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สรุปผลการประชุมการรับฟังความคิดเห็น 
ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม  

ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 
************************************ 

1.  ความเป็นมาของโครงการฯ 

  บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการบริหารโครงการโรงงานปรับ
คุณภาพของเสียรวม ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 3B) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้บริการกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม ดังนี้ 

 1) การเผาด้วยเตาเผาเทคโนโลยีฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) ของเสียประเภทของแข็งเข้าสู่
เตาเผาสูงสุดไม่เกิน 150 ตัน/วัน (ของเสียอันตรายประเภทของแข็งสูงสุด ไม่เกิน 30 ตัน/วัน) และของเสียที่
เป็นของเหลวสูงสุดไม่เกิน 123 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ของเสียอันตรายประเภทของเหลวสูงสุดไม่เกิน 50 
ลูกบาศก์เมตร/วัน)   

 2) การเผาด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นในเตาเผาระบบ Fixed Combustion Furnace (เผากำจัด   
ของเสียเป็นรอบ ๆ )  

  โครงการฯ จะรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน (Lithium Ion Battery) และชนิดนิกเกิลเมทัลไฮไดร์ 
(Nickel Metal Hydride Battery) ที ่ใช้งานในรถยนต์ไฮบริด (HVB) โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์  
ที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานแล้ว มาเผากำจัดเปลือกหุ้มแบตเตอรี่ (Battery Covers) เพื่อนำโลหะลิเทียม 
(Li) นิกเกิล (Ni) และโลหะอื่น ๆ ซึ่งเป็นโลหะที่มีมูลค่าสูงกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งเตาเผา Fixed 
Combustion Furnace สามารถเผาของเสียได้สูงสุด 4.2 ตัน/วัน  

2.  ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม อันเนื่องมาจากปริมาณของเสีย
ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น มูลฝอยติดเชื้อจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา นอกจากนี้ของ
เสียบางชนิดภายหลังจากผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่มีการควบคุมอุณหภูมิเป็นการเฉพาะแล้วจะ
สามารถนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น โลหะปนเปื้อนต่าง ๆ ดังนั้น โครงการฯ จึงมีแผนที่จะรับของ
เสียบางชนิดเข้ามาจัดการเพิ่มเติม โดยที่ยังคงปริมาณการเผากำจัดของเสียในภาพรวมให้ไม่เกินกว่าที่ได้รับ
อนุญาตไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
โครงการฯ จึงได้มีการทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไข
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งจัดให้มีการรับฟัง             
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ มาปรับปรุง
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ก่อนดำเนินการขออนุมัติ/อนุญาต 
ในขั้นตอนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานฯ  

   การรับของเสียเข้ามาเผากำจัดเพิ ่มเติมในครั้งนี ้จะกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมิน    
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรงโครงการโรงงานปรับคุณภาพ
ของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ที่ได้รับความเห็นชอบไว้ ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการฯ เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ต่อไป 

4. ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนการรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ 

   บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามประกาศสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   4.1  ส่งหนังสือเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้งเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมที่ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการฯ เหตุผลและ
ความจำเป็น วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน แผนการรับของเสียมาเผากำจัดเพิ ่มเติม ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษาข้อมูลรายละเอียด
โครงการฯ ก่อนเข้าประชุมรับฟังความคิดเห็น นอกจากนี้ยังมีเอกสาร A3 เพื่อปิดประกาศเชิญประชุมและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน/หมู่บ้าน บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ ่น ฯลฯ ขณะเดียวกันยังประชาสัมพันธ์เอกสารดังกล่าวผ่านทาง          
สื่อออนไลน์ ทางเว็บไซตข์องบริษัทที่ปรึกษา เฟซบุ๊กของบริษัทที่ปรึกษา และในกลุ่มไลน์ (สำหรับผู้ที่ประสงค์ 
เข้าร่วมการประชุมฯ) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

   4.2  ส่งวิดีโอบรรยายประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ไปให้ผู้เข้าร่วมประชุม         
ที่แจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ศึกษาก่อนการประชุมประมาณ 1 สัปดาห์ ในวันที่ 12 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ youtube และเฟซบุ๊กของบริษัทที่ปรึกษา    
แก่ผู้สนใจเพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการฯ 
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   4.3  ภายหลังจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการฯ ยังได้เปิดให้แสดงความคิดเห็น    
ข้อเสนอแนะ และข้อคำถาม ต่อเนื่องอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน        
พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปสามารถทราบช่องทางการแสดงความคิดเห็นฯ 
เพ่ิมเติม 
5.  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมรับฟังความคิดเห็น) 

   การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 
ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 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 8 กลุ่ม ดังนี้ 

  1) กลุ ่มที ่ 1 ได้แก่ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่             
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มนี้จัดการประชุมในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
เวลา 08.30–10.30 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน (ไม่นับรวมเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษา) 

 2) กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เทศบาลเมืองแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
กลุ่มนีจ้ัดการประชุมในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30–12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 
38 คน (ไม่นับรวมเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษา) 

  3) กลุ่มที่ 3 ได้แก่ เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
กลุ่มนีจ้ัดการประชุมในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 
36 คน (ไม่นับรวมเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษา) 

 4) กลุ่มที่ 4 ได้แก่ เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
กลุ่มนีจ้ัดการประชุมในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00-16.30 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 
39 คน (ไม่นับรวมเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษา) 

  5) กลุ่มที่ 5 ได้แก่ เทศบาลตำบลแพรกษา และเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มนี้จัดการประชุมในวันศุกร์ที ่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30–10.30 น.         
มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 41 คน (ไม่นับรวมเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษา) 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด            หน้าที่ 4 

  6) กลุ่มท่ี 6 ได้แก่ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มนี้
จัดการประชุมในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00–12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 48 คน 
(ไม่นับรวมเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษา) 

 7) กลุ่มท่ี 7 ได้แก่ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มนี้
จัดการประชุมในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 37 คน 
(ไม่นับรวมเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษา) 

 8) กลุ่มท่ี 8 ได้แก่ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มนี้
จัดการประชุมในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30-16.30 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน 
(ไม่นับรวมเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษา) 

  5.2 การประชุมด้วยระบบ Zoom Meeting ใช ้ประชุมสำหรับกลุ ่มหน่วยงานราชการ สถาน
ประกอบการ สื่อมวลชน หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป กลุ่มนี้จัดการประชุมในวันอังคารที่ 
26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. มีผู ้เข้าร่วมประชุม จำนวน 26 คน (ไม่นับรวมเจ้าของ
โครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษา) 

  5.3 การประชุมด้วยระบบเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ใช้ประชุมสำหรับประชาชนผู้สนใจทั่วไป จากการประชุมทาง 
Zoom Meeting เป็นช่องทางเสริมเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจทั่วไปในสื่อสังคมออนไลน์มากท่ีสุด กลุ่มนี้จัดการ
ประชุมในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. พร้อมกับระบบ Zoom Meeting โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน (ไม่นับรวมเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา) 

   จะเห็นได้ว่า จำนวนผู้เข้าประชุมรวมทั้งหมด 365 คน (ไม่นับรวมเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา)   
ซึ่งรายละเอียดของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting แสดงดังตารางที่ 
5-1 ถึงตารางที่ 5-8 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Zoom Meeting แสดงดังตารางที่ 5-9 ภาพบรรยากาศการจัดประชุมรับฟัง             
ความคิดเห็นฯ ทั้ง 3 รูปแบบ แสดงดังรูปที่ 5-1 และรูปที่ 5-2 และรายละเอียดประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล 
และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 แสดงดังตารางที่ 5-10 ถึงตารางท่ี 5-18  

  



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด            หน้าที่ 5 

ตารางท่ี 5-1 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 1 
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ตัวแทนสถาบันทางศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้ที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่
โครงการ โดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรัศมี 5 
กิโลเมตรโดยรอบโครงการ 
1. เทศบาลเมืองแพรกษาใหม ่ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

 

      หมู่ที่ 2 บ้านคลองเก้า  
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 

 หมู่ที่ 3 บ้านคลองสาม  
 - สารวัตรกำนัน 1 
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1 
 - แพทย์ตำบล 1 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 1 
 หมู่ที่ 5 บ้านคลองหม้อแตก  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 
 หมู่ที่ 6 บ้านคลองสี ่  
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 
 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบ่อทอง  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1 
 - กรรมการหมู่บ้าน 1 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี  
 กำนันตำบลบางพลีใหญ ่ 1 
 หมู่ที่ 21 บ้านคลองทุ่งช้าง ต.บางพลีใหญ ่  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1 
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำ
รายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1 บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 
2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

6 
7 
 
 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด            หน้าที่ 6 

ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 1 
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

3. ประชาชนผู้สนใจ      หมู่ที่ 7  บ้านคลองบางเสือตาย ต.บางพลีใหญ ่  

ทั่วไป - สารวัตรกำนัน 2 

 - ผู้ช่วยกำนัน 2 

 รวม 48 
หมายเหตุ : อ้างอิงจากการลงทะเบียนลว่งหน้า และการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์  Line Meeting ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564                      
ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

ตารางท่ี 5-2 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ 
 

ตัวแทนสถาบันทางศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้ที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่
โครงการ โดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรัศมี 5 กิโลเมตร
โดยรอบโครงการ 
1. เทศบาลเมืองแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

 

 หมู่ที่ 1 บ้านคลองนา  
 - กำนัน 1 
 - ผู้ช่วยกำนัน 2 
 - กรรมการหมู่บ้าน 2 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 5 
 หมู่ที่ 2 บ้านคลองเล้าหม ู  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
 - กรรมการหมู่บ้าน 2 

 หมู่ที่ 4 บ้านคลองหกส่วน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
 - กรรมการหมู่บ้าน 2 
 หมู่ที่ 5 บ้านคลองขวาง  
 - ผู้ใหญ่บ้าน  1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  2 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 2 

 หมู่ที่ 6 บ้านคลองสมประสงค ์  
 - ผู้ใหญ่บ้าน  1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1 
 - กรรมการหมู่บ้าน 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด            หน้าที่ 7 

ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 2 
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ    1. เทศบาลเมืองแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ (ต่อ)  
(ต่อ) หมู่ที่ 7 บ้านสุดใจ  

 - สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) 1 
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
 - แพทย์ประจำตำบล 1 

2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำ
รายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1 บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 
2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

4 
5 
 

3. หน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ  

หน่วยงานราชการส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 
1.หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 

1) เทศบาลเมืองแพรกษา 
-   รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมอืงแพรกษา 

- 
 

 
1 

 รวม 47 
หมายเหตุ : อ้างอิงจากการลงทะเบียนลว่งหน้า และการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์  Line Meeting ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

ตารางท่ี 5-3 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 3 
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ 
 

ตัวแทนสถาบันทางศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้ที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่
โครงการ โดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรัศมี 5 
กิโลเมตรโดยรอบโครงการ 
1. เทศบาลตำบลแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง                         

สมุทรปราการ 

 

 ชุมชนพงษ์สกุล  
 - รองประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 4 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 1 
 ชุมชนแสงปัญญา  
 - ประธานชุมชน 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 
 ชุมชนวัดแพรกษา 2-4  
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด            หน้าที่ 8 

ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 3 
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ 
 

1. เทศบาลตำบลแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง                         
สมุทรปราการ (ต่อ) 

 

 ชุมชนวัดแพรกษา 6-8  
 - รองประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 2 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 

 ชุมชนบดิพัฒน ์  
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 2 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 
 ชุมชนสวัสด ี  
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 

 ชุมชนคลองหกส่วน  
 - ประธานชุมชน 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 

2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำ
รายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1 บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 
2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

6 
7 

 
 รวม 49 

หมายเหตุ : อ้างอิงจากการลงทะเบียนลว่งหน้า และการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์  Line Meeting ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

ตารางท่ี 5-4 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 4 
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ 
 

ตัวแทนสถาบันทางศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้ที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่
โครงการ โดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรัศมี 5 
กิโลเมตรโดยรอบโครงการ 
1. เทศบาลตำบลแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง  สมุทรปราการ 

 

 ชุมชนเสรี 4-5  
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 4 

 
 
 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด            หน้าที่ 9 

ตารางท่ี 5-4 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 4 
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ  
 (ต่อ) 

1. เทศบาลตำบลแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
(ต่อ) 

 

 ชุมชนปัญฐิญา  
 - ประธานชุมชน 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 7 
 ชุมชนทรัพย์ธาน ี  
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 4 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 1 
 ชุมชนคลองหม้อแตก  
 - ประธานชุมชน 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 
 ชุมชนเอื้ออาทร 1  
 - ประธานชุมชน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1 
 - กรรมการชุมชน 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 
 ชุมชนเอื้ออาทร 3  
 - ประธานชุมชน 1 
 - รองประธานชุมชน 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 
 ชุมชนเอื้ออาทร 14  
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 

2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำ

รายงานการประเมิน   

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1 บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 
2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

6 
7 
 

 รวม 52 
หมายเหตุ : อ้างอิงจากการลงทะเบียนลว่งหน้า และการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์  Line Meeting ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

 
 
 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด            หน้าที่ 10 

ตารางท่ี 5-5 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 5 
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1.ผู้ได้รับผลกระทบ 
 

ตัวแทนสถาบันทางศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้ที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่
โครงการ โดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรัศมี 5 
กิโลเมตรโดยรอบโครงการ 
1. เทศบาลตำบลแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

 

 ชุมชนพูนทรัพย ์  
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 2 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 
 ชุมชนอุบลศร ี  
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 1 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 
 ชุมชนรุ่งทว ี  
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 2 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 1 
 - เหรัญญิก 1 

 ชุมชนพฤกษา 28  

 - ประธานชุมชน 1 

 - กรรมการชุมชน 2 

 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 

 ชุมชนพฤกษา 28/1  

 - กรรมการชุมชน 2 

 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 1 

 ชุมชนพฤกษา 28/2  

 - ประธานชุมชน 1 

 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 

 ชุมชนเอื้ออาทร 2  

 - ประธานชุมชน 1 

 - กรรมการชุมชน 3 

 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 1 

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด            หน้าที่ 11 

ตารางท่ี 5-5 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 5 
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1.ผู้ได้รับผลกระทบ 2. เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
   (ต่อ) หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ ตำบลบางปูใหม่  

 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 

 - กรรมการหมู่บ้าน 2 

 หมู่ที่ 5 บ้านคลองเสาธง ตำบลบางปูใหม่  

 - ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชนคลองเสาธง 1 

 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 

 หมู่ที่ 10 บ้านใหม่วังป ูตำบลบางปูใหม่  

 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 

 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 1 

2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำ 

รายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1 บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 
2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

5 
7 
 

 รวม 53 
หมายเหตุ : อ้างอิงจากการลงทะเบียนลว่งหน้า และการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์  Line Meeting ในวันศุกรท์ี่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564  

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

ตารางท่ี 5-6 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 6 
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ 
 

ตัวแทนสถาบันทางศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้ที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่
โครงการ โดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรัศมี 5 
กิโลเมตรโดยรอบโครงการ 
1. เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

 

 ชุมชนเมฆฟ้าวิลล์เพชรงาม  
 - กรรมการชุมชน 2 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 1 

 ชุมชนพนาสนธิ์ซิตี้วิลเลจ  
 - รองประธานชุมชน 1 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 1 
 ชุมชนตะกาด  
 - ประธานชุมชน 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด            หน้าที่ 12 

ตารางท่ี 5-6 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 6 
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ  1. เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ (ต่อ)  
    (ต่อ) ชุมชนยัวซ่าคาร์สันร่วมใจ  
 - ประธานชุมชน 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 
 ชุมชนการบินพลเรือน  
 - กรรมการชุมชน (ตัวแทนประธานชุมชนฯ) 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 5 
 ชุมชนพระยืน  
 - ประธานชุมชน 1 
 - รองประธานชุมชน 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 

 ชุมชนคลองหัวลำภ ู  
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 
 ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำเค็ม  
 - ประธานชุมชน 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 
 ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด  
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 1 
 หมู่ที่ 1 บ้านหัวลำภู ตำบลบางปูใหม ่  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
. หมู่ที่ 2 บ้านนาข้าว ตำบลท้ายบ้าน  
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
 - กรรมการชุมชน 1 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 1 

 หมู่ที่ 5 บ้านนาแม่ขาว ตำบลท้ายบ้านใหม่  
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำ
รายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1 บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 
2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

5 
7 
 

 รวม 60 
หมายเหตุ : อ้างอิงจากการลงทะเบียนลว่งหน้า และการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์  Line Meeting ในวันศุกรท์ี่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด            หน้าที่ 13 

ตารางท่ี 5-7 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 7 
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ 
 

ตัวแทนสถาบันทางศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้ที่อยู่โดยรอบ            
พ้ืนที่โครงการ โดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม            
รัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ 
1. เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

 

 ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด  
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการหมู่บ้าน 1 
 - ประชากรในพ้ืนท่ี 2 
 ชุมชนยายจิ๋วบางปูแลนด ์  
 - ประธานชุมชน 1 
 - รองประธานชุมชน 1 
 - ประชาชนในพื้นที ่ 4 
 ชุมชนโครงการ 4 แท้งน้ำ  
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 
 ชุมชนปัญญานครฟาร์มไก ่  
 - ประธานชุมชน 1 
 - รองประธานชุมชน 2 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 
 ชุมชนนวลเอกนครซิตี ้  
 - รองประธานชุมชน 1 
 - เลขาธิการชุมชน 1 
 - ที่ปรึกษาภาคประชาชน 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 
 ชุมชนตำหร ุ  
 - ประธานชุมชน 1 
 - รองประธานชุมชน 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 

  ชุมชนบางสำราญออมทอง  

 - ประธานชุมชน 1 

 - กรรมการชุมชน 2 

 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 

 ชุมชนคลองเสาธง  

 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด            หน้าที่ 14 

ตารางท่ี 5-7 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 7 
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ   1. เทศบาลตำบลบางปู  อำเภอเมืองสมุทรปราการ (ต่อ)  

   (ต่อ) หมู่ที่ 2 บ้านบางปูใหม่ ตำบลบางปูใหม่  

 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 

 หมู่ที่ 3 บ้านยายจิ๋ว ตำบลบางปูใหม ่  

 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1 

2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำ
รายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1 บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 
2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

