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ผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรนุแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิง่แวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA)  

โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) บรษัิท ลอยัล ไฮเ่หลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 12.30 น. 

ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอบ้านโพธิ์ ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอบ้านโพธิ ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
1. บทนํา 

 โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด เดิมช่ือ 
บริษัท ลุวาตะ ฮีทต้ิง คูลลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด (ต่อไปใช้คําแทนว่า “โครงการ”) ต้ังอยู่เลขท่ี 
102 หมู่ที่ 3 ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 54.47 ไร่ ซึ่งจด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นโดย บริษัท ฮ่องกง ไฮเหลียงเมทัล เทรดด้ิง จํากัด, บริษัท ฮ่องกง ไฮเหลียง แมททีเรียล 
จํากัด และบริษัท สิงคโปร์ ไฮเหลียง เมทัล แมททีเรียล พีทีอี จํากัด บริษัทก่อต้ังขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
พ .ศ . 2542 โดยมีจุดประสงค์ที่จะผลิตท่อทองแดงคุณภาพสูง สําหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําความเย็น เครื่องถ่ายเทความร้อน สําหรับตลาดภายในประเทศ และการส่งออก
ยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสามารถในการผลิตตามรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ 49.3 ตัน/วัน โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเลขที่ วว 0804/9153 ลงวันที่ 2 กันยายน 
พ.ศ. 2545 ต่อมาโครงการได้ดําเนินการเพ่ิมเตาหลอม ทําให้มีความสามารถในการผลิตเพ่ิมขึ้นรวมเป็น  
90 ตัน/วัน จึงเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกําหนดประเภท ขนาด และวิธีการปฏิบัติสําหรับโครงการ
หรือ กิจการที่ อาจก่อใ ห้ เ กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ทั้ งทางด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม   ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 127 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 31 สิงหาคม 2553 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ต้ังแต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2558 (ที่ ทส.1009.3/8474 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558) 

 สําหรับการขยายกําลังการผลิตท่อทองแดงของโครงการครั้งน้ี มีเหตุผลและความจําเป็น ดังนี้ 

1) เพ่ือรองรับความต้องการท่อทองแดงคุณภาพสูง สําหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ 
เครื่องทําความเย็น เครื่องทําความร้อน สําหรับตลาดทั้งภายในประเทศและการส่งออกยังตลาดต่างประเทศ 

2) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่อทองแดงภายในประเทศ ทําให้เกิดการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์และคุณภาพของท่อทองแดงที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน 

3) เพ่ือให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดในด้านอุตสาหกรรมการผลิตท่อทองแดงภายในประเทศ  
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 โครงการจําเป็นต้องมีการติดต้ังเครื่องจักรและอุปกรณ์เสริมสําหรับการผลิตเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับ 
การขยายกําลังการผลิตดังกล่าว โดยขยายกําลังการผลิตจากเดิม 90 ตัน/วัน เป็น 215.29 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้น
จากเดิม 125.29 ตัน/วัน) ซึ่งการขยายกําลงัการผลิตดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท 
ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 ได้กําหนดให้การดําเนินอุตสาหกรรมหลอมโลหะ 
(ยกเว้นเหล็ก และอะลูมิเนียม) ขนาดกําลังการผลิต (Output) ต้ังแต่ 50 ตัน/วันขึ้นไป หรือมีกําลังการผลิต
รวมกันต้ังแต่ 50 ตัน/วันขึ้นไป ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เสนอต่อ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือดําเนินการให้ความเห็นตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยมอบหมายให้ บริษัท เทคนิค
สิ่งแวดล้อมไทย จํากัด เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังน้ันบริษัทฯ และบริษัทที่ปรึกษา จึงได้จัดให้มีการประชุม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) (ค.1) การศึกษาและจัดทํารายงานประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 
ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 
08.30 - 12.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอบ้านโพธ์ิ ตําบลบ้านโพธ์ิ อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือนําเสนอการกําหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของการศึกษาและจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 
(EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

2) เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการนําเสนอประเด็นข้อห่วงกังวล และพิจารณา
ให้ความเห็นต่อการกําหนดขอบเขตการศึกษา รวมท้ังแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ เพ่ือให้การประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างครบถ้วน และรอบด้าน 
มากที่สุด 

3) เพ่ือจัดทํารายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการ
กําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) (ค.1) 
การศึกษาและจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) 
โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) 
จํากัด จัดส่งให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกําหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) (ค.1) จําแนกออกเป็น 7 กลุ่ม 
ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในกระบวนการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
ประกอบด้วย (รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-1)  

 1) ผู้ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย กลุ่มผู้เสียประโยชน์และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ ผู้นําชุมชน 
และประชาชนในชุมชนโดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ 

 2) หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ได้แก่ 
เจ้าของโครงการ และนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทํารายงานฯ   

 3) หน่วยงานที่ทําหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 
ได้แก่ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติหรืออนุญาตโครงการ 

 4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ โดยรวมถึงหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ 
ส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

 5) องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น และสถาบันศาสนาใน
ท้องถิ่น 

 6) สื่อมวลชนในแขนงต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น 

 7) ผู้สนใจทั่วไป หมายถึง สาธารณชนที่มีความต้องการและสนใจโครงการ 
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ตารางที่ 3-1 กลุ่มเป้าหมายในการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

1.  ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้นําชุมชน และประชาชนในชุมชนโดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 2 จังหวัด 3 อําเภอ 13 เขตการปกครอง ได้แก่ 
1.1 เทศบาลตําบลแสนภูดาษ อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     1) หมู่ท่ี 1 บ้านด่านเก่า 
     2) หมู่ท่ี 2 บ้านนอก 
     3) หมู่ท่ี 3 บ้านหมู่ใหญ่ 
1.2 เทศบาลตําบลลาดขวาง อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     1) หมู่ท่ี 1 บ้านจากขาด 
     2) หมู่ท่ี 2 บ้านลาดขวาง 
     3) หมู่ท่ี 3 บ้านหัวเนิน 
     4) หมู่ท่ี 4 บ้านแสนภูดาษ 
     5) ชุมชนบ้านหัวเนิน 
     6) ชุมชนเคหะฉะเชิงเทรา 
     7) ชุมชนบ้านเอื้ออาทร 
1.3 เทศบาลตําบลเทพราช อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     1) ชุมชนปากคลองขุนพิทักษ์ 
1.4 องค์การบริหารส่วนตําบลเทพราช อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     1) หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองขุนพิทักษ์ 
1.5 องค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     1) หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองท่าถ่ัว 
     2) หมู่ท่ี 2 บ้านหนองน้ํากิน 
     3) หมู่ท่ี 3 บ้านคลองตาแย้ม 
     4) หมู่ท่ี 4 บ้านคลองบางกนก 
     5) หมู่ท่ี 5 บ้านคลองสวนอ้อย 
     6) หมู่ท่ี 6 บ้านหัวสวน 
1.6 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองบ้านโพธ์ิ อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     - ตําบลคลองบ้านโพธ์ิ 
     1) หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองโพธิ์ 
     2) หมู่ท่ี 2 บ้านดอนชะคราม 
     3) หมู่ท่ี 3 บ้านปากคลองต้นหมัน 
     4) หมู่ท่ี 4 บ้านท่าไฟไหม้ 
     - ตําบลบางซ่อน 
     5) หมู่ท่ี 2 บ้านคลองยายคํา 
     6) หมู่ท่ี 3 บ้านจากแดง 
1.7 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองประเวศ อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     1) หมู่ท่ี 1 บ้านคลองประเวศ 
     2) หมู่ท่ี 2 บ้านคลองลัดยายหรั่ง 
     3) หมู่ท่ี 3 บ้านคลองขุนพิทักษ์ 
1.8 เทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ์ อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     1) หมู่ท่ี 11 บ้านคลองบางจาก 
     2) หมู่ท่ี 13 บ้านคลองบางจาก 



การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.1 
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (คร้ังที่ 1)  
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) กลุ่มเป้าหมายในการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ 1.9 เทศบาลตําบลท่าสะอ้าน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
      1) หมู่ท่ี 6 บ้านตลาดท่านสะอ้าน 
1.10 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะอ้าน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
       1) หมู่ท่ี 1 บ้านท่าไทร 
       2) หมู่ท่ี 2 บ้านคลองใหม่ 
       3) หมู่ท่ี 3 บ้านคลองบ้านหมู่ 
       4) หมู่ท่ี 4 บ้านหมู่ 
       5) หมู่ท่ี 5 บ้านคลองท่าสะอ้าน 
       6) หมู่ท่ี 7 บ้านประตูน้ําปากตะคลอง 
1.11 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
       1) หมู่ท่ี 1 บ้านคลองใหม่ 
       2) หมู่ท่ี 2 บ้านคลองจางวาง 
       3) หมู่ท่ี 3 บ้านบางควาย 
       4) หมู่ท่ี 4 บ้านหนองจอก 
       5) หมู่ท่ี 5 บ้านปลายไม้ 
       6) หมู่ท่ี 6 บ้านคลองขุนพิทักษ์ 
       7) หมู่ท่ี 7 บ้านปลายคลองขุนพิทักษ์ 
       8) หมู่ท่ี 8 บ้านคลองแขวงกลั่น 
       9) หมู่ท่ี 9 บ้านคลองขวาง 
1.12 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
       1) หมู่ท่ี 1 บ้านท่าข้าม 
       2) หมู่ท่ี 4 บ้านเกาะกลาง 
       3) หมู่ท่ี 6 บ้านปากคลองอ้อมใหญ่ 
       4) หมู่ท่ี 7 บ้านหลังเขาดิน 
1.13 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลอยบางหัก อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
       1) หมู่ท่ี 1 บ้านบางหัก 
       2) หมู่ท่ี 4 บ้านเกาะกลาง 

2.  หน่วยงานรับผิดชอบจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 

2.1  บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
2.2  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 

3. หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ และหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
ในการอนุมัติหรืออนุญาตโครงการ 

3.1  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
3.2  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
3.3  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และ
รัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1  หน่วยงานราชการส่วนกลาง 
      1) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
      2) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
      3) กรมควบคุมโรค 
      4) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 
      5) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
      6) กรมธุรกิจพลังงาน  
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สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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จัดทําโดย บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด   หน้า 6 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) กลุ่มเป้าหมายในการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ (ต่อ) 
และรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 หน่วยงานราชการส่วนกลาง (ต่อ) 
     7)  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
     8)  กรมอนามัย 
     9)  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
4.2 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 
     1)  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 
     2)  มณฑลทหารบกท่ี 12 (ค่ายจักรพงษ์) 
4.3 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 
     1)  สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
     2)  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
     3)  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 
     4)  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
     5)  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
     6)  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
     7)  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
     8)  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 
     9)  สํานักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
     10) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
     11) สํานักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
     12) สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   
     13) สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
     14) สาํนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
     15) ศูนย์ป่าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     16) สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     17) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
     18) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
     19) โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา   
4.4 หน่วยงานราชการระดับอําเภอ 
     1)  ท่ีว่าการอําเภอบ้านโพธ์ิ 
     2)  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านโพธ์ิ  
     3)  สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านโพธ์ิ 
     4)  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบ้านโพธ์ิ 
     5)  สถานีตํารวจภูธรบ้านโพธ์ิ 
     6)  ท่ีว่าการอําเภอบางปะกง 
     7)  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางปะกง 
     8)  สํานักงานเกษตรอําเภอบางปะกง 
     9)  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบางปะกง 
     10) สถานีตํารวจภูธรบางปะกง 
     11) ท่ีว่าการอําเภอพานทอง 
     12) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพานทอง 
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สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (คร้ังที่ 1)  
 

