรึกษาขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปเพิ่มเติมใน
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งต่อไป 
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ตารางท่ี 5-4 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจาก

แบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคำชี้แจง (เวลา 13.00-16.30 น.) 
ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง 

1. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
1.1 คุณภาพอากาศ 

- เนื่องจากปัจจุบันประสบกับปัญหาด้านคุณภาพอากาศใน
ระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงขอให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้ง
เป็นโรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงสะอาด ไม่มีฝุ่นละอองจากการ
เผาไหม้ 
(ใบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ขนส่ง เช่น รถบรรทุก รถยนต์ส่วนตัว เป็นต้น รวมทั้ง    
การเผาขยะภายในครัวเร ือนหรือเผาพื ้นที ่เกษตรกรรม 
ในขณะที ่ภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ ้นในปริมาณที ่น้อยมาก 
อย่างไรก็ตาม โครงการจะรับโรงงานที่ใช้พลังงานสะอาด
เข้ามาตั ้งในโครงการเพื ่อลดปัญหาฝุ ่นละอองดั งกล่าว    
โดยเบื้องต้นโครงการกำหนดไม่รับโรงงานอุตสาหกรรม    
ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเข้ามาตั้งในพื้นที่ 

2. สภาพเศรษฐกิจและสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

- ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ โครงการมีมาตรการ
ดูแลหรือสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างไร 
(ใบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- ปัจจุบันโครงการมีการประสานงานผ่านทางผู้นำชุมชน 
และหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา เช่น หน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข และสถานศึกษา เป็นต้น เพื่อให้รับทราบ
ความต้องการของชุมชนและหน่วยงานดังกล่าวว่าต้องการ
ให้โครงการสนับสนุนในด้านใด ทั้งนี้ โครงการได้กำหนด
แผนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เพื ่อสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หากชุมชนมีความ
ประสงค์จะให้โครงการสนับสนุนในด้านใดเพิ่มเติม สามารถ
แจ้งผ่านผู้นำชุมชนเพื่อโครงการจะได้สนับสนุนหรือจัด
กิจกรรมได้ตรงตามความต้องการ รวมถึงประสานงานให้
โรงงานในโครงการได้รับทราบ เพื่อความร่วมมือในการ
สนับสนุนชุมชน 

- ขอให้ศึกษาความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมและการกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชน และขอให้รักษามาตรฐาน
การศึกษาในด้านนี้ไว้ให้ดี เพื ่อให้รับทราบความคิดเห็น
ประชาชนโดยรอบต่อโครงการ 
(ใบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 

- โครงการจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป 
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  นอกจากนี้ ภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ผ่านแบบประเมินหลังการประชุม และใบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1) รายละเอียดโครงการ 

- ขอให้พิจารณาอุตสาหกรรมเป้าหมายที ่จะเข้ามาตั ้งในโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงไฟฟ้า 

  (2) การจัดการสิ่งแวดล้อม 

   - ขอให้ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

   - ควรควบคุมการระบายมลพิษของโรงงานในโครงการให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด 
และควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงงานในพื้นที่โครงการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะช่วงเวลา
กลางคืน 

   - ขอให้ทุกโรงงานกำหนดเวลาเข้า-ออก ของพนักงานให้เหลื่อมกัน เพื่อป้องกันปัญหาด้าน
จราจรติดขัด 

  (3) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   - ควรมีโครงการดูแลสังคมและชุมชนโดยรอบ เพื่อให้โครงการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่าง
ยั่งยืน 

   - ควรมีเจ้าหน้าที่โครงการลงสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

   - ขอให้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน และแจกของขวัญในวันสงกรานต์ให้กับ
ผู้สูงอายุ 

   - ควรแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงานแก่ผู้นำชุมชนโดยตรง 

   - ควรเพิ่มแนวทางการชดเชยช่วยเหลือเมื่อผู้สูงอายุได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีประกันสังคมและอาชีพเสริม 

   - ควรใส่ใจชุมชนให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน 

   - ขอให้ม ีคณะกรรมการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่ งแวดล ้อม (EIA Monitoring 
Committee) ของโครงการ 
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   นอกจากนี้ โครงการได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมาย 
โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล เป็นต้น ในช่วงวันที่ 12-26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวได้รับ     
ความคิดเห็นจากคณะกรรมการหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 7 บ้านระเวิง มีข้อเสนอแนะให้โครงการเปิดให้ผู้นำชุมชน
และตัวแทนประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการเข้าเยี่ยมชมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้รับทราบข้อมูลการดำเนินการของโครงการ 

6. การสรุปผลความคิดเห็นผ่านแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

 ภายหลังการนำเสนอรายละเอียดโครงการได้เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในห้องประชุม และแสดง
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมลงในแบบแสดงความคิดเห็น ได้มีการรวบรวมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ผ่านแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยมี
ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 501 คน (ไมร่วมบริษัทเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา) คิดเป็นร้อยละ 80.16 
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ 