2 
5 
 

 รวม 44 
หมายเหตุ : อ้างอิงจากการลงทะเบียนลว่งหน้า และการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์  Line Meeting ในวันศุกรท์ี่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

ตารางท่ี 5-8 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 8 
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ 
 

ตัวแทนสถาบันทางศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้ที่อยู่โดยรอบ              
พ้ืนที่โครงการ โดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม              
รัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ 
1. เทศบาลตำบลแพรกษา ตำบล อำเภอ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 ชุมชนเสาธงพัฒนาน้ำจืด  
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 2 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 
 ชุมชนฟอกหนัง  
 - ประธานชุมชน 1 
 - รองประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 1 

 ชุมชนสามห่วงยั่งยืน  
 - ผู้ช่วยใหญ่บ้าน 1 
 - กรรมการชุมชน 2 

 ชุมชนเสด็จแม ่  
 - ประธานชุมชน 1 
 - รองประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 6 

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด            หน้าที่ 15 

ตารางท่ี 5-8 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Line Meeting กลุ่มท่ี 8 
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ 1. เทศบาลตำบลแพรกษา ตำบล อำเภอเมืองสมุทรปราการ (ต่อ)  
    (ต่อ) ชุมชนพัฒนาทรัพย์  
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 2 
 - ลูกบ้าน 2 

 ชุมชนทรัพย์ร่มเกล้า  
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 
 ชุมชนเจริญสุข  
 - ประธานชุมชน 1 
 - รองประธานชุมชน 1 
 - เลขาชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 2 
  ชุมชนรสทิพย ์  
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 4 

 หมู่ที่ 6 บ้านฟอกหนัง ตำบลบางปูใหม่  
 - กรรมการหมู่บ้าน 2 
 - ประธาน อสม. 1 

 หมู่ที่ 7 บ้านวังปลา ตำบลบางปูใหม ่  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 2 
 หมู่ที่ 8 บ้านตำหรุ ตำบลบางปูใหม่  
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 
 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่วังปลา ตำบลบางปูใหม่  
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 
 หมู่ที่ 7 บ้านนาแม่ขาว 2 ตำบลทา้ยบ้านใหม ่  
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 1 
 - ประชาชนในพ้ืนท่ี 1 

2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำ
รายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1 บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 
2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

5 
7 
 

 รวม 62 
หมายเหตุ : อ้างอิงจากการลงทะเบียนลว่งหน้า และการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์  Line Meeting ในวันศุกรท์ี่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด            หน้าที่ 16 

ตารางท่ี 5-9 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วยระบบ Zoom Meeting  
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ตัวแทนสถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้ที่
อยู่โดยรอบพ้ืนที่โครงการ โดยครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ 
1. สถานประกอบการ 

 

 1) บริษัท เซนคะ (ไทยแลนด์) จำกัด 1 
 2) บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด 1 
 3) บริษัท ไลอ้อนไทรส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 
 4) บริษัท ตรีเพชร อีชูซุเชลส์ จำกดั (ศูนย์อะไหล่บางปู) 2 
 5) บริษัท ไทยนิสชิน เทคโนมิค จำกัด 1 
 6) บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกดั 1 
 7) บริษัท แอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จำกัด 1 
2. ผู้ที่รับผิดชอบ
จัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2.1 บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 
2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

5 
7 
 

3. หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ  

หน่วยงานราชการส่วนกลาง จังหวดั อำเภอ ท้องถิน่ และรัฐวิสาหกิจ 
1. หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 

 

  1 ) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวดัสมุทรปราการ 
- วิศวกรปฏิบัติการ 

 
1 

  2 ) สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 
- นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ 

 
1 

  3 ) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ 
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

 
1 

  4 ) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสมุทรปราการ 
-    หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ 

 
1 

  5 ) สำนักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 
 -    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 

 
1 

 2. หน่วยงานราชการระดับอำเภอ 
1 ) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ 

- นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 

 
 
1 

  2 ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

 
1 

  3 ) ที่ว่าการอำเภอบางพลี 
- ปลัดอำเภอ 

 
1 

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด            หน้าที่ 17 

ตารางท่ี 5-9 (ต่อ)  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564                                 
เวลา 08.30-11.30 น. 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย กลุ่มย่อย จำนวน (คน) 
3. หน่วยงานราชการ

ต่าง ๆ (ต่อ) 
2. หน่วยงานราชการระดับอำเภอ (ต่อ) 

 4 ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี 
-    สาธารณสุขอำเภอ 

 
 
1 

 3. หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น  
 1 ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ 

- นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบตัิการ 

 
 
2 

  2 ) เทศบาลตำบลแพรกษา 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ 
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 
1 
1 

  3 ) เทศบาลตำบลบางป ู
- นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ 

 
1 

 4. หน่วยงานให้บริการด้านสาธารณสุข  
  1 ) โรงพยาบาลสมุทรปราการ  
 - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 
  2 ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกษา 

-    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร 
 
1 

4. องค์กรเอกชนด้าน
การคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม องค์กร
พัฒนาเอกชน
สถาบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 

4.1 สถาบันการศึกษา 
 1) โรงเรียนวัดแพรกษา 

 -   ครู 
 2) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 

 -   ครู 
 

 
 
1 
 
1 

 

5. ประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไป 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไปจาก Live 15 

 รวม 53 
หมายเหตุ : อ้างอิงจากการลงทะเบียนลว่งหน้า และการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์ Zoom meeting ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 

 

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด            หน้าที่ 18 

 
 

  
รูปที่ 5-1 บรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่าน Line Meeting  

 

 
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่าน Zoom Meeting 

รูปที่ 5-2 บรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่าน Zoom Meeting และ Facebook Live 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด            หน้าที่ 19 

 
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่าน Facebook Live 

  
ห้องประชุม Zoom Meeting และ Facebook Live 

รูปที่ 5-2 (ต่อ) บรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่าน Zoom Meeting และ Facebook Live  
 
 

 

 

 

 

  

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่20 

ตารางที่ 5-10 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 

(การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่1 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ   
-  ป ัจจ ุบ ันโครงการใช ้ เตา เผา Fixed Combustion 

Furnace เผากำจัดอะไร และภายหลังเพิ ่มเติมชนิด    
ของเสียเข้าเผากำจัด เมื่อเผากำจัดแล้วจะเกิดของเสีย
อะไร 

 (ตัวแทนหมู่ที่ 3 บ้านคลองสาม) 

- เตาเผา Fixed Combustion Furnace จะเผาแบบห้องปิดที่มี
การควบคุมออกซิเจน และอุณหภูมิ ปัจจุบันโครงการใช้ในการ
เผาเปลือกหุ้มแบตเตอรีและโทรศัพท์มือถือเพื่อนำเอาโลหะมีค่า 
เช่น ลิเทียม นิกเกิล เป็นต้น กลับไปใช้ใหม่ แต่การขอเพิ่มเติม
ชนิดของเสียที่รับเข้ามาเผากำจัดที่เตาในครั้งนี้  ในส่วนมูลฝอย
ติดเชื ้อเมื ่อเผาแล้วจะเกิดเถ ้าซึ ่งไม ่ได้นำไปใช้ประโยชน์          
ซึ ่งโครงการจะต้องนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการตามที่
กฎหมายกำหนด สำหรับของเสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อน 
เมื่อผ่านการเผาแล้วจะได้กากของเสียออกมาเป็นสองสว่น ได้แก่ 
1) เศษโลหะจะรวบรวมให้บริษัทที่ส่งมาเผากำจัดสิ่งปนเปื้อน
หรือบริษัทที ่ร ับซื ้อ 2) เถ้าจะต้องนำไปกำจัดอย่างถูกหลัก
วิชาการตามที่กฎหมายกำหนด 

 (ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด) 

- 

2. คุณภาพอากาศ   
- ก่อนที่โครงการมีนโยบายในการรับมูลฝอยติดเชื้อเข้ามา

เผากำจัด ได้มีการศึกษาข้อมูลเรื่องความปลอดภัยใน
การดำเนินการหรือไม่ โดยเฉพาะเรื ่องของเชื ้อโรค      
ซึ่งอันตรายต่อสุขภาพหากไม่มีการจัดการที่ดี 
(ตัวแทนหมู่ 2 บ้านคลองเก้า) 

- ก่อนที่โครงการจะมีนโยบายในการรับมูลฝอยติดเชื้อเข้ามาเผา
กำจัด โครงการได้มีการศึกษาข้อมูลเรื่องความปลอดภัยมาแล้ว 
โดยเบื ้องต้นวิธีการที ่ใช้ในการเผากำจัดมูลฝอยติดเชื ้อตาม
ข้อกำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
พ.ศ. 2545 พบว่า การกำจัดมูลฝอยติดเช้ือโดยการเผาในเตาเผา  

- ควบค ุมอ ุณหภ ูม ิ ของ เตา เผา  Fixed Combustion 
Furnace ในการเผามูลฝอยติดเชื ้อและของเสียทาง
การแพทย์และสาธารณสุขให้อุณหภูมิให้ไม่ต่ำกว่า 760 
องศาเซลเซียส และควบคุมอุณหภูมิของห้องเผาไหม้ที่สอง
ของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) ให้ไม่ต่ำกว่า 
1,000 องศาเซลเซียส 

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่21 

ตารางที่ 5-10 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่1 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  ให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเช้ือและห้องเผาควัน การเผา

มูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส 
และในการเผาควันให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1,000 องศา
เซลเซียส ซึ ่งเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) และ      
เตา Fixed Combustion Furnace ในห้องเผาไหม้มีอุณหภูมิ
ไม่น้อยกว่า 760 องศสเซลเซียส และอากาศเสียที่เกิดขึ้นจะถูก
รวบรวมไปเผาซ้ำที่ห้องเผาไหมท้ี่ 2 (Secondary Combustion 
Chamber) ของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) ซึ่งจะ
มีการควบคุมอุณหภูมิให้ไม่ต่ำกว่า 1 ,000 องศาสเซลเซียส      
จึงสรุปได้ว่า เตาเผาของโครงการสามารถเผามูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเชื้อโรคที่อยู่ในมูลฝอยติดเชื้อจะถูกทำลาย
ด้วยความร้อนในเตาเผา 

- นอกจากนี ้ ในการดำเนินงานของโครงการจะไม่มีการเก็บ      
มูลฝอยติดเชื้อไว้ในพื้นที่ มูลฝอยติดเชื้อที่ขนส่งเข้ามากำจัดใน
พื ้นที ่โครงการจะถูกจัดเก็บมิดชิดในถุงและไม่มีการเปิดถุง      
แต่อย่างใด โดยการทำงานปกติจะไม่มีการจัดเก็บมูลฝอย      
ติดเชื้อภายในโครงการ การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจะใช้หลัก Just 
in time delivery คือ โครงการจะนัดหมายผู ้ขนส่งมูลฝอย     
ติดเชื้อในการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้าตามกำหนดเวลาใน
การเผา กรณีเตาเผาต้องหยุดทำงานฉุกเฉิน โครงการจะเเจ้ง   
ยกเลิกการขนส่งเพื่อให้ผู้ขนส่งนำมูลฝอยติดเชื้อไปจัดเก็บในที่
พักมูลฝอยติดเชื้อของตนเอง ส่วนในกรณีที่มูลฝอยติดเชื้อได้

- ห้ามมิให้เปิดภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่ขั้นตอนการ
รับของเสียเข้าโครงการจนกระทั่งนำมูลฝอยติดเชื้อเข้าสู่
เตาเผาเพื่อกำจัด 

- โครงการจัดเตรียมตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศขนาด 40 ฟุต 
เพื ่อจัดเก็บมูลฝอยติดเชื ้อในกรณีฉุกเฉิน โดยจะมีการ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้น 
และติดตั้งเครื่องเทอรโ์มมิเตอรที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิไว้
ภายในตู้คอนเทนเนอร์ เพื ่อเป็นที่กักเก็บมูลฝอยติดเช้ือ
กรณีฉุกเฉินท่ีต้องมีการซ่อมบำรุงเตาเผา 

- พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อต้อง
ผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรือ
อันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื ้อตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

- ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื้อต้องสวมอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากัน
เปื ้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื ้นยางหุ ้มแข้ง 
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่22 

ตารางที่ 5-10 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่1 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ขนส่งมาถึงโครงการฯแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าเตาเผาได้ มูลฝอย
ติดเชื้อดังกล่างจะถูกเก็บไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศที่มี
การควบคุมอุณหภูมิไห้ไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกัน
การย ่อยสลายก ่อนการนำไปเผากำจ ัด และพนักงานที่
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื้อจะต้องสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายตามที่กำหนด และผ่านการอบรมตามหลักสูตร
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

 (ผู้อำนวยการอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโครงการ บริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่23 

ตารางที่ 5-11 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 

(การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่2 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ   
- ปัจจุบันโครงการได้การรับรอง ISO หรือไม่ 
 (ตัวแทนหมู่ 1 บ้านคลองนา) 

- ปัจจ ุบ ันโครงการได ้ร ับการร ับรองมาตรฐาน ISO 9001 
(มาตรฐานบริหารงานคุณภาพภายในองค์กร) และ ISO 14001 
(มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)  

 (ผู้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร บริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

 

2. คุณภาพอากาศ   
- ปล่องระบายของโครงการมีกี ่ปล่อง มีการตรวจสอบ

อย่างไรบ้าง 
 (ตัวแทนหมู่ 1 บ้านคลองนา) 
 

- โครงการมีปล่องระบาย 1 ปล่อง เป็นปล่องระบายจากเตาเผา
ฟลูอิดไดซ์เบด ซึ่งจะมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง
ระบายในดัชนี ฝุ่นละออง ก๊าซ และโลหะหนักตามที่กำหนดไว้
ในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมของ
โครงการ ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลให้การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) และสำนักทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการทราบ  นอกจากนี้ โครงการมี
การติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMS) 
เพื่อติดตามแนวโน้มปริมาณสารที่ปล่อยออกจากปล่องระบาย
ของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบ
ด้านมลพิษอากาศต่อชุมชนโดยรอบ โดยมีการรายงานผลไปที่ 
กนอ. ต่อเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง 

 (ผู้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร บริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

ระยะดำเนินการ 
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผา Fluidized Bed 

ในดัชนฝีุ่นละออง ไฮโดรเจนคลอไรด ์คาร์บอนมอนอกไซด์ 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน ในรูปของ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ไดออกซิน/และฟูราน ปรอท Semi 
Volatile Metals ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว Low Volatile 
Metals ได ้แก่ อาร ์ซ ิน ิค เบร ิลเล ียม โครเม ียม และ     
ความทึบแสง 

สถานท่ีตรวจสอบ 
- ตรวจวัด จำนวน 1 สถานี ได้แก่ ปล่องเตาเผา Fluidized 

Bed  

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่24 

ตารางที่ 5-11 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่2 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  ความถี ่

-  ปีละ 2 ครั ้ง พร้อมกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ 

- ต ิดต ั ้ งอ ุปกรณ์ตรวจว ัดแบบต ่อเน ื ่อง (Continuous 
Emissions Monitoring System ; CEMS) ด้วยระบบ Gas 
Analyzer ที่บริเวณทางออกปล่อง โดยมีดัชนีตรวจวัด ดังนี้ 

• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

• ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCI) 

• ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 

• ออกซิเจน (O2) 

• ความทึบแสง (Opacity 
- กำหนดให้ตั้งค่าการแจ้งเตือนของระบบ CEMS หากมีความ

ผิดปกติในการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษ
ทางอากาศตามค่าควบคุมระบบ CEMS จะส่งสัญญานเตอืน
ไปยังห้องควบคุม เพื่อให้โครงการฯ ตรวจสอบสภาวะการ
เผาไหม้และการทำงานของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ 
เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (IEAT Operation Center) หรือ EMC2 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่25 

ตารางที่ 5-11 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่2 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
- การเผามูลฝอยติดเชื้อจะส่งผลกระทบด้านมลพิษทาง

อากาศต่อชุมชนโดยรอบเพิ่มเติมหรือไม่ ห่วงกังวลเรื่อง
โลหะหนักในอากาศ 

 (ตัวแทนหมู่ 4 บ้านคลองหกส่วน) 

- มูลฝอยติดเชื ้อ คือ ของเสียที ่เราพบเห็นได้โดยทั ่วไปตาม
สถานพยาบาล  เช่น แมส ผ้าพันแผล สำลี เป็นต้น ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่ไม่มีโลหะหนักปนเปื้อน ดังนั้น เมื่อเราทำการเผากำจัดจะมี
ลักษณะเช่นเดียวกับขยะอินทรีย์ คือเกิดเถ้า และมีความปลอดภัย
สูงกว่าการเผาของเสียอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม อากาศเสียที่
เกิดจากการเผาไหม้จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดมลพิษทาง
อากาศก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ ดังนั้น การเผามูลฝอยติดเช้ือ
มิได้ส่งผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศเพิ่มเติมจากกิจกรรมการ
ดำเนินการของโครงการในปัจจุบัน เนื่องจากการออกแบบระบบ
บำบัดมลพิษทางอากาศของโครงการนั ้น มีการออกแบบเพื่อ
รองร ับมลพิษทางอากาศจากการเผาของเส ียอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี ้เป็น
เพียงการเพิ่มเติมชนิดของเสียที่จะรับเข้าเผากำจัด โดยไม่ได้เพิ่ม
ปริมาณของเสียแต่อย่างใด ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่
ออกแบบไว้ จึงยังมีประสิทธิภาพเพียงพอในการบำบัดอากาศเสีย 

- โครงการมีการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศ
ที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็น
อันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 และการติดตั ้งเครื ่อง
ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื ่อง (CEMs) เพื ่อต ิดตาม
แนวโน้มปริมาณสารที่ปล่อยออกจากปล่องระบายของเตาเผา    

- โครงการฯ ต้องควบคุมลักษณะสมบัติของเสียอันตรายที่จะ
รับเข้ากำจัดตามกำหนดเกณฑ์ในการรับของเสียของ
โครงการฯ (Acceptance Criteria) และเกณฑ์การป้อน
ของเสียเข้าสู่เตาเผา (Feeding Criteria) เพื่อควบคมุความ
เข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบาย
ของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดให้ไม่เกินมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนใน
อากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 

- อุปกรณ์ควบคุมมลสารทางอากาศ ได้แก่ Dry Scrubber, 
Activated Carbon Injection System, Bag Filter, Wet 
Scrubber และ Activated Carbon Adsorption Tower 
ต้องทำงานได้โดยอัตโนมัติอย่างมีอิสระ และมีการควบคุม
แบบปิด 