จัดทําโดย บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด   หน้า 7 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) กลุ่มเป้าหมายในการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

4.  หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ (ต่อ) 
และรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

4.5 หน่วยงานราชการระดับท้องถ่ิน 
     1)  เทศบาลตําบลแสนภูดาษ 
     2)  เทศบาลตําบลลาดขวาง  
     3)  เทศบาลตําบลเทพราช  
     4)  องค์การบริหารส่วนตําบลเทพราช 
     5)  องค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ 
     6)  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองบ้านโพธ์ิ 
     7)  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองประเวศ 
     8)  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก 
     9)  เทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ์  
     10) เทศบาลตําบลท่าสะอ้าน 
     11) องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะอ้าน  
     12) องค์การบริหารสว่นตําบลเขาดิน 
     13) องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลอยบางหัก 
     14) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแสนภูดาษ  
     15) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลลาดขวาง 
     16) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเทพราช 
     17) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสนามจันทร์ 
     18) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองบ้านโพธ์ิ 
     19) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองประเวศ 
     20) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าสะอ้าน 
     21) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางวัว 
     22) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองจอก 
     23) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขาดิน 
     24) สถานีตํารวจภูธรแสนภูดาษ 
4.6 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
     1)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
     2)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านโพธ์ิ 
     3)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบางปะกง 
     4)  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า 
     5)  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 

5. องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ สถาบันการศึกษา และ
สถาบันศาสนา 

5.1 องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
     1)  มูลนิธิพัฒนาสิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา 
     2  มูลนิธิอีสต์ ฟอร่ัม 
     3)  มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
     4)  เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก 
     5)  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
     6)  สมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย 
     7)  สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
     8)  มูลนิธิพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
     9)  สมาคมเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (คร้ังที่ 1)  
 

จัดทําโดย บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด   หน้า 8 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) กลุ่มเป้าหมายในการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

5.  องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ สถาบันการศึกษา และ
สถาบันศาสนา (ต่อ) 

5.2 สถาบันการศึกษา  
     1) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
         - คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 - ประธานสาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 - ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 - ประธานสาขาวิชาการจัดการสุขภาพ 
     2) วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 
     3) โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 
     4) โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
     5) โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 
     6) โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 
     7) โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 
     8) โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน 
     9) โรงเรียนจันทร์เจริญ 
     10) โรงเรียนวัดสุขาราม 
5.3 สถาบันศาสนา 
     1) วัดแสนภูดาษ 
     2) วัดพิพิธประสาทสุนทร 
     3) วัดหัวเนิน 
     4) วัดลาดน้ําเค็ม (คลองต้นหมัน) 
     5) วัดท่าสะอ้าน 
     6) วัดสุขาราม (สามแยก) 
     7) วัดชลธีบุญญาวาส (บางหัก) 

6. สื่อมวลชน 6.1 สมาคมวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.2 ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

7. ประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ัวไปท่ีมีความสนใจ 
ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2561 

 
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่เชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียใน

การกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public scoping) (ค.1) 
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3-2 
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ตารางที่ 3-2 กลุ่มเป้าหมายที่ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย จํานวน  

(ฉบับ) 
1.  ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้นําชุมชน และประชาชนในชุมชนโดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตร 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 จังหวัด 3 อําเภอ 13 เขตการปกครอง  
63 

2. หน่วยงานรับผิดชอบจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 

2.1 บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด - 
2.2 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด - 

3. หน่วยงานท่ี ทําหน้า ท่ี พิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อมและ สุ ขภาพ  และ
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการอนุมัติ
หรืออนุญาตโครงการ 

3.1 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) 

1 
 

3.2 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 1 
3.3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 

4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ
และรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 หน่วยงานราชการส่วนกลาง 10 
4.2 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 2 
4.3 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 19 
4.4 หน่วยงานราชการระดับอําเภอ 13 
4.5 หน่วยงานราชการระดับท้องถ่ิน 23 
4.6 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 4 

5. องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ สถาบันการศึกษา และ
สถาบันศาสนา 

5.1 องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  9 
5.2 สถาบันการศึกษา  14 
5.3 สถาบันศาสนา 7 

6. สื่อมวลชน 6.1 สมาคมวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 
6.2 ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 

7. ประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ัวไปท่ีมีความสนใจ - 
รวม 169 

ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2561 
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

4.1 การเตรียมการประชุม 

4.1.1 การแจ้งให้สาธารณชนรับทราบ 

 บริษัทฯ และบริษัทที่ปรึกษา ได้แจ้งให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รับทราบถึงกําหนดการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public scoping) (ค.1) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 
บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน  
พ.ศ. 2561 (ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน) พร้อมทั ้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื ่อสารสาธารณต่างๆ  
ที่เหมาะสมกับบริบทของโครงการและบริบทของชุมชน เพื่อแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบถึงกําหนด 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ จํานวน 5 ช่องทาง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-1 
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ตารางที่ 4-1 ช่องทางการสื่อสารสาธารณะในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
ช่องทางการส่ือสาร จํานวน รายละเอียด 

1.  เว็บไซต์ 
    (แสดงดังรูปท่ี 4-1) 

1 เว็บไซต์  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 
http://www.tet1995.com 

2.  หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม 
    (แสดงดังรูปท่ี 4-2  
    และเอกสารแนบท่ี 4-1) 

169 ฉบับ  ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกําหนดการ แบบตอบรับเข้าร่วมประชมุ 
และแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม 

3.  ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
    (แสดงดังรูปท่ี 4-3) 

4 แห่ง  บริเวณแยกหัวเนิน 
(ทางหลวงชนบท ฉช. หมายเลข 3005) 

 บริเวณแยกหมวดการทางบ้านโพธ์ิ  
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314) 

 บริเวณทางเข้าวัดพิพิธประสาทสุนทร  
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314) 

 บริเวณหน้าบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314) 

4.  ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด A3   
    (แสดงดังรูปท่ี 4-4 
    และเอกสารแนบท่ี 4-2) 

17 แห่ง 
 

 สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 สํานักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ท่ีว่าการอําเภอบ้านโพธ์ิ 
 ท่ีว่าการอําเภอพานทอง 
 เทศบาลตําบลแสนภูดาษ 
 เทศบาลตําบลลาดขวาง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลอยบางหัก 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองจอก 
 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ท่ี 1 บ้านด่านเก่า ตําบลแสนภูดาษ 

5. หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน 
   (แสดงดังรูปท่ี 4-5) 

1 ฉบับ  หนังสือพิมพ์ดาวแปดร้ิว ปีท่ี 39 ฉบับท่ี 1366 ประจําวันท่ี 1-30 
เมษายน พ.ศ. 2561 หน้าท่ี 5 

ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2561 
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รูปที่ 4-1 การสื่อสารสาธารณะในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 ผ่านเว็บไซต์ 
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สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  
ท่ีว่าการอําเภอบางปะกง ประธานชุมชนบ้านหัวเนิน 

  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขาดิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 บ้านบางหัก 

  
กํานันตําบลบางวัว สํานักงานสิง่แวดล้อมภาคท่ี 13 ชลบุรี 
รูปที่ 4-2 การสื่อสารสาธารณะในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1  

ผ่านการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม 
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จุดท่ี 1 บริเวณแยกหัวเนิน จุดท่ี 2 บริเวณแยกหมวดการทางบ้านโพธ์ิ 

  
จุดท่ี 3 บริเวณทางเข้าวัดพิพิธประสานสุนทร จุดท่ี 4 บริเวณหน้าบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ 

(ประเทศไทย) จํากัด 
รูปที่ 4-3 การสื่อสารสาธารณะในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 

ผ่านการติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
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สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  
สํานักงานป่าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลลาดขวาง 

  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ์ 

  
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 ชลบุรี สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 

รูปที่ 4-4 การส่ือสารสาธารณะในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
ผ่านการติดป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด A3 
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รูปที่ 4-5 การสื่อสารสาธารณะในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 

ผ่านการประชาสัมพันธ์ลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
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4.1.2 การลงทะเบียนล่วงหน้า 

บริษัทฯ และบริษัทที่ปรึกษา ได้ดําเนินการแจ้งข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบถึงช่องทางสําหรับ
การลงทะเบียนล่วงหน้า เพ่ือเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 ต้ังแต่วันที่ 18-24 เมษายน พ.ศ. 2561 
โดยมีทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังน้ี 

(1) โทรสารแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 
- บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด หมายเลขโทรสาร 0-2373-7979 

(2) ลงทะเบียนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
- โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

(lhct-ehia@tet1995.com) 
- คุณมนทิรา มุงสูงเนิน (montira.m@tet1995.com) 
- คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง (bunbucha.c@tet1995.com)   

(3) โทรศัพท์โดยตรง 
- คุณบุญบูชา ชลชัยรุงเรือง บริษัท เทคนิคส่ิงแวดลอมไทย จํากัด  

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2373-7799 ต่อ 3205 มือถือ 09-9429-5921 

4.1.3 การเปิดเผยเอกสารโครงการ 

บริษัทฯ และบริษัทที่ปรึกษาได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
อย่างเป็นทางการผ่านช่องทางต่างๆ ต้ังแต่วันที่ 18 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
15 วัน) เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนได้ศึกษาข้อมูลโครงการและขอบเขตแนวทางการศึกษา
ล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 จํานวน 4 ช่องทาง ดังน้ี 

ตารางที่ 4-2 ช่องทางการเปิดเผยเอกสารประกอบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
ช่องทางการส่ือสาร จํานวน รายละเอียด 

1.  เว็บไซต์ 
   (แสดงดังรูปท่ี 4-6) 

1 เว็บไซต์  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 
http://www.tet1995.com 

2.  ส่งเอกสารประกอบการประชุม
โดยตรงให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม 

    (แสดงดังรูปท่ี 4-7 และ 
 เอกสารแนบท่ี 4-3) 

169 ฉบับ  นําส่งเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
พร้อมหนังสือเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 

3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
 (แสดงดังรูปท่ี 4-8 และ 
 เอกสารแนบท่ี 4-4)      

2,000 ฉบับ  ลงพ้ืนท่ีแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนท่ี
อาศัยอยู่โดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ ต้ังโครงการ ให้ได้
รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ 

4.  ติดต่อขอรับเอกสารโดยตรง
ผ่านทางโทรศัพท์ 

2 สาย  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2373-7799 ต่อ 3205  
 หมายเลขโทรศัพท์ 09-9429-5921 

ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2561 
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รูปที่ 4-6 การเปิดเผยเอกสารประกอบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 ผ่านเว็บไซต์ 
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สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  
สํานักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 บ้านหัวเนิน 

  
กํานันตําบลบางซ่อน กํานันตําบลลาดขวาง 

  
เทศบาลตําบลแสนภูดาษ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพานทอง 

รูปที่ 4-7 การเปิดเผยเอกสารประกอบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 ผ่านการส่งเอกสารโดยตรง 
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หมู่ท่ี 1 บ้านด่านเก่า ตําบลแสนภูดาษ หมู่ท่ี 2 บ้านนอก ตําบลแสนภูดาษ 

  
หมู่ท่ี 3 บ้านหมู่ใหญ่ ตําบลแสนภูดาษ ชุมชนเคหะฉะเชิงเทรา ตําบลลาดขวาง 

  
ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ตําบลลาดขวาง หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองโพธิ์ ตําบลคลองบ้านโพธ์ิ 

  
หมู่ท่ี 3 บ้านปากคลองต้นหมัน หมู่ท่ี 6 บ้านตลาดท่าสะอ้าน 

รูปที่ 4-8 การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 
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4.2 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 

4.2.1 กําหนดการจัดประชุม 

 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกําหนดขอบเขตและ 
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public scoping) (ค.1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง 
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการ
อําเภอบ้านโพธ์ิ ตําบลบ้านโพธ์ิ อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีกําหนดการดังน้ี 

ตารางที่ 4-3 กําหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
เวลา รายละเอียด 

08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร รับประทานอาหารว่าง และชมวิดีทัศน์ 
09.00 น. - 09.15 น. 