 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

  ผู้ตอบแบบประเมินแยกเป็นเพศชาย ร้อยละ 38.7 และเพศหญิง ร้อยละ 61.3 มีอายุในช่วง 50-59 ปี 
มากที่สุด ร้อยละ 29.1 รองลงมาคือ มีอายุในช่วง 40-49 ปี ร้อยละ 22.8 และมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20.8 
ตามลำดับ ผู ้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.1 มีสถานภาพเป็นประชาชนทั ่วไป รองลงมาคือ  
มีสถานภาพเป็นผู้นำชุมชน ร้อยละ 18.8 และมีสถานภาพเป็นหน่วยงานราชการ ร้อยละ 15.8  

 2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ 

  ผู้ตอบแบบประเมินมีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับ

ปานกลาง (x̅=3.23, S.D.=0.913) และภายหลังการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ มีการรับรู้เกี่ยวกับ

โครงการ อยู่ในระดับมาก (x̅=3.76, S.D.=0.713) ซึ่งเคยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ
โครงการ โดยรับทราบจากผู้นำชุมชน/ประธานชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 48.6 รองลงมา รับทราบจากเพื่อนบา้น 
ร้อยละ 14.3 และรับทราบจากหน่วยราชการ ร้อยละ 11.5 ตามลำดับ ในขณะที่ร้อยละ 1.3 ระบุว่า ไม่รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 6-1 
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รูปที่ 6-1 แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
 

  เมื่อสอบถามถึงความต้องการรับทราบข่าวสารข้อมูลโครงการเพิ่มเติม พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.4 มีความต้องการที่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม โดยต้องการรับทราบ
ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการมากที่สุด ร้อยละ 33.6 รองลงมา ต้องการรับทราบข้อมูลกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชน ร้อยละ 22.4 รายละเอียดโครงการ ร้อยละ 18.4 การศึกษาและจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ร้อยละ 17.8 และอื่น ๆ เช่น การตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าที่จะมาตั้ง
ภายในโครงการ ร้อยละ 1.8 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 6-2 โดยช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร 
ที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่าเป็นช่องทางสะดวกที่สุดในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร  3 ลำดับแรก คือ 
การแจ้งข้อมูลผ่านทางผู้นำชุมชน/ประธานชุมชน ร้อยละ 65.5 รองลงมา คือ การติดป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ร้อยละ 8.8 และอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก ร้อยละ 8.4 ตามลำดับ  
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อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก

อื่น ๆ เช่น แผ่นพับ/ส.อบต.

ไม่เคยรับทราบข้อมูลข่าวสาร

เจ้าหน้าที่โครงการ 

ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

หนังสือเชิญประชุม 

หน่วยราชการ 

เพ่ือนบ้าน 

ผู้น าชุมชน/ประธานชุมชน 

ร้อยละ 
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รูปที่ 6-2 ความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ 

  เมื่อสอบถามถึงความเพียงพอของข้อมูลในร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขต
การศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการที่ได้นำเสนอ พบว่า ส่วนใหญ่ระบุว่าเพียงพอ ร้อยละ 92.0  
และคิดว่าไม่เพียงพอ ร้อยละ 8.0 โดยต้องการให้เพ่ิมเติมข้อมูล ดังนี้ 

   - รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 

   - การเลือกที่ตั้งโรงไฟฟ้า 

   - ผลกระทบจากโรงไฟฟ้า    

   - ข้อมูลการขยายโครงการ และท่ีตั้งของโครงการ ผลกระทบของโครงการ 

  สำหรับข้อห่วงกังวลที่มีต่อการดำเนินโครงการ ดังนี้   

   - ปัญหามลพิษทางอากาศ 

   - ปัญหากลิ่นรบกวน 

   - การจัดการน้ำทิ้ง   

   - ปัญหาการคมนาคมขนส่ง 
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อื่น ๆ การตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าท่ีจะมาตั้ง
ภายในโครงการ

ไม่ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม

การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น 

รายละเอียดโครงการ  

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ
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ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 

หน่วยงาน ช่องทางการติดต่อ 

เจ้าของโครงการ 

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด 
(มหาชน) 

ที่อยู่ 789 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง 
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 20230 

 มือถือ 087-053-1539 

ผู้บริหารโครงการ อีเมล suriya.s@pinthongindustrial.com 

คุณสุริยะ ศิริจันโทภาส   

บริษัทที่ปรึกษา 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด (FTC) 
ที่อยู่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง  

อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

ผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 02-105-4608 ต่อ 114 
คุณสาริศา เหมวรชาติ  
(นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 
คุณธิดาขวัญ แทนนรินนอก 
(นักวิชาการด้านสังคม) 

มือถือ 092-824-5522 (คุณธิดาขวัญ) 

โทรสาร 02-105-4609 

อีเมล admin@4tier.co.th 

เว็บเพจ www.facebook.com/4tierconsultants 

 