-  ควบคุมดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
ที่ติดตั้งในโครงการฯ เตาเผา Fluidized Bed ให้ทำงานได้
เป็นปกติและหากพบว่าระบบไม่ทำงานอย่างน้อย 1 ชุด 
จะต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมให้เสร็จภายในเวลา 24 
ชั่วโมง หากไม่สามารถซ่อมให้เสร็จภายในเวลา 24 ชั่วโมง 
จะต้องหยุดการทำงานของเตาเผา จนกว่าจะซ่อมแซม
ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศดังกล่าวให้แล้วเสร็จ 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่26 

ตารางที่ 5-11 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่2 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ฟลูอิดไดซ์เบดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบด้านมลพิษ
อากาศต่อชุมชนโดยรอบ 

 (ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด)
  

- ต ิดต ั ้ งอ ุปกรณ์ตรวจว ัดแบบต ่อเน ื ่อง (Continuous 
Emissions Monitoring System ; CEMS) ด้วยระบบ Gas 
Analyzer ที่บริเวณทางออกปล่อง โดยมีดัชนีตรวจวัด ดังนี้ 

• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

• ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCI) 

• ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 

• ออกซิเจน (O2) 

• ความทึบแสง (Opacity 
- กำหนดให้ตั้งค่าการแจ้งเตือนของระบบ CEMS หากมีความ

ผิดปกติในการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษ
ทางอากาศตามค่าควบคุมระบบ CEMS จะส่งสัญญานเตอืน
ไปยังห้องควบคุม เพื่อให้โครงการฯ ตรวจสอบสภาวะการ
เผาไหม้และการทำงานของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ 
เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (IEAT Operation Center) หรือ EMC2 

3. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม   
- โดยส่วนตัวเคยเข้าไปเยี ่ยมชมการดำเนินงานด้าน

สิ่งแวดล้อมของโครงการ ถือว่าเป็นโครงการที่มีการ
จัดการที่ดี อยากให้โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนใน

- ภายหลังสถานการณ์ COVID 19 ผ่อนคลาย ชุมชนใดมีความ
ประสงค์จะเข้าเยี ่ยมชมโครงการ สามารถประสานงานผ่านคุณ 
ฐภูพศ ุตม์  สงวนทร ัพย ์  เบอร ์ต ิดต ่อ 02-709-2546 ได้               

- จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ 
เพื ่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธ ์ท ี ่ด ีก ับชุมชน        
โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าเยี ่ยมชมโครงการฯ (Open 
House) 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่27 

ตารางที่ 5-11 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่2 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ชุมชนโดยรอบได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินการ 

 (ตัวแทนหมู่ 6 บ้านคลองสมประสงค์) 

ทางโครงการยินดีเปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและ
การจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

 (ผู ้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร บริษัท     
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

- การที่โครงการจะมีการขยายกำลังการเผากำจัดของ
เสีย อยากให้เพิ่มเติมการอธิบายและผลการศึกษาด้าน 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ชัดเจน รวมถึงการ
ซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย นอกจากนี้โครงการ
ควรมีการตรวจสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัตงานใน
พื้นที่ด้วย 

 (ตัวแทนหมู่ 1 บ้านคลองนา) 

- การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ โครงการไม่ได้มี
การขยายความสามารถในการเผากำจัดของเสีย เป็นเพียงการ
เพิ่มเติมชนิดของเสียที่จะรับเข้ามาเผากำจัดให้มีความหลากหลาย
เพิ่มขึ้น  

- สำหรับการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั้น 
ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการจัดทำแผน
ฉุกเฉินและฝึกซ้อมร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมบางปูและหน่วยงาน
ที ่เกี ่ยวข้อง ปีละ 1 ครั ้ง  ในส่วนของการตรวจสุขภาพของ
พนักงานในโครงการกำหนดให้มีการดำเนินการปีละ 1 ครั้ง  

- การนำเสนอรายละเอียดโครงการในครั้งนี ้ มุ ่งเน้นรายละเอียด
โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินการของโครงการใน
ปัจจุบันจึงมิได้อธิบายลงรายละเอียดในส่วนของการดำเนินงาน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่โครงการดำเนินการอยู่แล้ว 

 (ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด) 

- โครงการฯ จะต้องประสานงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
และหน่วยงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลตำบลบางปู 
เทศบาลเมืองแพรกษา และเทศบาลตำบลแพรกษา เพื่อ
กำหนดสถานการณ์ในการซ้อมแผนฉุกเฉิน และกำหนด
ชุมชนในพื้นที่ท่ีจะเข้าซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับโครงการฯ 

- จัดให้มีการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินภายในโครงการฯ 
ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู หน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง และชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู 
เทศบาลเมืองแพรกษา และเทศบาลตำบลแพรกษาที่
กำหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่28 

ตารางที่ 5-11 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่2 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 (ผู ้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร บริษัท     

บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่29 

ตารางที่ 5-12 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 

(การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่3 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ   

- ของเสียที่โครงการรับเข้ามาเผากำจัดเป็นของเสีย
ภายในประเทศหรือของเสียจากต่างประเทศ 

 (ตัวแทนแสงปัญญา) 

- ของเส ียท ี ่ โครงการร ับ เข ้ ามาเผากำจ ัดเป ็นของเสีย
ภายในประเทศเท่านั้น 

   (ผู้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร บริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

- 

2. คุณภาพอากาศ   
- การดำเนินการของโครงการจะมีกลิ่นส่งผลกระทบต่อ
 ชุมชนหรือไม่ 
 (ตัวแทนชุมชนแพรกษา 6-8) 

- การประกอบกิจการของโครงการในปัจจุบัน หากมีกลิ่นเกิดขึ้นจะ
มาจากมูลฝอยที่มีความชื้นสูง เช่น มูลฝอยจากบ้านเรือน หรือ
สำนักงาน ทั้งนี้ โครงการจะรับกากของเสียอุตสาหกรรมเป็นหลัก 
และมีการกำหนดมาตรการป้องกันกลิ่นรบกวนโดยจัดให้มีระบบ
ดูดอากาศจากห้องคัดแยกกากของเสียไปกำจัดที่ห้องเผาไหม ้

 (ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด) 

- กำหนดให้บริเวณบ่อรับของเสีย (Refuse Pit) ออกแบบให้มี
ระดับความดันต่ำกว่าภายนอกอาคาร เพื่อให้อากาศภายใน
บ่อไม่สามารถเคลื่อนตัวออกสู่ภายนอกอาคารได้ และ
ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อดูดอากาศไปกำจัดที่เตาเผา    
ฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) 

- ติดตั ้งระบบดูดอากาศจากบริเวณส่วนจัดการของเสีย
อันตราย เพื่อดูดอากาศไปกำจัดที่เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด 
(Fluidized Bed) 

3. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม   
- มีกองทุนช่วยเหลือกับชุมชน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้รับ

ผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการหรือไม่ 
 (ตัวแทนชุมชนแพรกษา 2-4) 

- โครงการมีการจ ัดทำประกันความร ับผ ิดชอบกรณีที ่การ
ดำเนินงานของโครงการส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน 
และโรงงานข้างเคียง เพื่อชดเชยเยียวยาหากได้รับผลกระทบ
จากการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ การขนส่งกากของเสียของ
โครงการก็ได้มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุจากการขนส่งไว้ด้วย  

- กรณีที่ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ เกิดการบาดเจ็บ
หรือเจ็บป่วยที่พิสูจน์ทราบว่าเป็นผลกระทบมาจากการ
ดำเนินการของโครงการฯโครงการฯ จะต้องให้การดูแลและ
รับผิดชอบตามความเหมาะสม 

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่30 

ตารางที่ 5-12 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่3 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ

ต้องชดเชยผู้ได้รับผลกระทบหากเกิดอุบัติเหตุ 
(ผู้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร บริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

 

- เป็นไปได้หรือไม่ที่โครงการจะช่วยสนับสนุนการตรวจ
สุขภาพให้กับชุมชนโดยรอบ 

 (ตัวแทนชุมชนแพรกษา 2-4) 

- ปัจจุบันโครงการเข้าร ่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กับนิคม
อุตสาหกรรมบางปูในการสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ส่วนตำบลในพื้นที่จัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนใน
ชุมชนโดยรอบ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการหมุนเวียน
ชุมชนไปในแต่ละปี 

 (ผู้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร บริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

- กำหนดให้โครงการฯ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี ้ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
และการส่งเสริมอาชีพ 

- ระบบการขนส่งกากของเสียที่เป็นรถ 10 ล้อวิ่งผ่านใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูในบางครั้งมีกลิ่นรบกวน 
เนื่องจากตนเองทำงานในนิคมฯ เช่นเดียวกัน 

 (ตัวแทนชุมชนบดิพัฒน)์ 

- รถที่ใช้ในการบรรทุกกากของเสียของโครงการจะเป็นรถจัดเก็บ
ของเสียโดยเฉพาะมีระบบปิดมิดชิดซึ่งไม่น่าจะส่งกลิ่นรบกวน 
อย่างไรก็ตาม หากท่านใดพบเห็นรถขนส่งของโครงการซึ่งมี
สัญลักษณ์ WMS มีการส่งกลิ่นรบกวน ขอให้ประสานงานแจ้ง
ให้โครงการรับทราบเพื่อและดำเนินการแก้ไข 

 (ผู้อำนวยการอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโครงการ บริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

- โครงการฯ จะต้องจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนจากชุมชน และประสานการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขที่กำหนด โดยจัด
ให้มีขั ้นตอนการรับเรื ่องร้องเรียนจากชุมชนที่มีการระบุ    
ช่องทางการร ับเร ื ่องร ้องเร ียนและระยะเวลาในการ
แก้ปัญหาอย่างชัดเจน 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่31 

ตารางที่ 5-13 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 

(การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที่ 4 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ   
- ของเสียที ่โครงการรับเข้ามาเผากำจัดเป็นของเสีย

ภายในประเทศหรือของเสียจากต่างประเทศ 
 (ตัวแทนชุมชนปัญฐิยา) 

- ของเส ี ยท ี ่ โ ครงการร ับ เ ข ้ ามา เผากำจ ัด เป ็นขอ ง เสี ย
ภายในประเทศเท่านั้น 

 (ผู้อำนวยการอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโครงการ บริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

- 

- ปัจจุบันโครงการสร้างเสร็จแล้วใช่หรือไม่ ที ่ผ่านมามี    
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือไม่  

 (ตัวแทนชุมชนปัญฐิยา) 

- โครงการเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และในปี พ.ศ. 
2562 ซึ่งโครงการมีการขยายความสามารถในการเผาและขอรับ
กากของเสียอันตราย ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ตามแนวทางที ่สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด 
โดยในการประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวได้มีการเชิญผู้มี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเข้าร่วม โดยมีการจัดประชุมที ่ห้อง
ประชุมเทศบาลตำบลแพรกษา และห้องประชุมสำนักงานนิคม
อุตสาหกรรมบางป ู

 (ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด) 

- 

2. คุณภาพอากาศ   
- กลิ่นรบกวนจากการกำจัดมูลฝอยและกากของเสียมี   

การควบคุมอย่างไร 
 (ตัวแทนชุมชนปัญฐิยา) 

- มูลฝอยและกากของเสียที่โครงการรับเข้ามากำจัด ส่วนใหญ่จะมี
เป็นประเภทที่มีความชื้นต่ำ สำหรับของเสียที่คาดว่าจะมีกลิ่น 
ได้แก่ มูลฝอยจากชุมชนและมูลฝอยจากการอุปโภคบริโภคของ 

- กำหนดให้บริเวณบ่อรับของเสีย (Refuse Pit) ออกแบบ
ให้มีระดบัความดันต่ำกว่าภายนอกอาคาร เพื่อให้อากาศ
ภายในบ่อไมส่ามารถเคลื่อนตัวออกสู่ภายนอกอาคารได้  

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่32 

ตารางที่ 5-13 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่4 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  พนักงาน โครงการมีมาตรการในการลดกลิ่นรบกวนโดยจัดให้มี

ระบบดูดอากาศจากห้องคัดแยกกากของเสียไปกำจัดที่ห้องเผา 
ไหม้ สำหรับมูลฝอยติดเชื้อจะไม่มีการกักเก็บไว้ภายในพื้นที่
โครงการ และห้ามมิให้มีการเปิดภาชนะที่บรรจุเพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและกลิ่น 

 (ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด) 

 และติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อดูดอากาศไปกำจัดที่เตาเผา
ฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) 

- ติดตั ้งระบบดูดอากาศจากบริเวณส่วนจัดการของเสีย
อันตราย เพื่อดูดอากาศไปกำจัดที่เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด 
(Fluidized Bed) 

- ห้ามมิให้เปิดภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่ขั้นตอนการ
รับของเสียเข้าโครงการจนกระทั่งนำมูลฝอยติดเชื้อเข้าสู่
เตาเผาเพื่อกำจัด 

- โครงการมีการควบคุมการปล่อยมลพิษอย่างไร ทั้งใน
ส่วนมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำ  

(ตัวแทนชุมชนปัญฐิยา)   

- การควบคุมมลพิษทางอากาศของโครงการจะมีการควบคุม
ตั้งแต่ลักษณะสมบัติของเสียที่เข้าสู่โครงการจะต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งมีการกำหนดเกณฑ์การป้อนของเสียเข้า
สู่เตาเผาเพื่อเป็นการควบคุมปริมาณโลหะหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่
กำหนด โดยอากาศเสียที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้จะถูกรวบรวม
เข้าสู่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของโครงการก่อนระบาย
ออกสู่บรรยากาศ นอกจากน้ีโครงการมีการติดตั้งเครื่องตรวจวดั
คุณภาพอากาศแบบต่อเนื ่อง (CEMS) เพื ่อติดตามแนวโน้ม
ปริมาณสารที่ปล่อยออกจากปล่องระบายของเตาเผาฟลูอิดไดซ์
เบดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบด้านมลพิษอากาศต่อ
ชุมชนโดยรอบ โดยมีการรายงานผลไปที่ กนอ. ต่อเนื่องตลอด 
24 ช่ัวโมง ทำให้มั่นใจได้ว่าโครงการจะไม่มีการระบายน้ำเสียลง
สู่แหล่งน้ำสาธารณะแต่อย่างใด 

- โครงการฯ ต้องควบคุมลักษณะสมบัติของเสียอันตรายที่จะ
รับเข้ากำจัดตามกำหนดเกณฑ์ในการรับของเสียของ
โครงการฯ (Acceptance Criteria) และเกณฑ์การป้อน
ของเสียเข้าสู่เตาเผา (Feeding Criteria) เพื่อควบคมุความ
เข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบาย
ของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดให้ไม่เกินมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนใน
อากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 

- อุปกรณ์ควบคุมมลสารทางอากาศ ได้แก่ Dry Scrubber, 
Activated Carbon Injection System, Bag Filter, Wet 
Scrubber และ Activated Carbon Adsorption Tower 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่33 

ตารางที่ 5-13 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่4 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
-  ของเสียที่ขอรับเข้ามากำจัดเพิ่มเติมทั้ง 3 ประเภทนั้นเป็นของ

เสียที่ความชื้นต่ำ สำหรับมูลฝอยติดเช้ือนั้นจะไม่มีน้ำชะเกดิขึ้น 
เนื่องจากจะไม่มีการเปิดภาชนะบรรจุก่อนนำเข้าสู่กระบวนการ
เผากำจัด 

-  สำหรับการจัดการน้ำเสียของโครงการในปัจจุบัน น้ำชะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น และน้ำเสียจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศจะถูก
รวบรวมเพื ่อเผากำจัดหรือสเปรย์ในห้องเผาของเตาเผา         
ฟลูอิดไดซ์เบดเพื่อใช้การลดอุณหภูมิของห้องเผา สำหรับน้ำใช้
ของพนักงานจะผ่านระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นและระบายเข้าสู่
ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมบางปู  

 (ผู้อำนวยการอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโครงการ บริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

 (ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด) 

ต้องทำงานได้โดยอัตโนมัติอย่างมีอิสระ และมีการควบคุม
แบบปิด 

-  ควบคุมดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
ที่ติดตั้งในโครงการฯ เตาเผา Fluidized Bed ให้ทำงานได้
เป็นปกติและหากพบว่าระบบไม่ทำงานอย่างน้อย 1 ชุด 
จะต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมให้เสร็จภายในเวลา 24 
ชั่วโมง หากไม่สามารถซ่อมให้เสร็จภายในเวลา 24 ชั่วโมง 
จะต้องหยุดการทำงานของเตาเผา จนกว่าจะซ่อมแซม
ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศดังกล่าวให้แล้วเสร็จ 

-  ต ิดต ั ้ งอ ุปกรณ์ตรวจว ัดแบบต ่อเน ื ่อง (Continuous 
Emissions Monitoring System ; CEMS) ด้วยระบบ Gas 
Analyzer ที่บริเวณทางออกปล่อง โดยมีดัชนีตรวจวัด ดังนี้ 

• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

• ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCI) 

• ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 

• ออกซิเจน (O2) 

• ความทึบแสง (Opacity) 
- กำหนดให้ตั้งค่าการแจ้งเตือนของระบบ CEMS หากมีความ

ผิดปกติในการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษ
ทางอากาศตามค่าควบคุมระบบ CEMS จะส่งสัญญานเตอืน



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่34 

ตารางที่ 5-13 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่4 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ไปยังห้องควบคุม เพื่อให้โครงการฯ ตรวจสอบสภาวะการ
เผาไหม้และการทำงานของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ 
เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (IEAT Operation Center) หรือ EMC2 

- น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน
จะรวบรวมเข้าสู ่ระบบรวบรวมน้ำเสียไปยังระบบบำบัด     
น้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

- น้ำเสียจากบ่อรับของเสีย (Refuse Pit) จะถูกรวบรวมเข้าสู่   
ถังเก็บน้ำเสียใต้ดิน เพื่อฉีดเข้าสู่เตาเผาเพื่อช่วยลดอุณหภูมิ
ในการเผาไหม้ 

- น้ำเสียจากการล้างพื้นและการทำความสะอาดรถขนส่งของ
เสียจะถูกรวบรวมเข้าสู ่ถังเก็บน้ำเสียใต้ดิน เพื่อฉีดเข้าสู่
เตาเผาเพื่อช่วยลดอุณหภูมิในการเผาไหม้ 