 
กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดําเนินงาน          
โดย ตัวแทนจาก บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

09.15 น. - 09.30 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม 
09.30 น. - 10.00 น. นําเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (คร้ังท่ี 1)   

โดย ตัวแทนจาก บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
10.00 น. - 10.30 น. นําเสนอขอบเขตการศึกษา และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

1)  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
2)  ร่างข้อเสนอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ 
โดย ตัวแทนจาก บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 

10.30 น. - 12.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวลต่อการกําหนดขอบเขต  
และแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) 

ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2561 
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4.2.2 จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 

 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกําหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public scoping) (ค.1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง 
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการ
อําเภอบ้านโพธ์ิ ตําบลบ้านโพธ์ิ อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนทั้งสิ้น 325 คน 
รายละเอียดจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม โดยได้แจกแจงจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมตามกลุ่มเป้าหมาย มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 4-4 และเอกสารแนบที่ 4-5 สําหรับภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
แสดงดังรูปที่ 4-9 

ตารางที่ 4-4 จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 

(คน) 
1.  ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้นําชุมชน และประชาชนในชุมชนโดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตร  

1.1 เทศบาลตําบลแสนภูดาษ อําเภอบ้านโพธ์ิ  
     1) หมู่ท่ี 1 บ้านด่านเก่า 
         ผู้นําชุมชน 
         - ผู้ใหญ่บ้าน 
         - ผู้ช่วยใหญ่บ้าน 
         - กรรมการหมู่บ้าน 
         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
     2) หมู่ท่ี 2 บ้านนอก 
         ผู้นําชุมชน 
         - ผู้ใหญ่บ้าน 
         - ผู้ช่วยใหญ่บ้าน 
         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
     3) หมู่ท่ี 3 บ้านหมู่ใหญ่ 
        ผู้นําชุมชน 
        - กํานัน 
        - สารวัตรกํานัน 
        - ผู้ช่วยใหญ่บ้าน 
        ประชาชนในพ้ืนท่ี 
1.2 เทศบาลตําบลลาดขวาง อําเภอบ้านโพธ์ิ  
     1) หมู่ท่ี 1 บ้านจากขาด 
         ผู้นําชุมชน 
         - กํานัน 
         - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
     2) หมู่ท่ี 2 บ้านลาดขวาง 
         ผู้นําชุมชน 
         - ผู้ใหญ่บ้าน 
         - ผู้ช่วยใหญ่บ้าน 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.1 
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (คร้ังที่ 1)  
 

จัดทําโดย บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด   หน้า 23 

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 

(คน) 
1.  ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)      3) หมู่ท่ี 3 บ้านหัวเนิน 

         ผู้นําชุมชน 
         - สารวัตรกํานัน 
         - ผู้ใหญ่บ้าน 
         - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
     4) หมู่ท่ี 4 บ้านแสนภูดาษ 
         ผู้นําชุมชน 
         - ผู้ใหญ่บ้าน 
         - กรรมการหมู่บ้าน 
         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
     5) ชุมชนบ้านหัวเนิน 
         ผู้นําชุมชน 
         - ประธานชุมชน 
         - กรรมการชุมชน 
         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
     6) ชุมชนเคหะฉะเชิงเทรา 
         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
     7) ชุมชนบ้านเอื้ออาทร 
         ผู้นําชุมชน 
         - ท่ีปรึกษาชุมชน 
         - ประธานชุมชน 
         - รองประธานชุมชน 
         - กรรมการชุมชน  
1.3 เทศบาลตําบลเทพราช อําเภอบ้านโพธ์ิ  
     1) ชุมชนปากคลองขุนพิทักษ์ 
         ผู้นําชุมชน 
         - ประธานชุมชน 
         - รองประธานชุมชน 
1.4 องค์การบริหารส่วนตําบลเทพราช อําเภอบ้านโพธ์ิ  
     1) หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองขุนพิทักษ์ 
         ผู้นําชุมชน 
         - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
1.5 องค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ อําเภอบ้านโพธ์ิ  
     1) หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองท่าถ่ัว 
         ผู้นําชุมชน 
         - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
         - กรรมการหมู่บ้าน 
         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.1 
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (คร้ังที่ 1)  
 

จัดทําโดย บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด   หน้า 24 

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 

(คน) 
1.  ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)      2) หมู่ท่ี 2 บ้านหนองน้ํากิน 

         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
     3) หมู่ท่ี 3 บ้านคลองตาแย้ม 
         ผู้นําชุมชน 
         - กํานัน 
         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
     4) หมู่ท่ี 4 บ้านคลองบางกนก 
         ผู้นําชุมชน 
         - ผู้ใหญ่บ้าน 
         - กรรมการหมู่บ้าน 
         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
     5) หมู่ท่ี 5 บ้านคลองสวนอ้อย 
         ผู้นําชุมชน 
         - ผู้ใหญ่บ้าน 
         - ประธานชมรมผู้สูงอายุ 
         - ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
     6) หมู่ท่ี 6 บ้านหัวสวน 
         ผู้นําชุมชน 
         - สารวัตรกํานัน 
         - ผู้ใหญ่บ้าน 
         - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
         - กรรมการหมู่บ้าน 
         - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
1.6 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองบ้านโพธ์ิ อําเภอบ้านโพธ์ิ 
     - ตําบลคลองบ้านโพธ์ิ 
     1) หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองโพธิ์ 
         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
     2) หมู่ท่ี 4 บ้านท่าไฟไหม้ 
         ผู้นําชุมชน 
         - ผู้ใหญ่บ้าน 
         - กรรมการหมู่บ้าน 
         - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
     - ตําบลบางซ่อน 
     3) หมู่ท่ี 2 บ้านคลองยายคํา 
         ผู้นําชุมชน 
         - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
         - กรรมการหมู่บ้าน 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.1 
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (คร้ังที่ 1)  
 

จัดทําโดย บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด   หน้า 25 

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 

(คน) 
1.  ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ (ต่อ)      4) หมู่ท่ี 3 บ้านจากแดง 

         ผู้นําชุมชน 
         - ผู้ใหญ่บ้าน 
         - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
         - กรรมการหมู่บ้าน 
         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
1.7 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองประเวศ อําเภอบ้านโพธ์ิ 
     1) หมู่ท่ี 1 บ้านคลองประเวศ 
         ผู้นําชุมชน 
         - ผู้ใหญ่บ้าน 
         - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
     2) หมู่ท่ี 3 บ้านคลองขุนพิทักษ์ 
         ผู้นําชุมชน 
         - กํานัน 
         - สารวัตรกํานัน 
         - แพทย์ประจําตําบล 
         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
1.7 เทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ์ อําเภอบางปะกง  
     1) หมู่ท่ี 11 บ้านคลองบางจาก 
         ผู้นําชุมชน 
         - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
         - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
     2) หมู่ท่ี 13 บ้านคลองบางจาก 
         ผู้นําชุมชน 
         - ผู้ใหญ่บ้าน 
         - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
         - กรรมการหมู่บ้าน 
         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
1.9 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะอ้าน อําเภอบางปะกง  
     1) หมู่ท่ี 2 บ้านคลองใหม่ 
         ผู้นําชุมชน 
         - ผู้ใหญ่บ้าน 
         - กรรมการหมู่บ้าน 
         - ประธานชมรมผู้สูงอายุ 
         ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.1 
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (คร้ังที่ 1)  
 

จัดทําโดย บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด   หน้า 26 

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 

(คน) 
1.  ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)      2) หมู่ท่ี 7 บ้านประตูน้ําปากตะคลอง 

         ผู้นําชุมชน 
         - สารวัตรกํานัน 
         - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
1.10 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก อําเภอบางปะกง  
       1) หมู่ท่ี 1 บ้านคลองใหม่ 
           ผู้นําชุมชน 
           - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
             ประชาชนในพ้ืนท่ี 
       2) หมู่ท่ี 3 บ้านบางควาย 
           ผู้นําชุมชน 
           - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
           - กรรมการหมู่บ้าน 
           ประชาชนในพ้ืนท่ี 
       3) หมู่ท่ี 4 บ้านหนองจอก 
           ผู้นําชุมชน 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
           - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
       4) หมู่ท่ี 5 บ้านปลายไม้ 
           ผู้นําชุมชน 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
           ประชาชนในพ้ืนท่ี 
       5) หมู่ท่ี 6 บ้านคลองขุนพิทักษ์ 
           ผู้นําชุมชน 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
           - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
           ประชาชนในพ้ืนท่ี 
       6) หมู่ท่ี 7 บ้านปลายคลองขุนพิทักษ์ 
           ผู้นําชุมชน 
           - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
           ประชาชนในพ้ืนท่ี 
       7) หมู่ท่ี 8 บ้านคลองแขวงกลั่น 
           ผู้นําชุมชน 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
           ประชาชนในพ้ืนท่ี 
1.11 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง 
       1) หมู่ท่ี 1 บ้านท่าข้าม 
           ผู้นําชุมชน 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
           ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.1 
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (คร้ังที่ 1)  
 

จัดทําโดย บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด   หน้า 27 

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 

(คน) 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)        2) หมู่ท่ี 4 บ้านเกาะกลาง 

           ผู้นําชุมชน 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
           - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
           - กรรมการหมู่บ้าน 
           ประชาชนในพ้ืนท่ี 
       3) หมู่ท่ี 6 บ้านปากคลองอ้อมใหญ่ 
           ผู้นําชุมชน 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
           - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
           ประชาชนในพ้ืนท่ี 
       4) หมู่ท่ี 7 บ้านหลังเขาดิน 
           ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
 
1 
1 
1 
2 
 
 
1 
2 
2 
 
5 

2. หน่วยงานรับผิดชอบจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 

2.1 บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
2.2 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 

7 
17 

3. หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ และ
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการอนุมัติ
หรืออนุญาตโครงการ 

3.1 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) 

3.2 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
3.3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- 
 
1 
- 
 

4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ
และรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 หน่วยงานราชการส่วนกลาง 
     1) กรมควบคุมโรค 
         - นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     2) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
         - นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
4.2 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 
     1) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
         - นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
     2) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
         - เหรัญญิก 
     3) สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
         - นักวิชาการการเกษตร 
     4) ศูนย์ป่าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา 
         - เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
     5) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
         - นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
     6) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
         - กรรมการบริหาร สธ. 

 
 
1 
 
2 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
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ตารางที่ 4-4 (ต่อ) จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 

(คน) 
4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ

และรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 
4.3 หน่วยงานราชการระดับอําเภอ 
     1) ท่ีว่าการอําเภอบ้านโพธ์ิ 
         - ปลัดอําเภอบ้านโพธ์ิ  
         - เจ้าหน้าท่ีปกครอง  
         - เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
         - อาสารักษาดินแดน  
         - เจ้าหน้าท่ีทะเบียน  
         - พนักงานท่ัวไป  
     2) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านโพธ์ิ  
         - นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
         - นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญงาน  
         - นักวิชาการสาธารณสุข  
     3) สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านโพธ์ิ 
         - พนักงานท่ัวไป 
     4) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านโพธ์ิ 
         - เจ้าพนักงานสัตวบาล  
         - เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป  
     5) ท่ีว่าการอําเภอพานทอง 
         - นักวิชาการสาธารณสุข 
     6) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
             - ประธาน ทสม.อ.พนมสารคาม 
4.5 หน่วยงานราชการระดับท้องถ่ิน 
     1) เทศบาลตําบลแสนภูดาษ 
         - ผู้อํานวยการกองช่าง 
         - พนักงานจ้างท่ัวไป 
     2) เทศบาลตําบลลาดขวาง  
         - ประธานสภาเทศบาล 
     3) เทศบาลตําบลเทพราช  
         - ปลัดเทศบาล 
         - เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป 
     4) องค์การบริหารส่วนตําบลเทพราช 
         - ผู้อํานวยการกองช่าง 
         - ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
     5) องค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ 
         - รองนายก อบต. 
         - เลขานุการนายก อบต. 
         - สมาชิกสภา อบต. 

 
 
2 
4 
1 
6 
3 
1 
 
1 
1 
3 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
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ตารางที่ 4-4 (ต่อ) จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 

(คน) 
4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ

และรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 
     6) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก 
         - สมาชิกสภา อบต. 
     7) เทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ์  
         - รองนายกเทศมนตรี 
     8) องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะอ้าน  
         - นายก อบต. 
         - รองนายก อบต. 
         - สมาชิกสภา อบต. 
     9) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเทพราช 
         - นักวิชาการสาธารณสุข 
     10) สถานีตํารวจภูธรแสนภูดาษ 
          - รองผู้กํากับการ 
          - ผู้บังคับหมู่งานปราบปราม 
          - เจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
4.6 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
     1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
         - วิศวกร 
         - พนักงาน 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
1 
3 

5. องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ สถาบันการศึกษา 
และสถาบันศาสนา 

5.1 องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
     1) ชมรมลําพูบ้านโพธ์ิ 
         - ประธานชมรม 
         - กรรมการชมรม 
5.2 สถาบันการศึกษา 
     1) โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 
         - ครู  
     2) โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
         - ผู้อํานวยการ  
     3) โรงเรียนพิพิธประสาทสุนทร 
         - ครู  
     4) มหาวิทยาลัยมหิดล 
         - เจ้าหน้าท่ี  

 
 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

6. สื่อมวลชน 6.1 หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินก้าวหน้า 
     - ผู้สื่อข่าว  

 
3 

7. ประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ัวไปท่ีมีความสนใจ 17 
รวมจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 325 

ที่มา :  อ้างอิงจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (คร้ังที่ 1) 
บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอบ้านโพธิ์ ตําบล
บ้านโพธิ์ อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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จัดทําโดย บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด   หน้า 30 

  

  
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

  

  
พิธีเปิดการประชุมและการนําเสนอข้อมูล

รูปที่ 4-9 บรรยากาศของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
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การแสดงความคดิเห็น ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะ และการตอบข้อซักถามต่างๆ 
รูปที่ 4-9 (ต่อ) บรรยากาศของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
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4.3 สรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ค.1 

4.3.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกําหนดขอบเขตและแนว
ทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ค.1 โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 
ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ 
หอประชุมที่ว่าการอําเภอบ้านโพธ์ิ ตําบลบ้านโพธ์ิ อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดให้มีกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในหลาย
รูปแบบ ได้แก่ การร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยวาจาในที่ประชุม การบันทึกข้อคิดเห็นลงในกระดาษเพ่ือส่ง
ให้กับผู้ ดําเนินรายการหรือคณะที่ปรึกษา การทําแบบประเมินภายหลังการจัดประชุม และการให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหลังโดยเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 15 วัน  
มีช่องทางอย่างน้อย 2 ช่องทาง (รายละเอียดจะกล่าวในหัวข้อ 4.4 ) ซึ่งสามารถสรุปประเด็นคําถาม ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และข้อช้ีแจงแสดงดังตารางที่ 4-5 

4.3.2 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 

ภายหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ 
และบริษัทที่ปรึกษาได้เปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ต้ังแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จํานวน 6 ช่องทาง แสดงดังตารางที่ 4-6 

เมื่อครบกําหนดเวลารับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พบว่า มีผู้ส่ง
แบบรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม จํานวน 23 ราย ซึ่งประเด็นที่ได้รับบริษัทที่ปรึกษาได้นําไปผนวกรวมในการ
ช้ีแจงแสดงดังตารางที่ 4-5 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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ตารางที่ 4-5 สรุปประเด็นคําถาม ข้อเสนอแนะ และคําชี้แจง 
ผู้แสดงความเห็น ประเด็นคําถาม และข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 

1. รายละเอียดโครงการ 
ผู้สนใจทั่วไป อําเภอบ้านโพธิ์ 
และประชาชนหมู่ที่ 3 ตําบลเขาดิน 

- โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีชุมชนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น  
จึงมีความเห็นว่าที่ตั้งโครงการไม่เหมาะสม 

- โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ปัจจุบันดําเนินการโดยบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง  
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเดิมเคยอยู่ภายใต้การดําเนินงานของ บริษัท  
ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 และเปิดดําเนินการโรงงานผลิตท่อทองแดง เมื่อปี  
พ.ศ.2543 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงก่อนจะเปิดดําเนินโครงการ บริษัทฯ 
ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาแนวทางเลือกในการดําเนินการ เพื่อให้ 
การตัดสินใจที่จะพัฒนาโครงการในด้านต่างๆ รวมทั้งการออกแบบรายละเอียด
โครงการเป็นไปตามหลักการพิจารณาทางเลือกโครงการที่เหมาะสมและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบน้อยที่สุด ซึ่งแนวคิดในการพิจารณาทางเลือกของ
โครงการจะพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยทางด้านวิศวกรรม และปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ซึ่งพบว่าพื้น
ที่ตั้งโครงการในขณะพิจารณาทางเลือกที่จะพัฒนาโครงการนั้นมีความเหมาะสมต่อ
การพัฒนาเป็นโรงงานผลิตท่อทองแดง อีกทั้งปัจจุบันยังมีการกําหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจวัดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- ควรนําเสนอการศึกษาทางเลือกที่ตั้งโครงการ โดยประเมิน
จากหลายองค์ประกอบร่วมด้วย 

ตัวแทนสมัชชาเมืองแปดริ้วยั่งยืน - โรงงานไม่มี buffer zone โดยรอบพื้นที่โครงการ ดังนั้น 
การใช้อุณหภูมิสูงในกระบวนการผลิตจะส่งผลกระทบต่อผู ้
อยู่อาศัยโดยรอบโครงการหรือไม่ 

- เนื่องจากลักษณะการผลิตของโครงการจะมีการใช้ความร้อนมากกว่า 1,000  
องศาเซลเซียส สําหรับหลอมแผ่นทองแดงบริสุทธิ์เป็นน้ําทองแดงก่อนนําไปใช้ใน
ขั้นตอนต่อไป ซึ่งโครงการได้กําหนดให้พื้นที่หลอมแผ่นทองแดงเป็นแหล่งกําเนิด
ความร้อนที่สําคัญ โดยจะติดตั้งเตาหลอมและเครื่องจักรการผลิตที่มีการใช้ความ
ร้อนสูงไว้ภายในอาคารการผลิตที่มีการถ่ายเทอากาศ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อ
ชุมชนโดยรอบและพนักงานที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้
โครงการปัจจุบันยังได้จัดสรรให้มีพื้นที่สีเขียวเป็นแนวกันชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 
ซึ่งมีขนาด 3.82 ไร่ (หรือคิดเป็นร้อยละ 7.01 ของพื้นที่โครงการ) 
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ตารางที่ 4-5 (ต่อ) สรุปประเด็นคําถาม ข้อเสนอแนะ และคําชี้แจง 
ผู้แสดงความเห็น ประเด็นคําถาม และข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 

  

โดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่ปลูกเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้น เช่น มะฮอกกานีใบใหญ่ อโศกอินเดีย 
หูกวาง ปาล์มหางกระรอก เต่าร้าง เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันลมและลด
ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ รวมทั้งกําหนดให้มีแผนการบํารุงรักษาพื้นที่ 
สีเขียวของโครงการให้เติบโตในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่สํารวจพื้นที่
สีเขียวอย่างสม่ําเสมอ เพื่อคอยกําจัดวัชพืชและปลูกทดแทนไม้ยืนต้นที่ล้มตาย 

ประชาชนหมู่ที่ 4 ตําบลหนองจอก - อยากทราบวิธีป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี รวมถึง
วิธีการจัดเก็บสารเคมีที่เหมาะสม 

- เนื่องจากวัตถุดิบและสารเคมีส่วนใหญ่ที่โครงการใช้ในการผลิตท่อทองแดงเป็น
สารเคมีที่ไม่ถูกจัดเป็นสารอินทรีย์ระเหย สารไวไฟ และสารก่อมะเร็งแต่อย่างใด 
ยกเว้นเชื้อเพลิงที่โครงการใช้ ได้แก่ น้ํามันก๊าด และก๊าซธรรมชาติที่มีลักษณะเป็น
สารไวไฟ อย่างไรก็ตาม โครงการก็ได้กําหนดให้พนักงานที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องกับ
สารเคมีจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสม เช่น แว่นตากันสารเคมี กระบัง
หน้าหรือหน้ากากกันสารเคมี ถุงมือ เอี๊ยมกันสารเคมี เป็นต้น เพื่อป้องกันการเกิด
อันตรายจากการสัมผัสกับสารเคมี นอกจากนี้ พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี
และพนักงานทุกคนจะผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับชนิด ประเภท ความอันตราย และ
การป้องกันสารเคมีแต่ละชนิด พร้อมทั้งจัดทําคู่มือความปลอดภัยของสารเคมี 
(SDS) เป็นภาษาไทยให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งกําหนดให้ต้อง
จัดเก็บสารเคมีตามหมวดหมู่ และมีป้ายสัญลักษณ์องค์ประกอบที่บ่งชี้อันตรายของ
สารเคมีแต่ละชนิดอย่างชัดเจน 