- น้ำเส ียจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Flue Gas 
Treatment System/Wet Scrubber) จะถูกบำบัดขั้นต้น
ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี เพื ่อให้มีคุณภาพน้ำเสีย
เป็นไปตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 
76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสีย
ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ก่อนรวบรวมเข้าสู่ระบบ
รวบรวมน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคม
อุตสาหกรรมบางปู สำหรับน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดด้วย



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่35 

ตารางที่ 5-13 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่4 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ระบบทางเคมี ท ี ่ม ีค ่าเก ินเกณฑ์กำหนด โครงการฯ           
จะรวบรวมน้ำเสียดังกล่าวเข้าสู่ถังเก็บของเสียไม่อันตราย
ประ เภทของ เหลว  ( Non Hazardous Liquid Waste 
Storage Tank) ขนาด 125 ล ูกบาศก์เมตร และถังเก็บ     
น้ำเสีย (Roll off Tank) ขนาดความจุรวมประมาณ 105 
ลูกบาศก์เมตร (ถังขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 7 ถัง) 
เพื ่อเป็นถังพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน ทั้งนี ้ หากน้ำเสียดังกล่าวมี
ล ั กษณะสมบ ัต ิ เป ็น ไปตามเกณฑ ์การร ับของ เสี ย 
(Acceptance Criteria) โครงการฯ จะรวบรวมน้ำเสีย
ดังกล่าวไปกำจัดโดยการเผาที่เตาฟลูอิดไดซ์เบด กรณีที่
คุณภาพน้ำเสียไม่อยู ่ในเกณฑ์รับของเสียของโครงการฯ     
จะประสานงานให้บริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับ
อนุญาต 

3. การจัดการของเสีย   
- การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อเข้าสู่พื้นที่โครงการในกรณีที่วิ่ง

ผ่านพื้นที่ชุมชนอาจมีการตกหล่น มีมาตรการในการ
ควบคุมอย่างไร 

 (ตัวแทนชุมชนปัญฐิยา) 

- โครงการฯ จะใช้บริษัทหรือหน่วยงานที ่ได้ร ับอนุญาตจาก
ราชการส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการรับจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อเพื่อ
นำไปกำจัดภายนอกสถานบริการสาธารณสุขหรือห้องปฏิการ
เชื้ออันตราย ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
พ.ศ. 2545 โดยรถท่ีใช้จะต้องปิดทึบ และมีการติดตั้งระบบปรบั
อากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ 10 องศาเซลเซียส หรือ      

- การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อมากำจัดยังพื้นที่โครงการจะต้อง
ดำเนินการโดยหน่วยงานที ่ได ้ร ับอนุญาตจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือกฏหมายอื ่นที ่เก ี ่ยวข้องให้
ดำเนินการรับจัดเก็บมูลฝอยติดเชื ้อเพื ่อนำไปกำจัดตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่36 

ตารางที่ 5-13 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่4 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ต่ำกวานั้น จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการตกหล่นของมูลฝอยติดเชื้อ
ขณะทำการขนส่ง 

 (ผู้อำนวยการอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโครงการ บริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

- ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชิ้อต้องปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุ
ด้วยวัสดุที่ทนทน ทำความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม และต้อง
สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ำ
กว่านั้นได้ 

4. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม   

- อยากให้โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน
โดยรอบได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในการดำเนินการ สังคม 

 (ตัวแทนชุมชนเอื้ออาทร 14 ) 

- ภายหลังสถานการณ์ COVID 19 ผ่อนคลาย ชุมชนใดมีความ
ประสงค์จะเข้าเยี ่ยมชมโครงการ สามารถประสานงานผ่าน     
คุณฐภูพศุตม์ สงวนทรัพย์ เบอร์ติดต่อ 02-709-2546 ได้        
ทางโครงการยินดีเปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและ
การจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

 (ผู้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร บริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

- จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ 
เพื ่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธ ์ท ี ่ด ีก ับชุมชน         
โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าเยี ่ยมชมโครงการฯ (Open 
House) 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่37 

ตารางที่ 5-14 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 

(การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่5 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ   
-  โครงการรับมลูฝอยติดเชื้อจากท่ีไหนบ้าง และรับจาก

ต่างประเทศด้วยไหม 
 (ตัวแทนชุมชนพฤกษา 28) 

- เบื้องต้นทางโครงการมีแผนจะให้บริการรับกำจัดมูลฝอยติดเช้ือ
ในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการฯ ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ 
และภาคตะวันออกก่อน แต่ถ้ายังมีปริมาณไม่เพียงพอกับความจุ
เตาเผาจะทำการขยายพื้นที่รับขยะมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มเติม  

 (ผู้อำนวยการอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโครงการ บริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

-  

- สถานท่ีตั้งโครงการอยู่ในนิคมฯ บางปูไหม  
 (ตัวแทนหมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ) 

- ที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณซอย 3B ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางป ู
 (ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด) 

-  

- ขยะทั้ง 3 ชนิดที่โครงการขอกำจัดเพิ่มยังไมไ่ด้ทำการ
เผาใช่หรือไม ่

 (ตัวแทนหมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ) 

- มูลฝอยและกากของเสียที่จะเพิ่มเติมขนิดในการรับเข้าเผากำจัด
ในโครงการ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการเผากำจัด 

 (ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด) 

-  

- ปริมาณมูลฝอยและกากของเสียที ่เผาในแต่ละวันมี
ปริมาณเท่าใด 

 (ตัวแทนชุมชนพฤกษา 28/1) 

- เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) มีความสามารถในการเผา
กำจ ัดของแข ็ งส ู งส ุ ด 150 ตั น/ว ัน ส ่ วนเตาเผา Fixed 
Combustion Furnace มีความสามารถในการเผาสูงสุด 4.2     
ตัน/วัน 

 (ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด) 

-  

- เตาเผาของโครงการทำงานกี่ช่ัวโมง/วัน 
 (ตัวแทนชุมชนพฤกษา 28/1) 

- เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) จะดำเนินการเผา 24 
ชั่วโมง/วัน ส่วนเตาเผา Fixed Combustion Furnace สามารถ
รับของเสียเข้าเผากำจัดได้สูงสุด 4.2 ตัน/วัน (กรณีทำงาน 24  

-  

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่38 

ตารางที่ 5-14 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่5 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 ช ั ่ วโมง) แต ่ เตาเผา Fixed Combustion Furnace ได ้ถูก

ออกแบบให้ทำงานเป็นรอบ โดย 1 รอบการเผาใช้เวลา 6 
ชั ่วโมง ดังนั ้น การทำงานของเตาเผาจะขึ ้นอยู่กับปริมาณ     
ของเสียที ่รับเข้า เช่น ถ้ามีของเสียเข้ามาในปริมาณ 1 ตัน       
ทางโครงการจะทำการเผาเพียง 2 รอบ 
(ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด) 

 

-  จากที่ทางโครงการแจ้งว่ามีการเตรียมตู้คอนเทนเนอร์
สำหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ถ้าในกรณีซ่อมเครื่องจักร
เกิน ระยะเวลาที่กำหนด จะมีการดำเนินการอย่างไร 

 (ตัวแทนชุมชนพฤกษา 28/2) 

-  การดำเนินการของโครงการจะใช้วิธีการขนส่งด้วยวิธีการนัด
หมายเวลาเผา (Just in time delivery) ทำให้ไม่ม ีการเก็บ     
มูลฝอยติดเชื ้อภายในโครงการ กรณีที ่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
โครงการจะแจ้งยกเลิกการขนส่งเพื ่อให้ผู ้ขนส่งนำมูลฝอย      
ติดเชื้อไปจัดเก็บในสถานที่พักมูลฝอยของตนเอง โครงการจะ
จัดเก็บเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อที่ขนส่งมายังพื้นที่โครงการเท่านั้น 
ดังนั้น หากเกิดกรณีฉุกเฉินดังกล่าวอาจจะต้องประสานงานส่ง
มูลฝอยติดเชื้อให้หน่วยงานอ่ืนท่ีให้บริการรับเผากำจัดต่อไป  

 (ผู้อำนวยการอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโครงการ บริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

-  โครงการจัดเตรียมตูค้อนเทนเนอรป์รับอากาศขนาด 40 ฟุต 
เพื ่อจัดเก็บมูลฝอยติดเชื ้อในกรณีฉุกเฉิน โดยจะมีการ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้น 
และติดตั้งเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิไว้
ภายในตู้คอนเทนเนอร์ เพื ่อเป็นที่กักเก็บมูลฝอยติดเช้ือ
กรณีฉุกเฉินท่ีต้องมีการซ่อมบำรุงเตาเผา 

2. คุณภาพอากาศ    
- ในช่วงที่มีการเผากำจัดของเสียมีควันออกมาหรือไม่ 

และส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อพื้นที่โดยรอบ
หรือไม่  

 (ตัวแทนชุมชนคลองเสาธง)  

- ทุกการเผาต้องมีควันท่ีเป็นพิษเกิดขึ้นเสมอ ประเทศไทยได้ออก
กฎหมายการควบคุมมลพิษที่ปล่องต่าง ๆ ของโรงงาน  แต่ละ
ประเภท ในส่วนของโครงการไอเสียทั้งหมดจะถูกรวบรวมและ
ทำการเผากำจัดที ่ห ้องเผาไหม้ของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด 

- อุปกรณ์ควบคุมมลสารทางอากาศ ได้แก่ Dry Scrubber, 
Activated Carbon Injection System, Bag Filter, Wet 
Scrubber และActivated Carbon Adsorption Tower 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่39 

ตารางที่ 5-14 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่5 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 (Fluidized Bed) โดยไอเสียที่เกิดขึ ้นจะผ่านการลดอุณหภูมิ 

และเข้าสู่ระบบบำบัดอากาศ ได้แก่ ระบบดูดซับแบบแห้ง (Dry 
Scrubber) ระบบถุงกรอง (Bag Filter) ระบบบำบัดอากาศ
แบบเปียก (Wet Scrubber) และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
ชน ิ ด  Activated Carbon Adsorption Tower เพ ื ่ อบำบั ด
คุณภาพอากาศจากการเผาไหม้ของเส ียให้ไม ่เก ินเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง กำหนด
ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2545  

 (ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด) 

ต้องทำงานได้โดยอัตโนมัติอย่างมีอิสระ และมีการควบคุม
แบบปิด 

- การตรวจสอบระบบถุงกรองฝุ่น 
• ตรวจวัดค่า Pressure loss ไม่ให้เกิน 1.5 kPa เพื่อ

ป้องกันการอุดตันของถุงกรอง ซึ่งจะทำให้ถุงกรองเกิด
ความเสียหายได้ 

• ตรวจสอบอุณหภูมิของก๊าซที่ผ่านเข้าและออกจาก
ระบบไม่ให้เกิน 160 องศาเซลเซียส เพื่อให้ถุงกรอง
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยยืด
อายุการใช้งานของถุงกรอง 

• ตรวจสอบอัตราการไหลของก๊าซเสียที่ออกจากระบบ
ต้องไม่เกิน 79,253 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ที่สภาวะ
จริง) โดยหากอัตราการไหลมีค่าเกินค่าที ่กำหนด
ดังกล่าว จะส่งผลให้ค่า Pressure Loss ของระบบ     
มีค่าสูงขึ้นและอาจทำให้ถุงกรองเกิดความเสียหายได้ 

• ตรวจสอบมาตรวัดความดันอากาศ (Compressed 
Air Pressure) ในระหว่างการอัดอากาศเพื ่อทำให้
ความสะอาด ถุงกรองให้อยู่ที่ 0.3-0.5 Mpa เพื่อให้
มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการทำความสะอาด รวมถึง
เพื่อป้องกันความเสียหายของถุงกรองจากความดันที่
สูงเกินไปทุกครั้งท่ีมีการอัดอากาศและเกิด Alarm 

-  โครงการมีการตรวจสอบควันที ่ระบายออกมาจาก
ปล่องว่ามีมลพิษชนิดใดบ้างหรือไม่ 

 (ตัวแทนชุมชนคลองเสาธง) 
 

-  การที่โครงการจะกำหนดดัชนีต่าง ๆ ที่เป็นขาป้อนเข้าเตาจะ
เป็นตัวกำหนดว่าจะมีมลพิษใดบ้างที ่จะออกจากเตา และ
โครงการจะมีการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
ดัชนีเหล่านั้นตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งโครงการมีการตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากปล่องระบายปีละ 2 ครั้ง ซึ่งผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องระบายในดัชนีฝุ ่นละออง 
ก๊าซ และโลหะหนัก ซ ึ ่งผลมีค ่าอยู ่ ในเกณฑ์มาตรฐานที่
หน่วยงานราชการกำหนด นอกจากนี้โครงการมีการตรวจสอบ
การทำงานของระบบป้องกันมลพิษทางอากาศ โดยติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื ่อง (CEMS) เพื ่อติดตาม



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่40 

ตารางที่ 5-14 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่5 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
แนวโน้มปริมาณสารที่ปล่อยออกจากปล่องระบายของเตาเผา
ฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) อย่างต่อเนื ่อง ในดัชนีก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
และค่าความทึบแสง (Opacity) และมีการกำหนดตั้งค่าการแจง้
เตือนของระบบ CEMS หากมีความผิดปกติในการทำงานของ
เตาเผาและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบบ CEMS จะส่ง
สัญญานเตือนไปยังห้องควบคุมของโครงการฯ และระบบเฝ้า
ระวังของนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อให้โครงการฯ ตรวจสอบ
การสภาวะการเผาไหม้และการทำงานของระบบบำบัดมลพิษ
ทางอากาศได้ในทันที เพื ่อป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศ 

 (ผู ้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ 
จำกัด) 

• ตรวจสอบสภาพการฉีกขาดของถุงกรองปีละ 2 ครั้ง 
หรือทุกครั้งท่ี Shut Down 

• ตรวจสอบจำนวนถุงกรองที่เก็บสำรองในโครงการฯ 
ให้มีเท่ากับจำนวนที่ต้องใช้งานจริงในระบบ เพื่อให้
มั ่นใจถึงความพร้อมในการใช้งานทุกครั ้งที ่มีการ
เปลี่ยนถุงกรอง 

- การตรวจสอบระบบพ่นจับแบบแห้ง 
• ตรวจว ัดค ่า Compressed Air Pressure ให ้ค ่ าอยู่

ระหว่าง 0.5-0.7 MPa ซึ่งเป็นช่วงค่าที่ระบบทำงาน

ปกติ 

• ตรวจสอบ Injection Blower Pressure ไม่ให้สูงกว่า 

23 kPa เพื่อป้องกันการอุดตันของ Blower 

• ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทั่วไปเป็นประจำทุกเดือน 
- การตรวจสอบระบบฉีดพ่นถ่านกัมมันต์ 

• ตรวจวัดค่า Compressed Air Pressure ให้มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.5-0.7 Mpa ซึ่งเป็นช่วงค่าที่ระบบทำงาน
ตามปกติ 

• ตรวจสอบ Blower Pressure ไม่ให้สูงกว่า 23 kPa 
เพื่อป้องกันการอุดตันของ Blower  

• ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทั่วไปเป็นประจำทุก
เดือน 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่41 

ตารางที่ 5-14 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่5 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
- การตรวจสอบระบบพ่นจับแบบเปียก 

• ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของของเหลวว่ามีค่า
อยู่ระหว่าง 6 ถึง 8 ซึ ่งเป็นช่วงค่าที่ระบบทำงาน
ตามปกติเป็นประจำทุกวัน 

• ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทั่วไปเป็นประจำทุก
เดือน 

- ควบคุมดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
ที่ติดตั้งในโครงการฯ เตาเผา Fluidized Bed ให้ทำงานได้
เป็นปกติและหากพบว่าระบบไม่ทำงานอย่างน้อย 1 ชุด 
จะต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมให้เสร็จภายในเวลา 24 
ชั่วโมง หากไม่สามารถซ่อมให้เสร็จภายในเวลา 24 ชั่วโมง 
จะต้องหยุดการทำงานของเตาเผา จนกว่าจะซ่อมแซม
ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศดังกล่าวให้แล้วเสร็จ 

- ต ิดต ั ้ งอ ุปกรณ์ตรวจว ัดแบบต ่อเน ื ่อง (Continuous 
Emissions Monitoring System ; CEMS) ด้วยระบบ Gas 
Analyzer ที่บริเวณทางออกปล่อง โดยมีดัชนีตรวจวัด ดังนี้ 
• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
• ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCI) 
• ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 
• ออกซิเจน (O2) 
• ความทึบแสง (Opacity) 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่42 

ตารางที่ 5-14 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่5 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
- กำหนดให้ตั้งค่าการแจ้งเตือนของระบบ CEMS หากมีความ

ผิดปกติในการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษ
ทางอากาศตามค่าควบคุม ระบบ CEMS จะส่งสัญญาณ
เตือนไปยังห้องควบคุม เพื่อให้โครงการฯ ตรวจสอบสภาวะ
การเผาไหม้และการทำงานของระบบบำบัดมลพิษทาง
อากาศ เช ื ่อมโยงก ับศ ูนย ์ปฏ ิบ ัต ิการของการน ิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT Operation Center) 
หรือ EMC2 

- กำหนดแผนการตรวจสอบความถูกต้องของระบบติดตาม
ตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องอย่าง
ต่อเนื ่อง (Continuous Emission Monitoring System ; 
CEMS) โดยว่าจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ (Third Party) 
ให้เป็นผู้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี 

- ควบคุมความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากการปล่อย
ระบายเตาเผาฟล ูอ ิดไดซ ์ เบด (Fluidized bed) ของ
โครงการฯ ให้มีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 โดยโครงการฯ 
จะต้องควบคุมและเฝ้าระวังค่าความเข้มข้นและอัตราการ
ระบายมลพิษทางอากาศ และค่าควบคุมอัตราการระบาย
ของนิคมอุตสาหกรรมบางปู ดังนี้ 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่43 

ตารางที่ 5-14 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่5 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
• ฝุ ่นละอองรวม ไม่เกิน 24 มก./ลบ.ม. หรือ 0.51 

กรัม/วินาที 
• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ไม่เกิน 105.36 

มก./ลบ.ม. หรือ 2.23 กรัม/วินาที 
• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 41.88 มก./

ลบ.ม. หรือ 0.88 กรัม/วินาที 
• ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCI) ไม่เกิน 31.98 มก./ลบ.

ม. หรือ 0.68 กรัม/วินาที 
• ปรอท (Hg) ไม่เกิน 1.48x10-3 มก./ลบ.ม. หรือ 

3.11x10-5 กรัม/วินาที 
• ไดออกซิน และฟูราน (Dioxin and furans) ไม่เกิน 

3.0x10-7 มก./ลบ.ม. หรือ 6.3x10-9 กรัม/วินาที 
• แคดเมียม (Cd) และตะกั ่ว (Pb) รวมกัน ไม่เกิน 

6.42x10-2 มก./ลบ.ม. หรือ 1.35x10-3 กรัม/วินาที 
• สารหนู (As) เบริลเลียม (Be) และโครเมียม (Cr) 

รวมกัน ไม่เกิน 0.35 มก./ลบ.ม. หรือ 7.37x10-3 
กรัม/วินาที 

- กรณีผลการวิเคราะห์ค่ามลพิษจากปล่องระบายอากาศ
ของเตาเผา มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนด โครงการฯ 
จะกำหนดว ิธ ีการแก ้ไขท ี ่ เหมาะสมและนำเสนอต่อ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้รับทราบ 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่44 

ตารางที่ 5-14 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่5 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
3. ด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย   

- อยากทราบสถานที่ที่โครงการนำเถ้าที่เกิดจากการเผา
ไหม้ไปฝังกลบ   

 (ตัวแทนชุมชนพฤกษา 28/2) 

- การกำจัดของเสียแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ 
• ส่วนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น โลหะ จะรวบรวมส่งให้

บริษัทท่ีรับซื้อ 
• ส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จะทำการกำจัดโดย

วิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)      
ที ่หลุมฝังกลบของบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ 1 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 

• ในกรณีที่เป็นของเสียอันตรายซึ่งไม่สามารถกำจัดโดยวิธี
ฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ได้
โครงการจะส่งไปกำจัดที่เตาเผาของโรงงานปูนซีเมนต์
ต่อไป 

 (ผู ้อำนวยการอาวุโสด้านสิ ่งแวดล้อมและพัฒนาโครงการ 
บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

- โครงการฯ จะขออนุญาตนำออกไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบ
แบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่หลุมฝังกลบ
ของบร ิษ ัท อ ีสเท ิร ์น ซ ีบอร ์ด เอนไวรอนเมนทอล           
คอมเพล็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ  
1 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หาก   ผลการ
วิเคราะห์ล ักษณะสมบัติของเถ้าเข ้าข ่ายเป็นของเสีย
อันตราย โครงการฯ จะส่งให้บริษัทรับกำจัดของเสีย
อันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไป
กำจัดต่อไป 

4. ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม   

- โครงการมีระบบจัดการน้ำเสียอย่างไร 
 (ตัวแทนชุมชนคลองเสาธง) 

-  น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการบางส่วนจะเอาไปฉีดพรมที่เตาเผา 
ส่วนน้ำเสียจากสำนักงานจะผ่านระบบบำบัดและส่งเข้าสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมบางปู น้ำเสียที่
เก ิดขึ ้นในโครงการจะถูกระบายเข้าสู ่ส ่วนกลางของนิคม

- ห้ามมิให้โครงการฯ ระบายน้ำทิ้งจากการอุปโภค-บริโภค
ของพนักงาน และจากกระบวนการเผากำจัดของเสียลงสู่
ระบบระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมบางปู 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่45 

ตารางที่ 5-14 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่5 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
อุตสาหกรรมบางปูทั้งหมดเพื่อทำการบำบัดให้มีค่าตามเกณฑ์
มาตรฐานกำหนดก ่อนระบายลงส ู ่แหล ่ งน ้ำสาธารณะ 
(ผู ้ชำนาญการสิ ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ 
จำกัด) 

- น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน
จะรวบรวมเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำ
เสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

- น้ำเสียจากบ่อรับของเสีย (Refuse Pit) จะถูกรวบรวมเข้าสู่
ถังเก็บน้ำเสียใต้ดิน เพื่อฉีดเข้าสู่เตาเผาเพื่อช่วยลดอุณหภูมิ
ในการเผาไหม้ 

- น้ำเสียจากการล้างพื้นและการทำความสะอาดรถขนส่งของ
เสียจะถูกรวบรวมเข้าสู ่ถังเก็บน้ำเสียใต้ดิน เพื่อฉีดเข้าสู่
เตาเผาเพื่อช่วยลดอุณหภูมิในการเผาไหม้ 

- น้ำเส ียจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Flue Gas 
Treatment System/Wet Scrubber) จะถูกบำบัดขั้นต้น
ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี เพื ่อให้มีคุณภาพน้ำเสีย
เป็นไปตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 
76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ทั่วไปในการระบายน้ำ
เสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม
หรือกฎหมายที่เกี ่ยวข้องฉบับล่าสุด ก่อนรวบรวมเข้าสู่
ระบบรวบรวมน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของ
นิคมอุตสาหกรรมบางปู สำหรับน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด
ด้วยระบบทางเคมี ที ่มีค่าเกินเกณฑ์กำหนด โครงการฯ      
จะรวบรวมน้ำเสียดังกล่าวเข้าสู่ถังเก็บของเสียไม่อันตราย
ประ เภทของ เหลว  ( Non Hazardous Liquid Waste 
Storage Tank) ขนาด 125 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บ     



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่46 

ตารางที่ 5-14 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่5 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
น้ำเสีย (Roll off Tank) ขนาดความจุรวมประมาณ 105 
ลูกบาศก์เมตร (ถังขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 7 ถัง) 
เพื ่อเป็นถังพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน ทั้งนี ้ หากน้ำเสียดังกล่าวมี
ล ั กษณะสมบ ัต ิ เป ็น ไปตามเกณฑ ์การร ับของ เสี ย 
(Acceptance Criteria) โครงการฯ จะรวบรวมน้ำเสีย
ดังกล่าวไปกำจัดโดยการเผาที่เตาฟลูอิดไดซ์เบด กรณีที่
คุณภาพน้ำเสียไม่อยู ่ในเกณฑ์รับของเสียของโครงการฯ       
จะประสานงานให้บริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับ
อนุญาต 

- โครงการมีการรับมืออย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใน
บริเวณที่เตาเผา 

 (ตัวแทนชุมชนพฤกษา 28/1) 

- ตั้งแต่เปิดดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการไม่
เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม เนื่องจากตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
และก่อสร้างได้มีการพิจารณา เรื่อง การป้องกันน้ำท่วมไว้ด้วย 
จึงมีการปรับถมพื้นท่ีโครงการให้สูงกว่าปกติ และบริเวณอาคาร
ที่เก็บมูลฝอยและกากของเสียจะมีการออกแบบเป็นเขื่อนกันน้ำไว้ 
อีกทั้งบริเวณจุดป้อนของเสียเข้าเตาเผาอยู่สูงกว่าระดับความสูง
ในพื้นที่ประมาณ 1 เมตร  

 (ผู้อำนวยการอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโครงการ บริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

- 

 
 
 

  



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่47 

ตารางที่ 5-14 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่5 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
5. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
-  ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่พนักงานซึ่ง

ปฏิบ ัต ิงานที ่ เก ี ่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื ้อใส ่แล้ว 
โครงการมีการนำไปกำจัดหรือใช้ซ้ำ 

 (ตัวแทนชุมชนพฤกษา 28/2) 

-  ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่พนักงานใส่แล้วจะถูก
จัดเป็นมูลฝอยติดเชื้อเหมือนกัน จะไม่มีการใช้ซ้ำและจะทำ    
การเผากำจัดเช่นเดียวกบัขยะติดเช้ือ 

 (ผู้อำนวยการอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโครงการ บริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

- ห้ามมิให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื้อ
ใช้ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ซ้ำ โดยจะต้องใช้
งานแบบวันต่อวันเท่านั ้น โดยชุดที ่ผ่านการใช้งานแล้ว
จะต้องทำการกำจัดด้วยการเผาเช่นเดียวกับมูลฝอยติดเชื้อ 

- โครงการมีการป้องกันในการสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อของ
พนักงานอย่างไร  

 (ตัวแทนชุมชนพฤกษา 28/2) 

- การป้องกันการสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อของพนักงานนั้น โครงการ
ได้กำหนดให้พนักงานที ่ปฏิบัต ิงานต้องส่วมใส่ชุดป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล (PPE) รวมทั้งกำหนดห้ามมิให้มีการเปิด   
ถุงภาชนะที่ใส่มูลฝอยติดเชื้อโดยเด็ดขาด โดยมูลฝอยติดเช้ือ
เมื่อเข้ามาภายในพื้นที่โครงการจะผ่านการช่ังน้ำหนัก และเข้าสู่
กระบวนการป้อนเข้าสู่เตาเผาเพื่อการกำจัดทันที 

 (ผู้อำนวยการอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโครงการ บริษัท 
บางป ูเอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

- พนักงานที่ต้องฏิบัติงานในการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อต้อง
ผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรือ
อันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื ้อตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

- ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื้อต้องสวมอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากัน
เปื ้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื ้นยางหุ ้มแข้ง 
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

- ถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัส
กับมูลฝอยติดเชื้อฯ ให้ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดร่างกาย
หรือส่วนท่ีอาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่48 

ตารางที่ 5-15 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 

(การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่6 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. รายละเอียดโครงการ   
- การดำเนินการของโครงการจะส่งผลกระทบด ้าน

คุณภาพอากาศต่อประชาชนท่ีอยู่ในชุมชนโดยรอบ และ            
นกนางนวลที่สถานตากอากาศบางปหูรือไม่  

 (ตัวแทนชุมชนเมฆฟ้าวิลล์เพชรงาม) 

- โครงการมีการศึกษาผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อสิ่งมีชีวิต 
พืช สัตว์ และมนุษย์ ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า ค่าความเข้มข้น
ของคุณภาพอากาศในบรรยากาศเมื่อมีการดำเนินโครงการมคี่า
อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต 

 (ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด) 

- ควบคุมความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากการปลอ่ย
ระบายเตาเผาฟลูอ ิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) ของ
โครงการฯ ให้มีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจอืปนในอากาศที่
ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล ้วท ี ่ เป ็นอ ันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ.  2545         
โดยโครงการฯ จะต้องควบคุมและเฝ้าระวังค่าความ
เข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ และ       
ค่าควบคุมอัตราการระบายของนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
ดังนี ้

• ฝุ่นละอองรวม ไม่เกิน 24 มก./ลบ.ม. หรือ 0.51 
กรัม/วินาที 

• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ไม่เกิน 105.36 
มก./ลบ.ม. หรือ 2.23 กรัม/วินาที 

• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 41.88 มก./
ลบ.ม. เมตร หรือ 0.88 กรัม/วินาที 

• ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCI) ไม่เกิน 31.98 มก./
ลบ.ม. หรือ 0.68 กรัม/วินาที 

• ปรอท (Hg) ไม่เกิน 1.48x10-3 มก./ลบ.ม. หรือ 
3.11x10-5 กรัม/วินาที 

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่49 

ตารางที่ 5-15 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่6 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  • ไดออกซิน และฟูราน (Dioxin and furans) ไม่เกิน 

3.0x10-7 มก./ลบ.ม. หรือ 6.3x10-9 กรัม/วินาที 

• แคดเมียม (Cd) และตะกั ่ว (Pb) รวมกัน ไม่เกิน 
6.42x10-2 มก./ลบ.ม. หรือ 1.35x10-3 กรัม/วินาที 

• สารหนู (As) เบริลเลียม (Be) และโครเมียม (Cr) 
รวมกัน ไม่เกิน 0.35 มก./ลบ.ม. หรือ 7.37x10-3 
กรัม/วินาที 

- โครงการจะต้องกำหนดแนวทางในการลดการปล่อยมลพิษสู่
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดสมุทรปราการ และการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลของเทศบาลตำบลบางปู 

2. การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย   

- เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้นำไปฝังกลบที่ใด 
 (ตัวแทนชุมชนเมฆฟ้าวิลล์เพชรงาม) 

- โครงการจะรวบรวมเถ้าที่เกิดขึ ้นนำไปฝังกลบที่บริษัท อีส
เทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่ง
ตั ้งอยู ่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 1 อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 

 (ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ 
จำกัด) 

- โครงการฯ จะขออนุญาตนำออกไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบแบบ
ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่หลุมฝังกลบของ
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด ตั ้งอยู่ที ่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 1 ตำบล    
บ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หากผลการวิเคราะห์
ล ักษณะสมบัต ิของเถ ้าเข ้าข ่ายเป ็นของเส ียอันตราย 
โครงการฯ จะส่งให้บริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป 

   



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่50 

ตารางที่ 5-15 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่6 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
3. สภาพเศรษฐฏิจ-สังคม   
- ก่อนหน้านี ้ส ัตว์น้ำในทะเลมีปริมาณเยอะมาก แต่

ปัจจุบันนี้สัตว์น้ำเริ่มหายไป เนื่องมาจากมีการระบายน้ำ
ทิ้งลงสู่ทะเล โดยนิคมอุตสาหกรรมบางปูก็เป็นหนึ่งใน
พื ้นที ่ที ่ระบายน้ำลงสู ่ทะเล ดังนั ้น จึงอยากให้ทาง
โครงการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโครงการ 

(ตัวแทนชุมชนเมฆฟ้าวิลล์เพชรงาม) 

- พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่จัดสรรที่ให้โรงงานเข้าไป
ตั้งอยู่ และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นหน่วยงานที่
ดูแลระบบส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมบางปูทั้งหมด โดย
ทุกโรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจะต้อง
ส่งน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
และจะไปบำบัดต่อในลำดับถัดไป นอกจากน้ีในช่วงก่อนที่เกิด
การแพร่ระบาดของ COVID 19 โครงการมีการเปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโครงการเป็นประจำ 

 (ผู ้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ 
จำกัด) 

 (ผู้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร บริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

- จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ 
เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยเปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโครงการฯ (Open House) 

- ในอนาคตจะมีว ิธีการป้องกันอย่างไรเพื ่อไม่ให้มี
ผลกระทบกับชุมชน  

 (ตัวแทนชุมชนการบินพลเรือน) 
 

- การพัฒนาโครงการต้องมีผลกระทบอยู่แล้ว ซึ่งเครื่องมือที่จะ
ให ้โครงการม ีผลกระทบน้อยที ่ส ุดเท ่าท ี ่จะทำได ้  คือ          
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็น/ข้อระวัง/ข้อห่วง
กังวล เพื่อที่จะได้นำไปกำหนดเป็นมาตรการและเกิดกระทบ
ต่อชุมชนให้น้อยท่ีสุดที่จะทำได้ ในอนาคตถ้าเรามีการกำหนด
มาตรการให้โครงการแล้ว นั้นหมายถึง โครงการต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม        
ที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ 
ก ิจการ หร ือการดำเน ินการท ี ่ อาจม ีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการ
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งท่ี1) (ครั้งที่ 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่51 

ตารางที่ 5-15 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่6 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 (ผู ้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ 

จำกัด) 
2) ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 3B) ตำบลบางปู
ใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 
(BPEC) อย่างเคร่งครัด 

- ชุมชนต้องมีการปรับตัวอย่างไรถึงจะอยู่ร่วมกับโรงงาน
ได้อย่างปกติ 

 (ตัวแทนชุมชนการบินพลเรือน) 

- โครงการเป็นผู้ก่อมลพิษ ดังนั้นเป็นหน้าที่ของโครงการจะต้อง
ลดมลพิษที่อาจส่งกระทบต่อชุมชนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
ชุมชนไม่ต้องมีการปรับตัวแต่อย่างใด 

 (ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ 
จำกัด) 

- โครงการมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าตรวจสอบการ
ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

 (ตัวแทนชุมชนเมฆฟ้าวิลล์เพชรงาม)  

- ก่อนช่วงสถานการณ์ COVID 19 แพร่ระบาด โครงการมีการ
เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน
ของโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย
ลง ชุมขมที ่มีความสนใจเข้าเยี ่ยมชมการดำเนินงานของ
โครงการสามารถติดต่อได้ที่คุณฐภูพศุตม์ สงวนทรัพย์ เบอร์
ติดต่อ 02-709-2546 

 (ผู้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร บริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

- จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ 
เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยเปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโครงการฯ (Open House) 

 

- คณะกรรมการติดตามด้านสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสเข้าไป
ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ ปัจจุบันทราบว่า
มีต ัวแทนจากหน่วยงานราชการเข้าตรวจสอบจาก
โครงการธงขาวดาวเขียว ในอนาคตชุมชนจะได้เป็นส่วน
หนึ่งของการดำเนินงานหรือไม่ 

 (ตัวแทนชุมชนเมฆฟ้าวิลล์เพชรงาม) 

- โครงการอย ู ่ ร ะหว ่ า ง การประสานงานก ับการน ิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ชุมชน หน่วยงาน 
และโครงการ เพื่อเป็นตัวแทนในการติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินงานของโครงการ 

- โครงการฯ จ ัดต ั ้ งคณะกรรมการต ิดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)       
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

      (1) โ คร งสร ้ า งคณะกรรมการต ิ ดตามตรวจสอบ
ผ ล ก ร ะ ท บ ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม  ( EIA Monitoring 
Committee) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่52 

ตารางที่ 5-15 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่6 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 (ผู้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร บริษัท 

บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 
ผ ล ก ร ะ ท บ ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม  ( EIA Monitoring 
Committee) ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย 
ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ
ผู ้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ ่น และ
ผู้แทนจากโครงการฯ โดยกำหนดสัดส่วนตัวแทน
จากภาคประชาชนไม่รวมภาคราชการ/นักวิชาการใน
ท ้องถ ิ ่ นมากกว ่ าสองในสามของจำนวนคณะ
กรรมการฯ ทั้งหมด รายละเอียดดังนี้ 
ก)  ตัวแทนภาคประชาชน คัดเลือกมาจากตำบลใน

พื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ตามสัดส่วนที่เหมาะสม 
หรือมาจากการสรรหาหรือการเสนอชื ่อหรือ
ว ิธ ีการอื ่นใดจากชุมชนรอบที ่ต ั ้งโครงการฯ 
แบ่งเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 14 
ท่าน ดังนี ้