2. คุณภาพอากาศ 
ประชาชนหมู่ที่ 4 ตําบลหนองจอก - กังวลมลพิษและอันตรายจากเตาหลอม - มลพิษทางอากาศที่อาจเกิดจากขั้นตอนการหลอม (Melting) ในกระบวนการผลิต 

ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และทองแดง (Cu) โดยมลพิษจะเกิดขึ้นจาก
การเปิด-ปิดฝาเตาหลอมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นโครงการจึงเลือกใช้เตาหลอมที่เป็น 
เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนํา ซึ่งถือเป็นเตาที่ก่อให้เกิดมลพิษต่ํา อีกทั้งโรงงานปัจจุบัน 
ได้ติดตั้งระบบรวบรวมและบําบัดมลพิษทางอากาศแบบ Dry Scrubber และ 
มีมาตรการฯ ควบคุมอัตราการระบายมลพิษที่ระบายออกจากปลอ่ง 
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ตารางที่ 4-5 (ต่อ) สรุปประเด็นคําถาม ข้อเสนอแนะ และคําชี้แจง 
ผู้แสดงความเห็น ประเด็นคําถาม และข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 

ประธานชุมชนวัดหัวเนิน - เสนอแนะให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่บริเวณโรงเรียน
ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 

- โครงการปัจจุบันกําหนดจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปจํานวน  
2 สถานี ได้แก่ บริเวณชุมชนตลาดบ้านภูแสนดาษ และชุมชนบ้านหมู่ใหญ่ ทั้งนี้
โครงการได้พิจารณาที่จะกําหนดให้โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลเป็นจุดตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปเพิ่มเติม 

ตัวแทนสมัชชาเมืองแปดริ้วยั่งยืน - เสนอแนะให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ที่ปล่องระบายอากาศอย่างต่อเนื่อง 

- การดําเนินกิจการโรงงานผลิตท่อทองแดงของโครงการ จัดเป็นประเภทโรงงานหลัก
ลําดับที่ 60 คือ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ 
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (non-ferrous metal 
basic industries) ทุกขนาด ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นประเภทโรงงานที่หลักที่ต้อง
ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง
แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องหรือ CEMs (อ้างถึงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
กําหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดตั้งเครื่องเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ
เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ.2544) อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันโครงการได้มีการติดตั้งระบบรวบรวมและบําบัดมลพิษทางอากาศแบบ Dry 
Scrubber และมีมาตรการฯ ควบคุมอัตราการระบายมลพิษที่ระบายออกจากปล่อง 
พร้อมทั้งกําหนดให้มีการตรวจวัดคณุภาพอากาศจากแหล่งกําเนิดที่ความถี่ปีละ 2 ครั้ง 

ประชาชนหมู่ที่ 4 ตําบลสนามจนัทร์ - เสนอแนะให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศทุก 3 เดือน - โครงการได้พิจารณาที่จะกําหนดให้มีการเพิ่มความถี่ในการตรวจวัดฝุ่นละอองใน
บรรยากาศเป็นทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่เริ่มเปิดดําเนินการ
ส่วนขยาย หลังจากนั้นจะทําการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศทุก 6 เดือน 

3. สุขภาพ 
ประชาชนหมู่ที่ 3 ตําบลแสนภูดาษ - ควรมีการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในกรณีที่

ได้รับมลพิษทางอากาศสะสมในระยะยาวจากโครงการ 
- ผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดจากโรงงานปัจจุบัน ประกอบด้วย มลพิษทาง 

อากาศ (เช่น ฝุ่นละอองรวม ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และทองแดง (Cu) มลพิษทางเสียง น้ําทิ้งหรือ
น้ําฝนปนเปื้อน ขยะมูลฝอยทั่วไปและกากของเสียอันตราย เป็นต้น ซึ่งภายหลัง 
การขยายกําลังการผลิตจะมีการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพให้ครอบคลุมสิ่งคุกคาม
สุขภาพตามที่กล่าวมาข้างต้น  

ประชาชนหมู่ที่ 5 ตําบลแหลมประดู่ - กังวลว่าการขยายกําลังการผลิตจะส่งกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนโดยรอบ 
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ตารางที่ 4-5 (ต่อ) สรุปประเด็นคําถาม ข้อเสนอแนะ และคําชี้แจง 
ผู้แสดงความเห็น ประเด็นคําถาม และข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 

ประชาชนหมู่ที่ 3 ตําบลลาดขวาง - อยากให้มีการสุ่มตรวจสุขภาพของคนในชุมชน - โรงงานปัจจุบันมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น การสนับสนุน
งบประมาณหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราหรือสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านโพธิ์  
ผ่านคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์
โครงการเป็นประจําทุกปี เพื่อสนับสนุนด้านเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อยู่โดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ จะมีการตรวจสุขภาพประจําปีและจัดทํา
สรุปส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนบผลการตรวจสุขภาพพนัวานไว้ในรายงาน 
ผลการปฏิบัติตามาตรการฯ ที่มีการจัดส่งสํานักงานนโยบาลและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นประจําทุก 6 เดือน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เสนอแนะให้มีการส่งผลการตรวจสุขภาพพนักงานของ
โครงการให้กับหน่วยงานราชการท้องถิ่นรับทราบ 

4. การใช้น้ําและการจัดการน้ําเสีย 
ประชาชนหมู่ที่ 3 ตําบลแสนภูดาษ - ควรมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา เนื่องจาก

โครงการใช้น้ําบาดาลเป็นหลัก ซึ่งห่วงกังวลว่าจะเป็นสาเหตุ
ที่ทําให้เกิดการทรุดตัวของดิน 

- ปัจจุบันโครงการมีการใช้น้ําจากบ่อน้ําบาดาลภายในพื้นที่โครงการจํานวน 2 บ่อ ซึ่งได้
ขออนุญาตใช้น้ําบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม  
ที่ปรึกษาจะนําข้อห่วงกังวลดังกล่าวไปผนวกไว้ในหัวข้อขอบเขตการศึกษาต่อไป 

ประชาชนหมู่ที่ 3 ตําบลแสนภูดาษ - บ่อบําบัดน้ําเสียของโครงการควรมีความสามารถในการ
รองรับปริมาณน้ําเสียทั้งหมดได้อย่างเพียงพอ โดยไม่มีน้ําเสีย
ไหลล้นออกมาปนเปื้อนกับแหล่งน้ําหรือลําคลองภายนอก 

- โครงการปัจจุบันมีการจัดการน้ําเสียภายในโครงการโดยการบําบัดและนํามาหมุนเวียน
ใช้ประโยชน์ใหม่ภายในโรงงานโดยไม่มีการระบายทิ้งออกสู่ภายนอกโรงงานแต่อย่างใด 
สําหรับแหล่งกําเนิดน้ําเสียของโครงการปัจจุบัน ได้แก่ น้ําเสียจากการอุปโภค-บริโภค
ของพนักงาน และน้ําเสียจากกระบวนการผลิต โดยโครงการมีระบบบําบัดน้ําเสียแบบ
สําเร็จรูปเพื่อรองรับน้ําเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงานและบําบัดให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน รวมถึงออกแบบบ่อพักน้ําทิ้งฉุกเฉินที่มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับรับน้ํา
ทิ้งส่วนนี้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ส่วนน้ําเสียจากกระบวนการผลิตจะถูกรวบรวมเพื่อส่งให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานฯ มารับไปกําจัดต่อไป อย่างไรก็ตาม ภายหลัง
การขยายกําลังการผลิต โครงการมีแนวคิดที่จะติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบเคมี 
เพื่อบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนดก่อน
นํากลับมาใช้ในภายในโครงการบางส่วนและระบายส่วนที่เหลือออกสู่ภายนอกโรงงาน 
ซึ่งจะนําไปผนวกรวมในการกําหนดขอบเขตการศึกษาต่อไป 
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ตารางที่ 4-5 (ต่อ) สรุปประเด็นคําถาม ข้อเสนอแนะ และคําชี้แจง 
ผู้แสดงความเห็น ประเด็นคําถาม และข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 

ผู้สนใจทั่วไป อําเภอบ้านโพธิ์ และ
ประชาชนหมู่ที่ 3 ตําบลลาดขวาง 

- กังวลเรื่องการรั่วซึมของน้ําเสียจากโครงการที่อาจส่งผล
กระทบต่อน้ําใต้ดิน แหล่งน้ําสาธารณะหรืออาจทําให้แหล่ง
น้ําประปาปนเปื้อนได้ 

- เนื่องจากการขยายกําลังการผลิตครั้งนี้ โครงการมีแนวคิดที่จะติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบเคมีเพิ่มเติมเพื่อบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิต โดยจะออกแบบให้สามารถ
รองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน รวมถึงกําหนดให้มีการควบคุม
คุณภาพของน้ําทิ้งให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด ก่อนนํากลับมาใช้ในภายใน
โครงการบางส่วนและระบายส่วนที่เหลือออกสู่ภายนอกโรงงาน นอกจากนี้ โครงการยัง
จัดให้มีบ่อพักน้ําทิ้งฉุกเฉินให้มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับรับน้ําทิ้งในกรณีที่คุณภาพ 
น้ําทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และมีการติดตั้งบ่อตรวจสอบคุณภาพ
น้ําทิ้ง เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งอย่างต่อเนื่อง 

ประชาชนหมู่ที่ 3 ตําบลลาดขวาง - กังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียให้สามารถ
รองรับการขยายการผลิตครั้งนี้ได้อย่างเพียงพอและบําบัด
คุณภาพน้ําทิ้งได้ตามมาตรฐาน 

ประชาชนหมู่ที่ 6 ตําบลสนามจนัทร์ - ปัจจุบันมีปัญหาน้ําประปาติดขัด ไหลเป็นบางเวลาทําให้ชาวบ้าน
มีน้ําประปาไม่พอใช้ 

- ปัจจุบันโครงการใช้น้ําบาลเป็นแหล่งน้ําใช้หลักในกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ได้ใช้น้ําจาก
ประปาแต่อย่างใด จึงไม่น่ามีผลกระทบกับชุมชน แต่โครงการจะรับประเด็นดังกล่าวเพื่อ
กําหนดเป็นแผนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และให้การช่วยเหลือหรือประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. ระบบนิเวศและเกษตรกรรม 
ประชาชนหมู่ที่ 6 ตําบลสนามจนัทร์ - กังวลว่ามลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการจะส่งผลกระทบต่อ