             (ก) ตัวแทนประชาชนจากพื ้นที่เทศบาลเมือง
แพรกษา 

             (ข) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลเมือง
แพรกษาใหม่  

             (ค) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลตำบล
แพรกษา 

             (ง) ตัวแทนประชาชนจากพื ้นที ่เทศบาลตำบล   
บางป ู



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่53 

ตารางที่ 5-15 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่6 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
             (จ) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบล บางพลีใหญ่ 
ข)  ตัวแทนจากหน่วยราชการที ่เกี ่ยวข้อง จำนวน       

5  ท ่ า น  เ ช ่ น  ผ ู ้ แ ท น จ า ก ส ำ น ั ก ง า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมจังหวัด
สม ุทรปราการ ผ ู ้ แทนจากหน ่วยงานด ้ าน
สาธารณสุขของจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู และผู้แทนจากหน่วยงาน
ด้านการปกครองในจังหวัดสมุทรปราการ (จังหวัด 
อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

    ค)  ผู้แทนจากโครงการฯ  จำนวน 2 ท่าน   
ทั้งนี ้ คณะกรรมการฯ จากตัวแทนจาก 3 ฝ่าย     

จะดำเนินการประชุมเพื ่อค ัดเลือกประธาน 1 ตำแหน่ง        
รองประธาน 1 ตำแหน่ง และเลขานุการคณะกรรมการ 1 
ตำแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของที ่ประชุม การคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนของตัวแทนจาก
ภาคประชาชนควรมีการจัดกระบวนการคัดเลือกตัวแทน            
โดยดำเนินการดังนี้ 

(ก) หน ่วยงานท ้องถ ิ ่นจ ัดให ้ประชาชนเป็น          
ผู้คัดเลือกตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล/
องค์การบริหารส่วนตำบล 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่54 

ตารางที่ 5-15 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่6 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
(ข) หน่วยงานท้องถิ ่นแจ้งผลการคัดเลือกต่อ

ประชาชนในพื้นที ่ร ับผิดชอบเพื่อรับทราบ 
และให้ข้อคิดเห็นเพิ ่มเติม ภายใน 15 วัน     
นับจากวันท่ีมีการคัดเลือก 

(ค) หากมีข้อคิดเห็นเพิ ่มเติมในเชิงไม่เห็นด้วย
มากกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือน ให้มีการ
คัดเลือกใหม่ และแจ้งผลต่อประชาชน 

(ง) ส่งรายชื ่อตัวแทนประชาชนของเทศบาล/
องค์การบริหารส่วนตำบล ต่อโครงการฯ  
หรือคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป 

(2)อำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
ก) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลให้โครงการฯ 

ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ข)  ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงาน
ของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่55 

ตารางที่ 5-15 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่6 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ค) พิจารณาเร ื ่องร ้องเร ียนเก ี ่ยวก ับป ัญหาและ

ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกัน
และแก้ไข 

ง) ดำเนินการไกล่เกลี่ย ร่วมเจรจาและหาข้อยุติ กรณี
มีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการฯ    
กับชุมชน 

จ) พิจารณามาตรการในการชดเชยเยียวยากรณีเกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการฯ 
หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการฯ รวมทั้งติดตาม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการชดเชยเยียวยาจนแล้ว
เสร็จ 

    (3)  ระยะเวลาดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) 
การกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะ

กรรมการฯ อาจกำหนดได้ตามความเหมาะสม หรือออกเป็น
ระเบ ียบของคณะกรรมการฯ โดยในเบ ื ้องต ้นอาจระบุ
ข้อกำหนดไว้ ดังนี้ 

ก) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี 
นับตั ้งแต่ว ันที ่ได ้ร ับการประกาศแต่งตั ้งและ      
อาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่56 

ตารางที่ 5-15 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่6 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้อีก โดยมีระยะในการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 
วาระ ติดต่อกัน 

ข)  เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมไิดม้ี
การสรรหาหรือแต่งต ั ้งกรรมการขึ ้นมาใหม่         
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ
ซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการ
พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น 

ค) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้
ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภท
เด ียวกันแทนภายใน 45 ว ัน นับต ั ้งแต ่ว ันที่
กรรมการพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้ได้รับการสรร
หาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่
ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ 

ง) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อน
ครบวาระ เหล ืออย ู ่น ้อยกว ่า 90 ว ัน จะไม่
ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั ้งกรรมการแทน
ตำแหน่งที ่ว ่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วย กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ 

จ) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้น
จากตำแหน่งเมื่อ 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่57 

ตารางที่ 5-15 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่6 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
(ก) ลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที ่ต ่อไปได้ เช่น 

เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต เป็นต้น 
(ข) ไม ่ เข ้ าร ่ วมประช ุมตามข ้อกำหนดของ

คณะกรรมการติดต่อกัน 4 ครั ้ง หรือตามที่
คณะกรรมการกำหนด 

(ค) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอน
ออกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อม
เสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 

(ง) ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื ้นที ่ที ่ม ีภูมิลำเนา
โดยรอบพื้นที่ศึกษาเกินกว่า 90 วัน 

(จ) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
ต้องคำพิพากษาถึงที ่ส ุดให้จำคุก เว้นแต่
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเกิดจาก   
การกระทำโดยประมาท 

(ฉ) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้
เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ 

ฉ) หากมีกรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกหรือไม่
อาจทำหน้าท่ีต่อไปได้ ให้มีหนังสือแจ้งต่อประธาน
หรือฝ่ายเลขานุการอย่างน้อย 15 วัน ก่อนที่จะมี
กำหนดการประช ุมคร ั ้ งต ่อไป และให ้ฝ ่าย



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่58 

ตารางที่ 5-15 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่6 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
เลขานุการนำรายชื่อคณะกรรมการท่านใหม่แจ้ง
ต่อท่ีประชุมในวาระต่อไป 

ช) การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการฯ 
มาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ่งของจำนวนคณะ
กรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยมี
ความถี่ในการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือ
แล้วแต่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร แต่หาก
พบว่า มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมกอ่น
กำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู ่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฯ กึ ่งหนึ ่งของคณะกรรมการฯ 
ทั้งหมด 

ซ) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงนามเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
หากมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นมาประชุมแทน
ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้แทนตัวจริงทุกครั้งจึง
จะถือว่ามีสิทธิ์ในการลงมติ ถ้าไม่มีหนังสือรับรอง
ถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ไม่นับเป็นองค์
ประชุม 

ฉ) กำหนดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการอย่างน้อย 
1 ครั้ง ในช่วงรอบวาระของคณะกรรมการฯ 

ช) กำหนดให้คณะกรรมการมีการศึกษาดูงานด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(4) งบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่59 

ตารางที่ 5-15 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่6 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
โครงการฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการต ่ า ง  ๆ  โดย โคร งการฯ  จะจ ั ดตั้ ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) ตามแนวทางข้างต้นภายใน 6 เดือน 
หลังจากรายงานฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผ ู ้ชำนาญการพิจารณารายงานการว ิ เคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมชุดที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่60 

ตารางที่ 5-16 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 

(การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่7 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. คุณภาพอากาศ   
- เนื่องจากทางโครงการจะเพิ่มการเผาหรือเพิ่มการผลิต

ที่มากขึ้น และจากเดิมที่ทางโครงการทำการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ 2 ครั ้ง/ปี หากเพิ่มปริมาณเผากำจัด 
ขอให้โครงการพิจารณาเพิ่มการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ให้มากข้ึน 

 (ตัวแทนชุมชนยายจิ๋วบางปูแลนด์) 

- เนื่องจากการเพิ่มเติมประเภทของเสียที่รับเข้าเผากำจัดใน
โครงการมิได้เป็นการเพิ่มปริมาณของเสียที่ได้รับอนุญาตเผา
กำจัดในปัจจุบัน ดังนั ้น โครงการขอรับข้อคิดเห็นนี ้ไป
พิจารณาก่อน 

 (ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ 
จำกัด) 

ระยะดำเนินการ 
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณชุมชนในดัชนี

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ปริมาณ         
ฝุ่นละอองรวม ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน แคดเมียม 
สารหนู ตะกั่ว ปรอท แบริลเลียม นิกเกิล และความเร็วลม
และทิศทางลม 
สถานท่ีตรวจสอบ 

- ตรวจวัด จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 
• บริเวณพื้นท่ีโครงการฯ (ที่ตั้งเผา Fluidized Bed) (A1) 
• ชุมชนบ้านคอต่อ (A2) 
• วัดหัวลำภูทอง (A3) 
• ชุมชนเอื้ออาทร 2 (A4) 

ความถี ่
- ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน -

เมษายน 1 ครั้ง และช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 1 ครั้ง 
2. ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม   

- เนื ่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่
ผ่านมามีผลกระทบต่อชุมชุนเมืองเอกซิตี ้และชุมชน
ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก พบว่า นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

- เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และทุก 
ๆ โรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีสำนักงานนิคม
อุตสาหกรรมบางปูกำกับดูแลในภาพรวม ส่วนในเรื ่อง
ผลกระทบที่ทุกท่านได้รับมาจากการระบายน้ำของนิคม 

- จัดสร้างระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการฯ แยกระหว่าง
น้ำฝนและน้ำเสีย 

- น้ำฝนที่อาจปนเปื้อนจากพื้นที่วางกระบะกากของเสีย และ
จอดรถบรรทุกในช่วง 15 นาทีแรกจะถูกรวบรวมเข้าบ่อพัก 

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่61 

ตารางที่ 5-16 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่7 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่เข้ามาดูแลหรือแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นดังนั้น จึงไม่มั่นใจในการดำเนินโครงการนี้ และ
เกรงว่าถ้าโครงการมีการรับมูลฝอยและของเสียเป็น
อันตรายเข้ามาแล้วเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม อาจทำให้มูล
ฝอยและกากของเสียปนเปื้อนออกสู่ภายนอกโครงการ 
ซึ่งสุดท้ายทางนิคมอุตสาหกรรมบางปูก็จะทำการสูบน้ำ
เข้าสู่บริเวณใกล้เคียง อยากทราบว่าทางโครงการจะมี
วิธีการจัดการน้ำท่ีอยู่ภายในโครงการอย่างไร และจะทำ
อย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 (ตัวแทนหมู่บ้านเมืองเอกชุมชนนวลเอกนครซิตี้) 
 

 อุตสาหกรรมบางปนูั้น โครงการเป็นเพียงโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่เท่านั้น จึงไม่สามารถตอบคำถามในส่วนนี้
ได้ อย่างไรก็ตาม โครงการและบริษัทที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อ
ห่วงกังวลแจ้งไปยังสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูให้ได้
รับทราบถึงความเดือนร้อนท่ีเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ 

- สำหรับการจัดการน้ำเสีย โครงการมีการนำน้ำเสียที่เกิดขึ้น
บางส่วนฉีดเข้าไปในเตาเผาเพื่อช่วยลดอุณหภูมิในกรณีที่
อุณหภูมิของเตาเผาสูงเกินไปแทนการใช้น้ำประปา ในส่วน
ของ น้ำเสียจากสำนักงานจะผ่านระบบบำบัดเบื้องต้นก่อน
รวบรวมเข ้าส ู ่ระบบบำบัดน ้ำเส ียส ่วนกลางของ น ิคม
อุตสาหกรรมบางป ู

- ในส่วนการป้องกันผลกระทบจากน้ำท่วม โครงการมีการ
ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นไว้ก่อนที่จะทำการสร้างโครงการ
แล้ว ซึ่งในช่วงของการก่อสร้าง โครงการมีการปรับระดับพ้ืน
ให้สูงกว่าระดับที่น้ำเคยท่วมถึง และตัวอาคารที่ใช้ในการรับ/
เก็บของเสีย จะมีการทำเขื่อนกั้นขึ้นมาและมีระบบรวบรวม
น้ำ และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้น น้ำที่ปนเปื้อนจะ
ถูกสูบเข้าสู่แทงค์ที่ใช้สำหรับเก็บน้ำเสียปนเปื้อนและนำไปเผา
กำจัด ส่วนน้ำฝนที่ตกในพื ้นที ่ทั ่วไปซึ ่งไม่มีการปนเปื้อน        
จะรวบรวมเขา้สู่ระบบระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมบางป ู

 (ผู ้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ 
จำกัด) 

- น้ำฝนปนเปื ้อนและส่งไปบำบัดย ังระบบบำบัดน้ำเสีย
ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมบางปู หลังจากนั้นจะปิด
วาล ์ว และระบายลงส ู ่ ระบบระบายน ้ำฝนของน ิคม
อุตสาหกรรมบางปูต่อไป 

- กำหนดให้โครงการฯ มีมาตรการในการป้องกันน้ำฝน
ปนเปื ้อนจากกระบวนการเผากำจัดของเสีย ระบายลงสู่
ระบบระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมบางปู ดังนี้ 

• บริเวณพื้นที่เก็บของเสีย ทั้งในส่วนของอาคารรับของ
เสีย อาคารส่วนจัดการของเสียอันตราย ต้องมีผนัง
ล้อมรอบ และมีหลังคาคลุม 

• บริเวณพื้นที่เก็บของเสียที่เป็นของเหลวไม่อันตราย 
จะต้องจัดให้มีคันคอนกรีตล้อมรอบ ตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 

• บริเวณพื้นที่เก็บน้ำมันดีเซล และน้ำมันสำหรับเริ่มเดิน
เตาเผา จะต้องจัดให้ม ีค ันคอนกรีตล้อมรอบ ตาม
กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 
2551 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 

• บริเวณพื ้นที ่เก็บมูลฝอยติดเชื ้อ เป็นพื ้นที ่แยกจาก
อาคารอื่น ๆ มีหลังคาปิดคลุม ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 หรือฉบับล่าสุด 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่62 

ตารางที่ 5-16 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่7 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 (ผู้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร บริษัท 

บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 
• บริเวณพื้นที่เก็บของเสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อน

จะต้องเป็นพื้นที่ท่ีมีหลังคาปิดคลุม 
- ห้ามมิให้โครงการฯ ระบายน้ำทิ้งจากการอุปโภค-บริโภคของ

พนักงาน และจากกระบวนการเผากำจัดของเสียลงสู่ระบบ
ระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

3. สภาพเศรษฐฏิจ-สังคม    
- เนื ่องจากบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูมีชุมชน

โดยรอบ การที่ทางโครงการจะรับประเภทของเสียที่เพิ่ม
มากขึ้น ทางชุมชนจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการดำเนินการ
ของโครงการจะไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน นอกจากนี้
โครงการจะดูแลชุมชนอย่างไร 

 (ตัวแทนชุมชนยายจิ๋วบางปูแลนด์) 

- การเพิ่มเติมชนิดของของเสียที่รับเข้ามากำจัดทางโครงการ
ไม่ได้มีการเพิ่มปริมาณของเสียที่ได้รับอนุญาตไว้แต่อย่างใด 
โดยโครงการจะเพิ่มประเภทของเสียที่จะรับเข้ามากำจัดให้
หลากหลายชนิดมากข้ึนเท่านั้น  

- ส่วนเรื่องมลพิษทางอากาศ ปัจจุบันทางโครงการมีตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากปล่องระบายเป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง 
นอกจากนี้โครงการยังมีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง 
โดยส่งข้อมูลปริมาณมลสารแบบ real-time จากปล่องส่งให้
ทางหน่วยงานที่กำกับดูแลโครงการ (การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย) เพื่อที่จะยืนยันว่าค่ามลพิษทางอากาศที่
ปล ่อยออกมานั ้นมีค ่าไม่เก ินกว่าที ่มาตรการกำหนดไว้           
ซึ่งปัจจุบันโครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ 
และค่ามลสารที่ระบายจากปล่องมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนด 

- โครงการฯ จะต้องจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนจากชุมชน และประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื ่อนไขที ่กำหนด โดยจัดให้มี
ขั ้นตอนการรับเรื ่องร้องเรียนจากชุมชนที่มีการระบุช่อง
ทางการรับเรื ่องร้องเรียนและระยะเวลาในการแก้ปัญหา
อย่างชัดเจน 
- กรณีที่ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ เกิดการบาดเจ็บ

หรือเจ็บป่วยที่พิสูจน์ทราบว่าเป็นผลกระทบมาจากการ
ดำเนินการของโครงการฯโครงการฯ จะต้องให้การดูแลและ
รับผิดชอบตามความเหมาะสม 
- กำหนดให้ตั้งค่าการแจ้งเตือนของระบบ CEMS หากมีความ

ผิดปกติในการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษทาง
อากาศตามค่าควบคุมระบบ CEMS จะส่งสัญญานเตือนไป
ยังห้องควบคุม เพื่อให้โครงการฯ ตรวจสอบสภาวะการเผา
ไหม้และการทำงานของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่63 

ตารางที่ 5-16 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่7 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
- ส่วนเร ื ่องของเสียและการสาธารณสุข โครงการได้การ

ออกแบบการจัดการที่ก่อให้เกิดความเสี ่ยงต่อสุขภาพน้อย
ที่สุด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื ้อโรค โดยไม่มีการคัด
แยกเพิ่มเติมทุกอย่างจะบรรจุในถุงปิดมิดชิด และเมื่อมูลฝอย
ติดเชื ้อส่งเข้ามาถึงโครงการจะทำการป้อนเข้าเตาเผาทันที 
ไม่ได้มีการกองทิ ้งไว้ รวมถึงในกรณีฉุกเฉินที ่เตาเผาหยุด
ดำเนินการ มูลฝอยติดเชื้อไม่สามารถเผาได้ จะถูกจัดเก็บไว้ใน
ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ และโครงการจะแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีขนส่งในรอบถัดไปว่าให้หยุดการขนส่ง  

- สำหรับการดูแลชุมชน ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ในการดูแล
ชุมชน ซึ่งทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ในกรณีที่ชุมชนต้องการความ
ช่วยเหลือหรือต้องการให้ทางโครงการเข้าไปสนับสนุน
กิจกรรมในเรื่องการพัฒนาชุมชน  

- นอกจากนี้โครงการมีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ร่วมกับนิคม
อุตสาหกรรมบางปู สำหรับกรณีที่ชุมชนได้รับความเสียหายที่
คาดได้ว่าเกิดจากโครงการนั้น โครงการได้ทำประกันความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนไว้
แล้วตามมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมในส่วนของการชดเชย
เยียวยา อย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 20 
ปี ที่ผ่านมาโครงการยังไม่เคยต้องชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด 
เนื่องจากไม่เคยส่งผลกระทบต่อชุมชน  

เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (IEAT Operation Center) หรือ EMC2 

ระยะดำเนินการ 

- ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผา Fluidized Bed 
ในดัชนีฝุ่นละออง ไฮโดรเจนคลอไรด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน ในรูปของ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ไดออกซิน/และฟูราน Semi Volatile 
Metals ได ้แก่ แคดเม ียม ตะกั ่ว Low Volatile Metals 
ได้แก่ อาร์ซินิค เบริลเลียม โครเมียม และความทึบแสง  

 สถานท่ีตรวจสอบ 
- ตรวจวัด จำนวน 1 สถานี ได้แก่ ปล่องเตาเผา Fluidized 

Bed 
ความถี ่

- ปีละ 2 คร ั ้ง พร ้อมกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ 
- ห้ามมิให้เปิดภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่ขั้นตอนการ

รับของเสียเข้าโครงการจนกระทั่งนำมูลฝอยติดเชื ้อเข้าสู่
เตาเผาเพื่อกำจัด 
- โครงการฯ จะต้องจัดทำแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์       

โดยในแผนงานกำหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับ
กิจกรรม หรือโครงการฯ ให้ชัดเจน ขั ้นตอน ผู้รับผิดชอบ 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่64 

ตารางที่ 5-16 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่7 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 (ผู ้อำนวยการอาวุโสด้านสิ ่งแวดล้อมและพัฒนาโครงการ 

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 
 (ผู้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร บริษัท 

บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

ระยะดำเนินการให้ครอบคลุมชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ 
ในรัศมี 0-3 และ 3-5 กิโลเมตร 
- กำหนดให้โครงการฯ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนใน

ด้านต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสรมิ
สุขภาพ/กีฬา กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และ      
การส่งเสริมอาชีพ 

- โครงการมีกิจกรรมการเปิดบ้านให้ชุมชนเข้าเยี ่ยมชม
การดำเนินงานหรือไม่ 

 (ตัวแทนชุมชนปัญญาฟาร์มไก่นคร) 

- ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 
ทางโครงการมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโครงการ
เป็นประจำ ทั้งนี้ ภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย ชุมชนมีความ
สนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการ สามารถติดต่อ
ได้ที่คุณฐภููพศุตม์ สงวนทรัพย์ เบอร์ติดต่อ 02-709-2546  

 (ผู้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร บริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

- จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ    
เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยเปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโครงการฯ (Open House) 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่65 

ตารางที่ 5-17 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 

(การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่8 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. คุณภาพอากาศ   
- การเผาไหม้มีไอเสียเกิดขึ ้นไหม และส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมอย่างไร 
 (ตัวแทนชุมชนเสด็จแม่) 

- การเผาไหม้ทุกประเภทต้องมีไอเสียเกิดขึ้น ดังนั้น โครงการจึง
มีการออกแบบให้มีการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
เพื ่อบำบัดมลพิษทางอากาศให ้ม ีค ่าอยู ่ ในเกณฑ์ตามที่
มาตรฐานกำหนดไว้ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ ซึ่งความ
เข้มข้นของมลพิษที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นค่าที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

 (ผู ้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ 
จำกัด) 

- อุปกรณ์ควบคุมมลสารทางอากาศ ได้แก่ Dry Scrubber, 
Activated Carbon Injection System, Bag Filter, Wet 
Scrubber และActivated Carbon Adsorption Tower 
ต้องทำงานได้โดยอัตโนมัติอย่างมีอิสระ และมีการควบคุม
แบบปิด 

- การตรวจสอบระบบถุงกรองฝุ่น 
• ตรวจวัดค่า Pressure loss ไม่ให้เกิน 1.5 kPa เพื่อ

ป้องกันการอุดตันของถุงกรอง ซึ่งจะทำให้ถุงกรอง
เกิดความเสียหายได้ 

• ตรวจสอบอุณหภูมิของก๊าซที่ผ่านเข้าและออกจาก
ระบบไม่ให้เกิน 160 องศาเซลเซียส เพื่อให้ถุงกรอง
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยยืด
อายุการใช้งานของถุงกรอง 

• ตรวจสอบอัตราการไหลของก๊าซเสียที ่ออกจาก
ระบบต้องไม่เกิน 79,253 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง    
(ที ่สภาวะจริง) โดยหากอัตราการไหลมีค่าเกินค่า    
ที ่กำหนดดังกล่าว จะส่งผลให้ค่า Pressure Loss 
ของระบบมีค่าสูงขึ ้นและอาจทำให้ถุงกรองเกิด
ความเสียหายได้ 

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่66 

ตารางที่ 5-17 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่8 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 • ตรวจสอบมาตรวัดความดันอากาศ (Compressed 
Air Pressure) ในระหว่างการอัดอากาศเพื่อทำให้ 
ความสะอาด ถุงกรองให้อยู่ที่ 0.3-0.5 Mpa เพื่อให้
มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการทำความสะอาด รวมถึง
เพื่อป้องกันความเสียหายของถุงกรองจากความดันที่
สูงเกินไปทุกครั้งท่ีมีการอัดอากาศและเกิด Alarm 

• ตรวจสอบสภาพการฉีกขาดของถุงกรองปีละ 2 ครั้ง 
หรือทุกครั้งท่ี Shut Down 

• ตรวจสอบจำนวนถุงกรองที่เก็บสำรองในโครงการฯ 
ให้มีเท่ากับจำนวนที่ต้องใช้งานจริงในระบบ เพื่อให้
มั ่นใจถึงความพร้อมในการใช้งานทุกครั ้งที ่ม ีการ
เปลี่ยนถุงกรอง 

- การตรวจสอบระบบพ่นจับแบบแห้ง 
• ตรวจวัดค่า Compressed Air Pressure ให้ค่าอยู่

ระหว่าง 0.5-0.7 MPa ซึ่งเป็นช่วงค่าที่ระบบทำงาน

ปกติ 

• ตรวจสอบ Injection Blower Pressure ไม่ให้สูงกว่า 

23 kPa เพื่อป้องกันการอุดตันของ Blower 

• ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทั ่วไปเป็นประจำทุก
เดือน 

- การตรวจสอบระบบฉีดพ่นถ่านกัมมันต์ 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่67 

ตารางที่ 5-17 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่8 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
• ตรวจวัดค่า Compressed Air Pressure ให้มีค่าอยู่

ระหว่าง 0.5-0.7 Mpa ซึ่งเป็นช่วงค่าที่ระบบทำงาน
ตามปกติ 

• ตรวจสอบ Blower Pressure ไม่ให้สูงกว่า 23 kPa 
เพื่อป้องกันการอุดตันของ Blower  

• ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทั ่วไปเป็นประจำทุก
เดือน 

- การตรวจสอบระบบพ่นจับแบบเปียก 
• ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของของเหลวว่ามีค่าอยู่

ระหว่าง 6 ถึง 8 ซึ่งเป็นช่วงค่าที่ระบบทำงานตามปกติ
เป็นประจำทุกวัน 

• ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทั ่วไปเป็นประจำทุก
เดือน 

- ควบคุมดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่
ติดตั ้งในโครงการฯ เตาเผา Fluidized Bed ให้ทำงานได้
เป็นปกติและหากพบว่าระบบไม่ทำงานอย่างน้อย 1 ชุด 
จะต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมให้เสรจ็ภายในเวลา 24 ช่ัวโมง 
หากไม่สามารถซ่อมให้เสร็จภายในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้อง
หยุดการทำงานของเตาเผา จนกว่าจะซ่อมแซมระบบบำบัด
มลพิษทางอากาศดังกล่าวให้แล้วเสร็จ 

- ควบคุมความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากการปล่อย
ระบายเตาเผาฟล ูอ ิด ไดซ ์ เบด (Fluidized Bed) ของ



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่68 

ตารางที่ 5-17 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่8 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
โครงการฯ ให้มีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่
เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 โดยโครงการฯ 
จะต้องควบคุมและเฝ้าระวังค่าความเข้มข้นและอัตราการ
ระบายมลพิษทางอากาศ และค่าควบคุมอัตราการระบาย
ของนิคมอุตสาหกรรมบางปู ดังนี้ 

• ฝุ ่นละอองรวม ไม่เกิน 24 มก./ลบ.ม. หรือ 0.51 
กรัม/วินาที 

• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ไม่เกิน 105.36 มก./
ลบ.ม. หรือ 2.23 กรัม/วินาที 

• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 41.88 มก./
ลบ.ม. หรือ 0.88 กรัม/วินาที 

• ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCI) ไม่เกิน 31.98 มก./ลบ.ม. 
หรือ 0.68 กรัม/วินาที 

• ปรอท (Hg) ไม ่เก ิน 1.48x10 -3 มก./ลบ.ม. หรือ 
3.11x10-5 กรัม/วินาที 

• ไดออกซิน และฟูราน (Dioxin and furans) ไม่เกิน 
3.0x10-7 มก./ลบ.ม. หรือ 6.3x10-9 กรัม/วินาที 

• แคดเมียม (Cd) และตะกั ่ว (Pb) รวมกัน ไม ่เกิน 
6.42x10-2 มก./ลบ.ม. หรือ 1.35x10-3 กรัม/วินาที 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่69 

ตารางที่ 5-17 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่8 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

• สารหนู (As) เบริลเลียม (Be) และโครเมียม (Cr) 
รวมกัน ไม่เกิน 0.35 มก./ลบ.ม. หรือ 7.37x10-3 
กรัม/วินาที 

2. การจัดการน้ำเสีย   

- ตามที่ได้นำเสนอไว้ว่าภายหลังมลพิษทางอากาศผ่าน
ระบบบำบัดแบบถุงกรอง (Bag filter) อากาศเสียจะเข้า
สู่ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet scrubber) ซึ่งจะ
มีการสเปรย์น้ำเพื่อดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
และไฮโรเจนคลอไรด์ (HCl) น้ำท่ีปนเปื้อนจะนำไปกำจดั
อย่างไร  

 (ตัวแทนชุมชนเสาธงพัฒนาน้ำจืด) 

- น้ำที ่ใช้ในระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber)    
จะมีการหมุนเวียนถึงความเข้มข้นระดับหนึ่ง และจะถูกนำ
กลับไปฉีดพรมที ่ห้องเผาไหม้เพื ่อลดอุณหภูมิของเตาเผา      
ฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed)  

(ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด) 

- น้ำเส ียจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Flue Gas 
Treatment System/Wet Scrubber) จะถูกบำบัดขั้นต้น
ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี เพื ่อให้มีคุณภาพน้ำเสีย
เป็นไปตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 
76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ทั่วไปในการระบายน้ำเสยี
ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
กฎหมายที่เกี ่ยวข้องฉบับล่าสุด ก่อนรวบรวมเข้าสู ่ระบบ
รวบรวมน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคม
อุตสาหกรรมบางปู สำหรับน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดด้วย
ระบบทางเคม ี ท ี ่ม ีค ่าเก ินเกณฑ์กำหนด โครงการฯ            
จะรวบรวมน้ำเสียดังกล่าวเข้าสู่ถังเก็บของเสียไม่อันตราย
ป ร ะ เ ภทขอ ง เหลว  ( Non Hazardous Liquid Waste 
Storage Tank) ขนาด 125 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำ
เส ีย (Roll off Tank) ขนาดความจ ุรวมประมาณ 105 
ลูกบาศก์เมตร (ถังขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 7 ถัง) 
เพื ่อเป็นถังพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน ทั้งนี ้ หากน้ำเสียดังกล่าวมี
ล ั กษณะสมบ ั ต ิ เ ป ็ น ไปตาม เกณฑ์ การ ร ั บของ เสี ย 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่70 

ตารางที่ 5-17 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่8 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
(Acceptance Criteria) โครงการฯ จะรวบรวมน ้ำเสีย
ดังกล่าวไปกำจัดโดยการเผาที่เตาฟลูอิดไดซ์เบด กรณีที่
คุณภาพน้ำเสียไม่อยู ่ในเกณฑ์รับของเสียของโครงการฯ       
จะประสานงานให้บริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานปูนซีเมนต์
นครหลวง เป็นต้น เข้ามาดำเนินการรับของเสียดังกล่าวไป
กำจัด 

- โครงการต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี เพื่อบำบัด
น้ำเสียจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ Wet Scrubber 
ดังนี ้

• บ่อพักน้ำเสีย ขนาด 42 ลบ.ม. 

• ถังปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ขนาด 0.5 ลบ.ม. 

• ถังกวนเร็ว ขนาด 0.5 ลบ.ม. 

• Flocculation Tank ขนาด 0.5 ลบ.ม. 

• ถังทำตะกอนข้น ขนาด 9 ลบ.ม. 

• ถังปรับน้ำเสียให้เป็นกลาง ขนาด 2.8 ลบ.ม 

• ถังพักน้ำท้ิง ขนาด 11.8 ลบ.ม. 
3. อื่น ๆ    

- เอกสารประกอบการประชุมร ับฟังความคิดเห็นฯ            
ที่เผยแพร่ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาจัดทำใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 หรือไม่ และโครงการใช้

- เอกสารประกอบการประชุมการรับฟังความคิดเห็นฯ จัดทำ
ขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2564 และบริษัทที่ปรึกษาเป็นบริษัทท่ี
ข ึ ้นทะเบ ียนการจ ัดทำรายงานการประเม ินผลกระทบ

- 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที ่71 

ตารางที่ 5-17 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่8 

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทที่ปรึกษาซึ่งเป็นบริษัทในเครือหรือไม่ หรือเป็น
บริษัทตรวจวัดสิ่งแวดล้อม  

 (ตัวแทนชุมชนเสาธงพัฒนาน้ำจืด) 

สิ่งแวดล้อมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ไม่ได้เป็นทั้งบริษัทตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและบริษัทในเครือของบริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 

 (ผู ้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ 
 จำกัด) 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที่ 72 

ตารางที่ 5-18 ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 

(การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่9  

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. คุณภาพอากาศ   
- อยากทราบว่าข้อมูลรายละเอียดเกี ่ยวกับเรื ่องที ่เคย

ร้องเรียนไป คือ ควันที่ออกบริเวณด้านข้างของเตาเผา    
ฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) โครงการมีการแก้ไข
อย่างไร เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้รับคำตอบ/คำชี้แจง
จากโครงการ 

 (ตัวแทนบริษัท ไลอ้อนไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด) 

- สาเหตุที่ทำให้ควันออกบริเวณด้านข้างของเตาใหญ่ เนื่องจาก
เกิดความดันบวกในห้องเผา ซึ่งเมื่อมีขยะที่เป็นก้อนใหญ่ลงไปใน
ห้องเผาพร้อมกันจะทำให้ความดันในห้องเผาเกิดสภาวะเป็นบวก 
จึงทำให้อากาศดันออกมาทางด้านหน้า ซึ่งโครงการได้ทำการ
แก้ไขโดยติดตั้งเครื่องช่ังน้ำหนักของเสียที่จะลงเข้าไปในห้องเผา
และแผ่นปิดอัตโนมัติในห้องเผา ซึ ่งในอนาคตหากเกิดความ
ผิดพลาดที่ทำให้เกิดความดันบวกในห้องเผาขึ้นอีก ประตูจะปิด
อัตโนมัติและอากาศจะไม่สามารถออกมาข้างนอกได้ ดังนั้น 
อากาศก็จะถูกดันเข้าไปสู่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ทั้งนี้
โครงการได้ส่งข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานนิคม
อุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ร ับทราบเรียบร้อย หลังจากนี้
โครงการจะประสานงานตรงกับโรงงานโดยรอบเพื่อแจ้งข้อมูล
รายละเอียดการแก้ไขของข้อร้องเรียนนั้น ๆ ด้วย  

 (ผู้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร บริษัท     
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

- กำหนดให้บริเวณบ่อรับของเสีย (Refuse Pit) ออกแบบ
ให้มีระดับความดันต่ำกว่าภายนอกอาคาร เพื่อให้อากาศ
ภายในบ่อไม่สามารถเคลื่อนตัวออกสู่ภายนอกอาคารได้ 
และติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อดูดอากาศไปกำจดัที่เตาเผา
ฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) 

- ลดขนาดของเส ียให ้ม ีขนาดเล ็กลงโดยเคร ื ่องย ่อย 
(Shredder) มีขนาดเล็กประมาณ 7 เซนติเมตร ก่อน
ป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ ซึ่งจะทำให้เกิดการผสมของเสีย
และตัวกลางอย่างทั่วถึง และเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 

- ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักของเสียเพื่อตรวจสอบน้ำหนักของ
เสียที ่ส ่งเข้าสู ่เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) 
ไม่ให้มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม/ครั้ง 

- ติดตั้งแผ่นปิดอัตโนมัติในห้องเผาเพื่อป้องกันการกระจาย
ของควันออกด้านข้างห้องเผา ในกรณีที่เกิดความดันบวก
ในห้องเผา 

- ปกติแล้วบริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด มีการให้
โครงการเข้ามาทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในดัชนี 
สารหนู (As) และแคดเมียม (Cd) ทุก 2 ปี และจากผล  

- ในเรื่องการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่โครงการเสนอ โดยเฉพาะ
ดัชนี แคดเมียมซึ ่งเป็นโลหะหนักที ่ระเหยได้ที ่อุณหภูมิต่ำ        
ซึ่งปกติจะใช้แคดเมียมในการประเมินความเสี่ยงของการแพร่ 

- ติดตั ้งอุปกรณ์ตรวจวัดแบบต่อเนื ่อง (Continuous 
Emissions Monitoring System ; CEMS) ด้วยระบบ  
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โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
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ตารางที่ 5-18 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่9  

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 การตรวจวัดไม่พบถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศ

เพิ่มขึ ้นจากเดิม ซึ ่งเป็นไปได้ไหมว่าบริษัท ไทยนิสชิน      
เซฟุง จำกัด อาจจะได้รับการตรวจวัดเพิ่มขึ้นอีก หรือว่า
เป็นข้อกำหนดของโครงการว่าต้องทำการตรวจวัดแค่ 2 
ดัชนีนี้ นอกจากนี้ยังอยากทราบว่าจะมีปริมาณเขม่า/   
ฝุ่นละอองเกิดขึ้นเพิ่มอีกไหม  

 (ตวัแทนบริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด) 