กุ้งที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ รวมถึงประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ 
- โครงการมีแนวคิดที่จะติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบเคมีเพิ่มเติม เพื่อบําบัดน้ําเสียจาก

กระบวนการผลิต โดยจะออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อย
กว่า 1 วัน รวมถึงกําหนดให้มีการควบคุมคุณภาพของน้ําทิ้งให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกําหนด ก่อนนํากลับมาใช้ในภายในโครงการบางส่วนและระบายส่วนที่เหลือ
ออกสู่ภายนอกโรงงาน นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีบ่อพักน้ําทิ้งฉุกเฉินให้มีขนาดเพียง
พอที่จะรองรับรับน้ําทิ้งในกรณีที่คุณภาพน้ําทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 

ผู้สนใจทั่วไป อําเภอบ้านโพธิ์ - ห่วงกังวลว่ามลพิษจากโครงการอาจปนเปื้อนมากับสัตว์น้ําที่
คนบริโภค 

ผู้สนใจทั่วไป อําเภอบ้านโพธิ์ - เสนอแนะให้มีการศึกษาผลกระทบต่อสัตว์น้ําในพื้นที่ด้วย 
โดยเฉพาะแหล่งน้ําในเขตตําบลบ้านโพธิ์ ที่เป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์น้ํา 
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ตารางที่ 4-5 (ต่อ) สรุปประเด็นคําถาม ข้อเสนอแนะ และคําชี้แจง 
ผู้แสดงความเห็น ประเด็นคําถาม และข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 

6. ระดับเสียง 
ประชาชนหมู่ที่ 1 ตําบลบ้านโพธิ์ - กังวลเรื่องระดับเสียงจากการดําเนินโครงการที่อาจส่งกระทบ

ต่อชุมชนโดยรอบ 
- โครงการปัจจุบันมีแหล่งกําเนิดที่สําคัญมาจากอุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการ

ปอกผิว (Milling) และกระบวนการรีดลดขนาด (Rolling) โดยภายหลังการขยายกําลัง
การผลิตจะมีการติดตั้งเครื่องปอกผิวและเครื่องรีดลดขนาดเพิ่มเติมอีกอย่างละ 1 เครื่อง 
ซึ่งอุปกรณ์/เครื่องจักรที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกกําหนดให้เป็นเครื่องจักรที่ต้องติดตั้ง
ภายในอาคารและกําหนดให้พนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 
เดซิเบล(เอ) ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น 
นอกจากนี้ โครงการยังได้กําหนดให้มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักรตาม
ระยะเวลาการทํางานที่ระบุในข้อกําหนดของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันระดับเสียงที่
เปลี่ยนแปลงไปจากอุปกรณ์/เครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
ผลกระทบด้านระดับเสียงต่อพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงานและชุมชนใกล้เคียงอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงทําการตรวจวัดระดับเสียงที่ริวรั้วของโรงงาน 

7. การคมนาคม 
ตัวแทนสมัชชาเมืองแปดริ้วยั่งยืน - โครงการควรมีการจัดทํารายงานการขนส่งสารเคมีหรือวัตถุ

ที่เป็นอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด 
- จากการตรวจสอบวัตถุดิบและสารเคมีที่โครงการใช้ในการผลิตท่อทองแดงแบบต่างๆ 

พบว่าสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่ไม่ถูกจัดเป็นสารเคมีในกลุ่มที่เป็นสารอินทรีย์ระเหย สาร
ไวไฟ และสารก่อมะเร็งแต่อย่างใด ยกเว้นเชื้อเพลิงที่โครงการใช้ ได้แก่ น้ํามันก๊าด และ
ก๊าซธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นสารไวไฟ อย่างไรก็ตาม โครงการก็ได้กําหนดให้มีการ
ฝึกอบรมพนักงานทุกคนให้ทราบถึงชนิด ประเภท อันตราย และการป้องกันสารเคมีแต่
ละชนิด พร้อมทั้งจัดทําคู่ มือความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) เป็นภาษาไทยให้
พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย สําหรับการขนส่งสารเคมีและวัตถุที่เป็นอันตราย 
โครงการจะปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ .ศ .2558 หรือกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้โครงการยังมีการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมรถบรรทุกขนส่งที่เข้า-ออก
พื้นที่โครงการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ/เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ 
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ตารางที่ 4-5 (ต่อ) สรุปประเด็นคําถาม ข้อเสนอแนะ และคําชี้แจง 
ผู้แสดงความเห็น ประเด็นคําถาม และข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

- ปริมาณรถขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากการขยายกําลังการผลิต รวมถึง
มลพิษอื่นๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นมีผลกระทบต่อชุมชน 

- ปริมาณรถขนส่งหลักที่เกิดขึ้นจากการขยายกําลังการผลิต ประกอบด้วย รถขนส่ง
วัตถุดิบ สารเคมี และกากของเสียของโครงการ ทั้งนี้โครงการได้กําหนดมาตรการฯ เพื่อ
ป้องกันผลกระทบทั้งในแง่ของความปลอดภัยจากการขนส่งและปัญหาการติดขัดจาก
ปริมาณรถขนส่งของโครงการที่เพิ่มมากขึ้น เช่น หลีกเลี่ยงการขนส่งวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ในช่วงที่มีการจราจรคับคั่ง จํากัดความเร็วของรถบรรทุกที่ขับในบริเวณชุมชน
ต้องไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง อบรมพนักงานขับรถให้มีความรู้เรื่องกฎจราจรและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีแผนในการตรวจสอบสภาพรถ และซ่อมบํารุงอย่าง
สม่ําเสมอ เพื่อเป็นการลดมลพิษจากรถบรรทุกที่เสื่อมสภาพ สําหรับผลกระทบจาก
ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการขยายกําลังผลิตของโครงการจะนําเสนอในการจัด
ประชุมครั้งต่อไป 

ประชาชนหมู่ที่ 1 ตําบลบ้านโพธิ์ - การขยายกําลังการผลิต อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาจราจร
ติดขัดในพื้นที่ 

8. การจัดการของเสีย 
ผู้สนใจทั่วไป อําเภอบ้านโพธิ์ - อยากให้ทบทวนการส่งขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลฯ เป็นผู้รับ

ไปกําจัดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบวิธีการ
กําจัดของเสียอันตรายของผู้รับกําจัดต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

- โครงการปัจจุบันมีของเสียจาก 2 แหล่ง คือ ของเสียจากอาคารสํานักงาน และกากของ
เสียจากกระบวนการผลิต สําหรับการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป โครงการจะกําหนดให้มี
การคัดแยกขยะเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซึ่งขยะ
ทั่วไปจะเป็นขยะที่ผ่านการคัดแยกขยะรีไซเคิลออกและทําการติดต่อหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการมารับไปกําจัด สําหรับขยะรีไซเคิลขยะถูกรวบรวมและ
ติดต่อให้ผู้รับซื้อมารับขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ต่อไป ส่วนขยะอันตรายจะถูกรวบรวม
ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป สําหรับการจัดการ
กากของเสียจากกระบวนการผลิต จะทําการจัดส่งกากของเสียออกไปกําจัดโดย
หน่วยงานภายนอก ซึ่งหน่วยงานรับกําจัดจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่
โครงการกําหนด โดยจะมีการตรวจสอบหน่วยงาน/บริษัทรับกําจัดกากของเสียที่เสนอ
ให้บริการกําจัดกากของเสียของโครงการ และจัดทําบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด 
ปริมาณ ลักษณะสมบัติ และการจัดการกากของเสียทุกชนิด รวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสาร
กํากบัการขนส่ง (Manifest Form) ที่ออกโดยหน่วยงานรับกําจัดกากของเสีย 
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ตารางที่ 4-5 (ต่อ) สรุปประเด็นคําถาม ข้อเสนอแนะ และคําชี้แจง 
ผู้แสดงความเห็น ประเด็นคําถาม และข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 

  นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดําเนินการจัดการ
ของเสียของหน่วยงานที่รับกําจัด เพื่อเป็นการตรวจประเมินผู้รับกําจัดฯ ให้ดําเนินการ
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปตามข้อตกลงการรับกําจัดของเสีย โดยโครงการ
จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่รับกําจัดของเสียของหน่วยงานที่เข้ามารับกําจัด
ของเสียไปกําจัด อย่างไรก็ตาม โครงการจะยังคงปฏิบัติตามข้อกําหนดตามที่กล่าวมา
ข้างต้นและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบจากการขนส่งของ
เสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

9. การส่งเสริมและมีส่วนร่วมกับสังคม 
ประชาชนหมู่ที่ 3 ตําบลแสนภูดาษ - ควรมีการแจ้งชุมชนให้ทราบ เมื่อมีการเข้ามาตรวจวัดคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและให้ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การทํางานของเจ้าหน้าที่ได้ 

- โครงการปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งจะประกอบด้วยตัวแทนจากแต่ละภาคส่วน 
ได้แก่ ตัวแทนภาคประชาชน 13 คน ตัวแทนภาครัฐ 8 คน และตัวแทนโครงการ 2 คน 
เพื่อทําหน้าที่เป็นคณะทํางานในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ รวมทั้งควบคุมไม่ให้เกินมาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด 
 

ผู้สนใจทั่วไป อําเภอบ้านโพธิ์ - เสนอแนะให้กําหนดมาตรการฯ ดูแลประชาชน และให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

ประชาชนชุมชนเคหะฉะเชิงเทรา  
ตําบลลาดขวาง 

- อยากให้มีการตรวจเยี่ยมชมโรงงาน และควรมีตัวแทนจาก
ชุ มชนที่ ไ ด้ รั บผลกระทบจากโรงงานเป็ นส่ วนหนึ่ ง ใน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 

อดีตประธาน อสม.บ้านโพธิ์ - ขอให้ดูแลการศึกษาของโรงเรียนและปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ชุมชน รวมถึงควรมีการแจ้งผลการศึกษาให้ชุมชน
รับทราบด้วย 

- โครงการมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน รวมทั้งเปิดช่องทางการสื่อสาร
ให้กับชุมชนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและนํามาปรับปรุงแผนงานด้านประชาสัมพันธ์และ
มวลชนสัมพันธ์ของโครงการให้เกดิประโยชน์ต่อชุมชน อย่างไรก็ตาม โครงการจะพัฒนา
แผนงานดังกล่าวให้ครอบคลุมในทุกด้าน  
 