 กระจายโลหะหนักว่าจะมีการแพร่กระจายออกไปสู ่บริเวณ
สิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือไม่ จึงเป็นสาเหตุที่โครงการเลือกตรวจ
แคดเมียมในพื้นที่ของบริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด สำหรับ
ปร ิมาณฝุ ่นละออง เนื ่องจากโครงการมี อ ุปกรณ์ตรวจวัด
แบบต่อเนื ่อง (CEMS) ที ่ เป ็นการตรวจวัดแบบ real-time         
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลที่โครงการส่งให้กับการนิคม
อุตสาหกรรม ดังนั้น โครงการจึงเห็นว่าการตรวจวิเคราะห์ดัชนี
อื่นอาจยังไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม หากบริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง 
จำกัด มีความห่วงกังวล ทางบริษัทฯ ยินดีจะเข้าไปอธิบายข้อมูล
เพื่อหารือร่วมกันอีกครั้ง นอกจากนี้ ปัจจุบันโครงการยังมีการ
ตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในบรรยากาศ ในดัชนี สารหนู (As) 
และนิกเกิล (Ni) ในบริเวณบริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด         
อีกด้วย ส่วนเขม่าและฝุ่นละอองที่ออกมาน่าจะเป็นเพราะว่าที่
ผ่านมาห้องเก็บเถ้ามีการชำรุด ซึ่งตอนนี้โครงการมีการปรับปรุง
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยการทำเป็นระบบปิด 

 (ผู้อำนวยการอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโครงการ บริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

 (ผู้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร บริษัท     
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

 Gas Analyzer ที ่บร ิเวณทางออกปล่อง โดยมีด ัชนี
 ตรวจวัด ดังนี้ 

• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

• ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCI) 

• ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 

• ออกซิเจน (O2) 

• ความทึบแสง (Opacity) 
- กำหนดให้ตั้งค่าการแจ้งเตือนของระบบ CEMS หากมี

ความผิดปกติในการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัด
มลพิษทางอากาศตามค่าควบคุมระบบ CEMS จะส่ง
สัญญานเตือนไปยังห้องควบคุม เพื ่อให้โครงการฯ 
ตรวจสอบสภาวะการเผาไหม้และการทำงานของระบบ
บำบัดมลพิษทางอากาศ เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการของ
การน ิคมอ ุตสาหกรรมแห ่ งประ เทศไทย ( IEAT 
Operation Center) หรือ EMC2 

- กำหนดแผนการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
ติดตามตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่อง
อย่างต ่อเนื ่อง (Continuous Emission Monitoring 
System ; CEMS) โดยว่าจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ 
(Third Party) ให้เป็นผู้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี 
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โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด              หน้าที่ 74 

ตารางที่ 5-18 (ต่อ) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำช้ีแจง 
 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่9  

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
- ควบคุมความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากการปล่อย

ระบายเตาเผาฟลูอ ิดไดซ์เบด (Fluidized bed) ของ
โครงการฯ ให้มีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วที ่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 โดย
โครงการฯ จะต้องควบคุมและเฝ้าระวังค่าความเข้มข้น
และอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ และค่าควบคุม
อัตราการระบายของนิคมอุตสาหกรรมบางปู ดังนี้ 

• ฝุ่นละอองรวม ไม่เกิน 24 มก./ลบ.ม. หรือ 0.51 
กรัม/วินาที 

• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ไม่เกิน 105.36 
มก./ลบ.ม. หรือ 2.23 กรัม/วินาที 

• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 41.88 มก./
ลบ.ม. เมตร หรือ 0.88 กรัม/วินาที 

• ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCI) ไม่เกิน 31.98 มก./
ลบ.ม. หรือ 0.68 กรัม/วินาที 

• ปรอท (Hg) ไม่เกิน 1.48x10-3 มก./ลบ.ม. หรือ 
3.11x10-5 กรัม/วินาที 

• ไดออกซิน และฟูราน (Dioxin and furans) ไม่เกิน 
3.0x10-7 มก./ลบ.ม. หรือ 6.3x10-9 กรัม/วินาที 
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 (การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น) กลุ่มที ่9  

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

• แคดเมียม (Cd) และตะกั ่ว (Pb) รวมกัน ไม่เกิน 
6.42x10-2 มก./ลบ.ม. หรือ 1.35x10-3 กรัม/วินาที 

• สารหนู (As) เบริลเลียม (Be) และโครเมียม (Cr) 
รวมกันไม่เกิน 0.35 มก./ลบ.ม. หรือ 7.37x10-3 
กรัม/วินาที 

- กรณีผลการวิเคราะห์ค่ามลพิษจากปล่องระบายอากาศ
ของเตาเผา มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนด โครงการฯ 
จะกำหนดวิธ ีการแก้ไขที ่ เหมาะสมและนำเสนอต่อ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้รับทราบ 

ระยะดำเนินการ 
- ตรวจว ัดค ุณภาพอากาศในบรรยากาศบริ เวณนิคม

อุตสาหกรรมในดัชนี สารหนู และนิกเกิล 
สถานท่ีตรวจสอบ 

- ตรวจวัด จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง 
จำกัด 
ความถี่ 

- ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-
เมษายน 1 ครั้ง และช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 1 ครั้ง 

- มีพนักงานร้องเรียนเรื ่องกลิ่นที่มาจากบริษัท บางปู     
เอนไวรอนเมทอล จำกัด เป็นประจำ ยิ ่งในช่วงเวลา
กลางวันหรือช่วงที่มีความกดอากาศต่ำจะได้กลิ่นเหมือน

- หลังจากนี้โครงการจะประสานกับโรงงานโดยรอบในการให้
ข้อมูลช้ีแจงในเรื่องของกระบวนการปรับปรุงการทำงานต่อไป  

- ค ัดแยกของเส ี ยประเภทพลาสต ิกท ี ่ ม ีพ ี ว ี ซ ี เป็น
องค์ประกอบหลักซึ่งเป็นสารเร่งปฏิกิริยาการเกิดไดออก
ซินในอาคารคัดแยกของเสียเพื่อลดโอกาสในการเจือปน
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
พลาสติกเผาไหม้ค่อนข้างมากและบางทีจะมีเขม่าดำ ๆ 
มาติดตามรถด้วย  

 (ตัวแทนบริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด) 

 (ผู้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร บริษัท      
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

 

ของพลาสติกประเภทพีวีซีในของเสียที่ป้อนเข้าสู่ห้องเผา
ไหม้ และลดการเกิดไดออกซิน 

- ฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกของเสีย เช่น 
พนักงานคัดแยกของเสียในอาคารคัดแยก พนักงาน
ตรวจสอบของเสียบริเวณสายพานลำเลียง และพนักงาน
บังคับเครนตักของเส ีย ให้ทราบถึงรายการของเสีย
ประเภทพลาสติกที่มีโอกาสมีพีวีซีเป็นองค์ประกอบและ
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่จำเป็น โดยจะ
จัดอบรมให้กับพนักงานใหม่ก่อนเริ ่มปฏิบัติงาน และ
ฝึกอบรมทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจถึงความ
เข้าใจในการคัดแยกของเสียและการใช้งานอุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม 

- ตรวจสอบการหลุดรอดของเสียประเภทพลาสติกที ่มี
โอกาสมีพีวีซีเป็นองค์ประกอบบริเวณสายพานลำเลียง
และห้องเก็บรวบรวมของเสีย 

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

- เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น อยากทราบว่าโครงการมีการ
สื่อสารกับโรงงานโดยรอบอย่างไร เพราะล่าสุด (เมื่อ
ประมาณ 1- 2 เดือนที่แล้ว) มีเหตุการณ์ระเบิดเสียงดัง 
ทำให้โรงงานไลอ้อนไทร์สมีการอพยพนักงานไปยังจุด     
รวมพล ในขณะที่โครงการไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลการเกิด

- เบื ้องต้น สำนักงานฯ ส่วนกลางยังไม่ได้รับแจ้งเรื ่องเกิดเหตุ
ฉุกเฉินภายในโรงงาน อย่างไรก็ตามขอรับในเรื่องของการแจ้ง
เหตุในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับโรงงานโดยรอบ ซึ่งในอนาคต
จะมีการกำหนดรูปแบบการสื่อสารระหว่างโครงการและโรงงาน
โดยรอบ หลังจากนี้โครงการจะขอสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและเจ้าหน้าท่ีในโครงการฯ 
ทุกคนเกี่ยวกับการดับเพลิง การตอบโต้ และการปฏิบัติ
เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

- จัดให้ม ีการฝ ึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉ ินภายใน
โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู  
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
เหตุให้รับทราบ อยากให้มีการสื่อสารที่ชัดเจนกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

 (ตัวแทนบริษัท ไลอ้อนไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด) 

ก่อนและจะให้ทางผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรประสานงาน
กลับไปเพื่อประสานงานร่วมกัน  

 (ผู้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร บริษัท    
บางป ูเอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

โรงงานโดยรอบ หน่วยงานภายนอกที ่เกี ่ยวข้อง และ
ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู เทศบาลเมืองแพรกษา 
และเทศบาลตำบลแพรกษาที่กำหนด อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

- ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่พนักงานใช้เสร็จ
แล้ว โครงการมีการทิ้งเลยไหม อีกทั้งเทคนิคการถอดชุด
ควรจะต ้องดำเน ินการตามหล ักป ้องก ันเช ื ้อโรค 
นอกจากนี้ควรกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจำปีและตรวจความเสี่ยงสำหรับพนักงานที่สัมผัส
โลหะหรือเช้ือทางชีวภาพ 

 (ตัวแทนโรงพยาบาลสมุทรปราการ) 

- ในส ่วนของช ุดป ้องก ันอ ันตรายส ่วนบ ุคคล ( PPE) จะใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับแนวทางการปฏิบัติของกรมอนามัย คือ     
เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง และการกำจัดจะดำเนินการเช่นเดียวกับขยะ
ติดเชื้อโดยการเผากำจัด ในส่วนของรายละเอียดการถอดชุดตาม
หลักการต่าง ๆ โครงการจะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปปรับปรุง
และนำไปใช้ต่อไป นอกจากนี้พนักงานทั ้งหมดที ่จะปฏิบัติ
เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อจะต้องผ่านการอบรมจากกรมอนามัย
เรียบร้อย 

- โครงการมีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี 
 (ผู้อำนวยการอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโครงการ บริษัท 

บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

- จัดให้มีโปรแกรมตรวจสุขภาพแก่พนักงานก่อนเข้าทำงาน
และหลังจากทำงานแล้วปีละครั้ง 

- จัดทำฐานข้อม ูลส ุขภาพของพนักงานเพื ่อนำมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติ
ของผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีในแต่ละพื้นที่
ดำเนินงาน โดยเฉพาะพื้นที ่เสี ่ยง พร้อมระบุอายุของ
พนักงานท่ีทำงานในพ้ืนท่ีนั้น และวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ผลการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับ
ฐานข้อมูลด้วย 

- ห้ามมิให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวข้องกับมูลฝอย       
ต ิดเชื ้อใช้ช ุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ซ้ำ            
โดยจะต้องใช้งานแบบวันต่อวันเท่านั้น โดยชุดที่ผ่านการ
ใช้งานแล้วจะต้องทำการกำจัดด้วยการเผาเช่นเดียวกันกบั
มูลฝอยติดเชื้อ 
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ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
3. อื่น ๆ    
- ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเสียที่โครงการจะรับเข้ามา

กำจัดมีเอกสารเผยแพร่หรือไม่ สามารถดาวน์โหลดที่
ไหน และสามารถติดต่อประสานงานเพิ่มเติมได้ไหม 

 (ตัวแทนบริษัท ตรีเพชร อีซูซุเชลล์ จำกัด (ศูนย์อะไหล่
บางปู) 

- เอกสารประกอบการประชุมที่เป็นร่างรายงาน ซึ่งมีการนำเสนอ
รายละเอียดประเภทของเสียที่โครงการจะขอรับกำจัดเพิ่มเติม 
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถ
ดาวน์โหลดในเว็บไซต์และเฟซบุ ๊กของบริษัทที่ปรึกษา และ
สามารถติดต่อได้ทั้งที่บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล    คอม
เพล็กซ์ จำกัด และบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด          
ได้โดยตรง 

 (นักวิชาการอาวุโส บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด) 

- 

- เนื่องจากโรงงาน ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด มีขยะติดเช้ือ
ที่มาจากการตรวจหรือชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
(PPE) การนำขยะดังกล่าวออกนอกพ้ืนท่ีทางโรงงานต้อง
ทำการขออน ุญาต เพ ื ่ อกำจ ัดผ ่ านกรมโร ง ง าน
อุตสาหกรรมหรือไม่ 

 (ตัวแทนบริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด) 

- สำหรับขยะติดเชื้อที่เกิดชึ้นในโรงงานเป็นหนึ่งในประเภทของ
ของเสียที่ต้องขออนุญาตนำออกนอกพื้นที่โรงงานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 หากบริษัทฯ มีความประสงค์จะกำจัด หลังจากนี้
โครงการจะให้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมหรือฝ่ายขายติดต่อกลับไป
เพื่อให้ข้อมูลต่อไป 

 (ผู้จัดการอาวุโส แผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร บริษัท     
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

- 
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6. สรุปผลการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  

 ภายหลังการนำเสนอรายละเอียดโครงการได้เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในห้องประชุม รวมทั้ง
แสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์ ไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ นอกจากนี้ได้ทำการรวบรวมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น     
โดยมีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 303 คน คิดเป็นร้อยละ 83.0 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ไม่นับรวมบริษัท
เจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา) สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ 

 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

 ผู้ตอบแบบประเมินแยกเป็นเพศชาย ร้อยละ 39.3 และเพศหญิง ร้อยละ 60.7 ช่วงอายุ 3 อันดับแรก 
ได้แก่ มีอายุในช่วง 50-59 ปี ร้อยละ 38.0 รองลงมา คือ มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 23.4 และมีอายุ
ในช่วง 40-49 ปี ร้อยละ 19.1 ตามลำดับ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นผู้นำชุมชน ร้อยละ 67.7 รองลงมา 
คือ ลูกบ้าน ร้อยละ 30.7 หน่วยงานราชการ ร้อยละ 1.0 และสถานประกอบการ ร้อยละ 0.7 ตามลำดับ  

 2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ 

 ผู้ตอบแบบประเมินมีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับ

มาก (x̅=3.53, S.D.=1.139) และภายหลังการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ มีการรับรู้เกี ่ยวกับ

โครงการอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.23, S.D.=0.714) ซึ่งเคยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ
โครงการจากผู้นำชุมชน/ประธานชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 63.0 รองลงมาคือ รับทราบจากหนังสือเชิญประชุม 
ร้อยละ 27.7 และรับทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการ ร้อยละ 17.5 ตามลำดับ ในขณะที่ ร้อยละ 1.0 ระบุว่า                
ไม่รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 6-1 

   เมื่อสอบถามถึงความต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการเพิ่มเติม พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.2 มีความต้องการที่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม โดยต้องการรับทราบ
ข้อมูลการจัดการสิ ่งแวดล้อมของโครงการมากที ่สุด ร้อยละ 57.1 รองลงมา ต้องการรับทราบข้อมูล
รายละเอียดโครงการ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในสัดส่วนที่เท่ากันคือ ร้อยละ 27.6 ตามลำดับ 
รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 6-2 โดยช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่ผู ้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่าเป็น
ช่องทางสะดวกที่สุดในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 3 ลำดับแรก คือ การแจ้งข้อมูลผ่านทางผู้นำชุมชน/ประธาน
ชุมชน ร้อยละ 49.0 รองลงมาคือ ผ่านระบบโซเชียล เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ร้อยละ 23.4 และการแจ้งข้อมูลผ่าน
โทรศัพท์/โทรสาร ร้อยละ 8.8 ตามลำดับ  
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รูปที่ 6-1 แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ 

 

 

รูปที่ 6-2 ความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
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   เมื่อสอบถามถึงความเพียงพอของข้อมูลในร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้นำเสนอ พบว่า ส่วนใหญ่ระบุว่า
เพียงพอ ร้อยละ 96.0 และคิดว่าไม่เพียงพอ ร้อยละ 4.0 โดยต้องการให้เพ่ิมเติมข้อมูล ดังนี้ 

   -   ขอให้มีการเพิ่มจุดตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในชุมชนเพ่ิมเติม 

   -   ขอให้นำเสนอข้อมูลด้านการจัดการน้ำเสียของโครงการเพ่ิมเติมจากที่นำเสนอในที่ประชุม 

 - รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการ หรือแนวทางการดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ
ภายในโครงการ  

   - เพิ่มเติมการนำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนได้รับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง  

  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบประเมินได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการของโครงการ 
ดังนี้ 

  1) การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 - ขอให้พิจารณาเรื่องผลกระทบด้านคุณภาพอากาศเป็นหลัก 

 - ขอให้มีการจัดการมลภาวะต่าง ๆ ที ่เกิดจากการดำเนินการโครงการ เช่น คุณภาพอากาศ            
น้ำเสีย ฯลฯ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน 

 - ควรดำเนินการตามมาตรการสิ ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ ่งต้องได้ร ับการรับรองจากนิคม
อุตสาหกรรมว่าสามารถลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งของโครงการ 

 -   ระบบกำจัดมลพิษต่าง ๆ ของโครงการจะต้องรองรับปริมาณของเสียที่เกิดจากการรับชนิดของเสีย
เข้ามากำจัดเพิ่ม 

  2) ด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   - ควรมีสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการ และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการ 

   - ควรมีมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนิน
โครงการ  

   - ขอให้สนับสนุนด้านการจัดการขยะมูลฝอย และพัฒนาชุมชน สนับสนุนงบประมาณ พัฒนาด้าน
ระบบสาธารณูปโภค และช่วยเหลือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนตามสมควร 

   -   หากมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการโครงการควรมีการแจ้งให้ชุมชนทราบเสมอ 

   -   ขอให้มีความจริงใจในการให้ข้อมูลผลกระทบที่อาจเกิดกับชุมชนโดยรอบโครงการ 
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   - ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือตัวแทนภาคประชาชนเข้าเยี่ยมชมโครงการ 

  3) ด้านอื่น ๆ  

-   ควรมีมาตรการด้านการจราจรจากรถของโครงการ    

 นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นมีตัวแทน
ชุมชนจากหมู่ที่ 5 บ้านคลองหม้อแตก เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เสนอแนะให้โครงการจัดกิจกรรมสัญจร    
ให้ความรู้ในการกำจัดมูลฝอยแก่สถานศึกษาในพื้นที่โดยรอบ เพื่อเป็นการสร้างความรู้และให้เยาวชนในพื้นที่
ได้รับทราบว่ามีโครงการในพ้ืนที่  
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