กํานันตําบลแสนภูดาษ - หน่วยงานท้องถิ่น เช่น สํานักงานชุมชน โรงเรียน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตําบล ขาดแคลนงบประมาณ
ที่จะสนับสนุนของใช้ต่างๆ จึงอยากให้โครงการลงมาสํารวจ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และเข้ามาสนับสนุนส่วนที่ขาดแคลน
ของหน่วยงานข้างต้น 
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ตารางที่ 4-5 (ต่อ) สรุปประเด็นคําถาม ข้อเสนอแนะ และคําชี้แจง 
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ประชาชนหมู่ที่ 6 ตําบลสนามจนัทร์ - อยากให้โครงการจ้างแรงงานคนในพื้นที่เข้าทํางาน - โครงการปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 289 คน ซึ่งเป็นพนักงานในท้องถิ่นจํานวน 156 
คน หรือคิดเห็นร้อยละ 54 ของจํานวนพนักงานของโครงการ อีกทั้งภายหลังการขยาย
กําลังการผลิตครั้งนี ้จะทําให้โครงการมีความต้องการพนักงานเพิ่มขึ้นอีก 450 คน 
(เพิ ่มขึ ้น 161 คน) ซึ ่งโครงการมีนโยบายที่จะรับแรงงานคนในท้องถิ่นที่มีความรู้
ความสามารถตามข้อกําหนดของโครงการเป็นอันดับแรก โดยจะมีการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานในบริเวณที่มีผู ้คนผ่านและเห็นได้ชัดเจน รวมทั้ง 
การติดประกาศหน้าบริษัทและแจ้งผ่านผู้นําชุมชน 

10. อื่นๆ  
ผู้สนใจทั่วไป อําเภอบ้านโพธิ์ - ขอให้บริษัทที่ปรึกษาทําการศึกษาผลกระทบอย่างเป็นธรรม 

ตรงไปตรงมา 
- บริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา 

ตัวแทนสมัชชาเมืองแปดริ้วยั่งยืน - เนื่องจากโครงการเข้าข่ายเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ จึงอยากให้
ตระหนักถึงความสําคัญในการศึกษาผลกระทบในทุกด้าน
อย่างจริงจังและจริงใจ 

-  

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2561 
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ตารางที่ 4-6 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมภายหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ค.1 
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1.  เว็บไซต์ 
    (แสดงดังรูปท่ี 4-16) 

1 เว็บไซต์  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 
http://www.tet1995.com 

2.  กล่องรับฟังความคิดเห็น 
     (แสดงดังรูปท่ี 4-17) 

30 แห่ง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
 ท่ีว่าการอําเภอบ้านโพธ์ิ 
 ท่ีว่าการอําเภอบางปะกง 
 ท่ีว่าการอําเภอพานทอง 
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านโพธ์ิ 
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางปะกง 
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพานทอง 
 เทศบาลตําบลแสนภูดาษ 
 เทศบาลตําบลเทพราช 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเทพราช 
 องค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองประเวศ 
 องค์การบริการส่วนตําบลคลองบ้านโพธ์ิ 
 เทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ์ 
 เทศบาลตําบลท่าสะอ้าน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะอ้าน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลอยบางหัก 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแสนภูดาษ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลลาดขวาง 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสนามจันทร์ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเทพราช 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองประเวศ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองบ้านโพธ์ิ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าสะอ้าน 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางวัว 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองจอก 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขาดิน 
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3.  จดหมายติดแสตมป์  350 ฉบับ  จดหมายติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงคุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง 
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด เลขท่ี 1/6 ซอยรามคําแหง 
145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 
(แสดงดังรูปท่ี 4-16) 

4.  โทรศัพท์ 2 สาย  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2373-7799 ต่อ 3205  
 หมายเลขโทรศัพท์ 09-9429-5921 

5.  โทรสาร 1 สาย  หมายเลขโทรสาร 0-2373-7979 
6.  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
     (E-mail) 

3 E-mail  โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง 
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (lhct-ehia@tet1995.com) 

 คุณมนทิรา มุงสูงเนิน (montira.m@tet1995.com) 
 คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง (bunbucha.c@tet1995.com)   

ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2561 
 

4.3.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบประเมินภายหลังการจัดประชุมฯ ค.1 

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
บริษัทฯ และบริษัทที่ปรึกษาได้ทําการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ภายหลังการนําเสนอ
รายละเอียดโครงการขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตท่อ
ทองแดงส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยวิธีการแสดง
ความคิดเห็นโดยตรงในห้องประชุม และการเขียนประเด็นคําถาม/ข้อเสนอแนะลงในแบบแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม นอกจากน้ีได้มีการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ผ่าน
แบบประเมินภายหลังการประชุม โดยมีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 226 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ไม่รวมบริษัทที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการ) 

จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.7 และเพศชาย  
ร้อยละ 40.3 มีอายุอยู่ในช่วง 41-65 ปี มากที่สุด ร้อยละ 60.6 รองลงมา คือ อายุ 26-40 ปี ร้อยละ 19.5 
และอายุ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 16.8 ตามลําดับ ส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 34.1 
รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 22.1 และปริญญาตรี ร้อยละ 19.0 ตามลําดับ โดยผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพ้ืนที่มากท่ีสุด ร้อยละ 48.2 รองลงมา คือ ผู้นําชุมชน ร้อยละ 34.5 
และหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.5 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4-10  

สําหรับการรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ ผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.7 รับทราบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของโครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 
4-11 โดยรับทราบจากผู้นําชุมชนมากท่ีสุด ร้อยละ 34.0 รองลงมา คือ หน่วยงานราชการ/เทศบาล/อบต. 
ร้อยละ 22.2 และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ ร้อยละ 18.5 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4-12 
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ด้านความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดโครงการจากเอกสาร/สื่อประกอบการประชุม พบว่า 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มีความเข้าใจในระดับปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 75.7 รองลงมา คือ เข้าใจใน
ระดับน้อย ร้อยละ 13.7 และเข้าใจในระดับมาก ร้อยละ 7.5 ตามลําดับ ด้านความรู้ความเข้าใจในรายละเอียด
โครงการจากวิทยากรบรรยาย พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มีความเข้าใจในระดับปานกลางมากที่สุด 
ร้อยละ 74.3 รองลงมา คือ เข้าใจในระดับน้อย ร้อยละ 15.5 และเข้าใจในระดับมาก ร้อยละ 10.2 ตามลําดับ 
เมื่อสอบถามถึงการรับทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.8 
ต้องการรับทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการ โดยต้องการรับทราบข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
โครงการมากที่สุด ร้อยละ 67.0 รองลงมา คือ ข้อมูลการดําเนินโครงการ ร้อยละ 12.6 และผลการปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีผ่านมาของโครงการ ร้อยละ 12.2 ตามลําดับ ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความสะดวกที่จะ
รับข้อมูลข่าวสารผ่านหน่วยงานราชการ/เทศบาล/อบต. มากที่สุด ร้อยละ 29.0 รองลงมา คือ ผู้นําชุมชน 
ร้อยละ 26.8 และแผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 19.1 ตามลําดับ  

 

 
รูปที่ 4-10 สถานภาพ/ตําแหน่งของผู้ตอบแบบประเมิน 
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รูปที่ 4-11 การรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของโครงการ 

 

 
รูปที่ 4-12 แหล่งการรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของโครงการ 
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สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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 สําหรับความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 50.5 ไม่มีความ
วิตกกังวลเก่ียวกับการดําเนินโครงการ และมีความวิตกกังวลเก่ียวกับการดําเนินโครงการ ร้อยละ 49.5 
รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4-13 ได้แก่ การจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ นํ้าเสีย ความปลอดภัยของชุมชน
โดยรอบโครงการ ฝุ่นละออง เขม่า/ควัน การจัดการขยะ/กากของเสียอันตราย คุณภาพอากาศ สารเคมี และ
สารพิษตกค้าง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.18, S.D.=1.050)  
ซึ่งสาเหตุของความวิตกกังวลเกิดจากการคาดคะเนด้วยตนเองมากที่สุด ร้อยละ 47.3 รองลงมา คือ จากการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ ร้อยละ 24.1 และจากข้อมูลของหน่วยงานราชการ ร้อยละ 16.1 ตามลําดับ 
รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4-14  
 

 
รูปที่ 4-13 ความวิตกกังวลเก่ียวกับการดําเนินโครงการ 

 

49.550.5

วิตกกังวล 

ไม่วิตกกังวล 



การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.1 
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (คร้ังที่ 1) 

จัดทําโดย บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด   หน้า 47 

 
รูปที่ 4-14 สาเหตุความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 

 

 สําหรับประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า มีความห่วงกังวลปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
มากที่สุด ร้อยละ 41.2 โดยมีความห่วงกังวลเร่ืองสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต เขม่า/ควัน และควรศึกษา
ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) รองลงมา คือ นํ้าเสีย ร้อยละ 39.4 โดยมีความห่วงกังวลเร่ือง 
การระบายนํ้าเสียลงสู่ชุมชน/แหล่งนํ้าสาธารณะ และควรเพ่ิมประสิทธิภาพบ่อบําบัดนํ้าเสียในกรณีฉุกเฉิน 
และมูลฝอยทั่วไป/สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ของเสียอันตราย โดยมีความห่วงกังวลเรื่องการจัดการขยะ
มูลฝอย และกากของเสียอันตราย และควรตรวจสอบแหล่งรับและกระบวนการกําจัดขยะ/กากของเสียของ
บริษัทฯ ที่รับไปกําจัด ร้อยละ 28.3 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-7 และรูปที่ 4-15 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.1 
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (คร้ังที่ 1) 

จัดทําโดย บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด   หน้า 48 

ตารางที่ 4-7 ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 
ประเด็น ไม่มี มี ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ 

1.  มลพิษทางอากาศ 
    (เช่น ฝุ่นละออง/เขม่าควัน) 

133 
(58.8) 

93 
(41.2) 

 ห่วงกังวลเร่ืองสารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิต 
 ห่วงกังวลเร่ืองเขม่า/ควัน 
 ควรศึกษาผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) 

2.  กลิ่นเหม็น 169 
(74.8) 

57 
(25.2) 

 ห่วงกังวลเร่ืองกลิ่นเหม็นจากขยะตกค้าง 
 ห่วงกังวลเร่ืองกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิต 

3.  เสียงดัง 180 
(79.7) 

46 
(20.3) 

 ห่วงกังวลเร่ืองเสียงดังจากการผลิตท่ีส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของพนักงาน 

 ห่วงกังวลเร่ืองเสียงดังจากเตาหลอมทองแดง 
4.  สภาพการจราจร 173 

(76.5) 
53 

(23.5) 
 ห่วงกังวลเร่ืองการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน 
 ห่วงกังวลเร่ืองอุบัติเหตุจากการจราจร 
 ห่วงกังวลเร่ืองรถบรรทุกสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึน 
 ควรให้พนักงานปฏิบัติตามจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น 

การขับข่ีย้อนศรบริเวณหน้าโครงการ 
5.  มูลฝอยทั่วไป/สิ่งปฏิกูล หรือ
 วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว/ของเสียอันตราย 

162 
(71.7) 

64 
(28.3) 

 ห่วงกังวลเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย และกากของเสีย
อันตราย 

 ควรตรวจสอบแหล่งรับและกระบวนการกําจัดขยะ/  
กากของเสียของบริษัทฯ ท่ีรับไปกําจัด 

6.  น้ําเสีย 137 
(60.6) 

89 
(39.4) 

 ห่วงกังวลเร่ืองการระบายน้ําเสียลงสู่ชุมชน/แหล่งน้ํา
สาธารณะ 

 ควรเพ่ิมประสิทธิภาพบ่อบําบัดน้ําเสียในกรณีฉุกเฉิน 
7.  ความปลอดภัย 181 

(80.1) 
45 

(19.9) 
 ห่วงกังวลเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในชุมชน 
 ห่วงกังวลเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ

พนักงาน 
8.  น้ําใช้ 177 

(78.3) 
49 

(21.7) 
 ห่วงกังวลเร่ืองการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ําใช้ 
 ห่วงกังวลเร่ืองการใช้น้ําในการผลิตของโครงการท่ีอาจ

ส่งผลต่อชุมชน 
10. ความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิต 

และสังคม 
181 

(80.1) 
45 

(19.9) 
 ห่วงกังวลเร่ืองแรงงานต่างถ่ินท่ีเข้ามาทํางานในพ้ืนท่ี 

11.  สิ่งแวดล้อม 206 
(91.2) 

20 
(8.8) 

 ห่วงกังวลเร่ืองระบบนิเวศโดยรอบท่ีอาจจะถูกทําลาย 
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สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (คร้ังที่ 1) 
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รูปที่ 4-15 ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 สําหรับประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า มีปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทาง
อากาศ/เสียง และขยะตกค้างมากที่สุด ร้อยละ 32.7 โดยมีความห่วงกังวลเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) 
การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสียอันตราย และกลิ่นเหม็นรบกวน รองลงมา คือ การคมนาคม เช่น  
ถนนเป็นหลุม /บ่อ อุบัติเหตุ ร้อยละ 16.4 โดยมีความห่วงกังวลเร่ืองอุบัติเหตุการจราจร/ปริมาณรถที่เพ่ิมขึ้น 
ถนนจะชํารุดเสียหาย และควรกําหนดแผนการป้องกัน/รองรับด้านอุบัติเหตุจราจร และความเพียงพอของ
การให้บริการระบบสาธารณสุขพ้ืนฐาน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวนบุคลากร 
ทางการแพทย์ ร้อยละ 15.5 โดยมีความห่วงกังวลเรื่องความสามารถของสถานพยาบาลในการรองรับแรงงาน
ต่างถิ่น ควรมีการตรวจสุขภาพประชาชนท่ีอยู่โดยรอบโครงการ และควรสนับสนุนงบประมาณด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนที่ ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-8 และรูปที่ 4-16 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.1 
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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จัดทําโดย บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด   หน้า 50 

ตารางที่ 4-8 ประเด็นปัญหาด้านสุขภาพ ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 
ประเด็น ไม่มี มี ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ 

1.  มลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทาง
อากาศ/เสียง และขยะตกค้าง 

152 
(67.3) 

74 
(32.7) 

 ห่วงกังวลเร่ืองฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) 
 ห่วงกังวลเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย

อันตราย 
 ห่วงกังวลเร่ืองกลิ่นเหม็นรบกวน 

2.  ความเพียงพอของการให้บริการ
ระบบสาธารณสุข พ้ืนฐาน  เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
(รพ .สต . )  จํานวนบุคลากรทาง
การแพทย์ 

191 
(84.5) 

35 
(15.5) 

 ห่วงกังวลเร่ืองความสามารถของสถานพยาบาลในการ
รองรับแรงงานต่างถ่ิน 

 ควรมีการตรวจสุขภาพประชาชนท่ีอยู่โดยรอบโครงการ 
 ควรสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
 

3.  ความเพียงระบบสาธารณูปโภค 
พ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา 

197 
(87.2) 

29 
(12.8) 

 ห่วงกังวลเร่ืองเร่ืองการแย่งใช้ระบบสาธารณูปโภค
ของชุมชน 

 ห่วงกังวลเร่ืองความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค 
4.  การคมนาคม เช่น ถนนเป็นหลุม /บ่อ 

อุบัติเหตุ 
189 

(83.6) 
37 

(16.4) 
 ห่วงกังวลเร่ืองอุบัติเหตุการจราจร/ปริมาณรถที่เพ่ิมข้ึน 
 ห่วงกังวลเร่ืองถนนจะชํารุดเสียหาย 
 ควรกําหนดแผนการป้องกัน/รองรับด้านอุบัติเหตุจราจร

5. การจ้างงานและรายได้ เช่น แรงงาน
ต่างถ่ิน การประกอบอาชีพ 

194 
(85.8) 

32 
(14.2) 

 ห่วงกังวลเรื่องปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด ทะเลาวิวาท 
 ควรรับแรงงานในพ้ืนท่ีให้มากข้ึน 

 

 
รูปที่ 4-16 ประเด็นปัญหาด้านสุขภาพ 
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การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.1 
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 สําหรับความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.0         
มีความคิดเห็นว่าการดําเนินโครงการจะมีผลกระทบด้านบวกต่อชุมชน โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดการสร้างงาน/
สร้างอาชีพให้กับชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 47.7 รองลงมา คือ จะทําให้เกิดการสนับสนุนชุมชนเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน ร้อยละ 27.7 และจะทําให้เกิดการกระจายรายได้กลับสู่ชุมชนผ่านทางระบบ
ภาษีบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 24.6 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 46.0 ยังมีความคิดเห็นว่า 
การดําเนินโครงการมีผลกระทบด้านลบต่อชุมชน โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เช่น 
อากาศเสีย/ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย นํ้าเสีย กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น ร้อยละ 53.4 รองลงมา คือ จะก่อให้เกิด
ปัญหาด้านสังคม เช่น ยาเสพติด แรงงานต่างถิ่น/ข้ามชาติ โจรขโมย เป็นต้น ร้อยละ 25.0 และจะก่อให้เกิด
ปัญหาการแย่งใช้ระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านสาธารณสุขของชุมชน ร้อยละ 21.6 ตามลําดับ ทั้งน้ี
เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นในภาพรวมต่อโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 
การดําเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลดีและผลเสียพอๆ กันมากที่สุด ร้อยละ 38.1 รองลงมา คือ เกิดผลดี
มากกว่าผลเสีย ร้อยละ 28.3 และเกิดผลเสียมากกว่าผลดี ร้อยละ 10.2 ตามลําดับ ทั้งน้ียังมีผู้ตอบแบบ
ประเมินที่ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 23.4 รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4-17 

 
รูปที่ 4-17 ภาพรวมความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

10.2

23.4

28.3

38.1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ผลเสียมากกว่าผลดี

ไม่แสดงความคิดเห็น

ผลดีมากกว่าผลเสีย

ผลดีพอๆกับผลเสีย



การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.1 
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (คร้ังที่ 1) 

จัดทําโดย บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด   หน้า 52 

 ทั้งน้ี ผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบประเมินได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวลต่อการดําเนิน
โครงการ ดังน้ี 

 1) ควรจัดต้ังคณะกรรมการภาคประชาชนเพ่ือติดตามตรวจสอบการดําเนินโครงการ และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 2) ควรกําหนดมาตรการในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินโครงการ 

 3) ควรมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกไตรมาส 

 4) ควรสนับสนุนกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ โดยเน้นสร้างงาน/
สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน 

 5) ควรลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดําเนินงานกับพ้ืนที่โดยรอบโครงการอย่างสมํ่าเสมอ 

 6) ควรมีการติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศให้กับสถานศึกษาโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 
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จดหมายติดแสตมป์ 

รูปที่ 4-18 การรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมภายหลังการจัดประชุมรับฟังความเห็นฯ ค.1  
ผ่านเว็บไซต์ และจดหมายติดแสตมป์ 
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบรีุ ท่ีว่าการอําเภอบ้านโพธ์ิ 

  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพานทอง เทศบาลตําบลแสนภูดาษ 

  
เทศบาลตําบลเทพราช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเทพราช 

  
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะอ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสนามจันทร์ 

รูปที่ 4-19 การติดต้ังกล่องรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมภายหลังการจัดประชุมรับฟังความเห็นฯ ค.1 
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5. สรุปขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 บริษัทฯ และบริษัทที่ปรึกษา ได้พิจารณานําข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นห่วงกังวลจากการรับ
ฟังความคิดเห็นฯ ค.1 มาเพ่ิมเติมในขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการ เพ่ือให้การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมีความครบถ้วน
สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

5.1 แนวคิดและแนวทางการศึกษา 

 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ บริษัทฯ และบริษัทที่ปรึกษาจะยึดตาม
แนวทางของกฎหมายดังต่อไปน้ี 

 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการที่ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ 
แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 

 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธี
ปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจําทํารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 

 3) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมใน
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 

 4) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 

5.2 ขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในคร้ังน้ี ประกอบด้วยส่วนสําคัญหลักใหญ่ๆ ดังน้ี 

 1) การศึกษารายละเอียดโครงการ  

แสดงรายละเอียดโครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดําเนินการ โดยวิเคราะห์ลักษณะการดําเนินการ
ของโครงการโดยละเอียด ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ต้ังโครงการ การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ การใช้วัตถุดิบ
และสารเคมี กระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ การคมนาคมขนส่ง การจัดการมลพิษทาง
อากาศ การใช้นํ้าและการจัดการน้ําเสีย การควบคุมระดับเสียง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบสัญญาณ
เตือนภัย แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน แผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องเรียนและความรับผิดชอบต่อ
สังคมต่างๆ ก่อนและหลังขยายกําลังการผลิต 
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 2)  สภาพแวดล้อมปัจจุบัน  

แสดงรายละเอียดเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทั้ง  
4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อ
คุณภาพชีวิต โดยเป็นการศึกษา สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพและความสามารถในการ
รองรับการพัฒนาโครงการของทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน รวมถึงการศึกษาข้อกําหนด กฎระเบียบ หรือ
ลักษณะสิ่งแวดล้อมเฉพาะพ้ืนที่ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหรือข้อจํากัดในการพัฒนาโครงการ นอกจากน้ียังมี
การศึกษาสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการในปัจจุบัน 

 3) การมีส่วนร่วมของประชาชน 

นําเสนอผลการดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อขั้นตอนการดําเนินโครงการตามแนว
ทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ เพ่ือนําข้อคิดเห็นดังกล่าวมาปรับใช้ในการพัฒนาโครงการ รวมถึงการ
กําหนดมาตรการฯ ที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

 4) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการที่อาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดําเนินการ โดยทําการประเมินให้ให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรทาง
กายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ทั้งน้ีจะนําเสนอ
ทั้งผลกระทบในแง่บวกและแง่ลบตามหลักวิชาการ ทฤษฎี กฎหมายที่เก่ียวข้อง ข้อคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ และข้อกําหนดต่างๆ รวมถึงการนําข้อคิดเห็นที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมาประกอบการประเมินร่วมด้วย 

 5) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลจากการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่หากพบว่าการดําเนินโครงการอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบโดยเฉพาะในแง่ลบอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งจะนําไปสู่การกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถนําไปใช้ได้จริงในเชิงปฏิบัติทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วง
ดําเนินการของโครงการ 

 6) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นําเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับสถานีจุด
ตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และความถี่ในการเก็บตัวอย่างหรือทําการตรวจวัด 
เป็นต้น ทั้งน้ีก็เพ่ือเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้กําหนดไว้ รวมถึงการติดตามปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาตเกิดขึ้นจากโครงการ 
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5.3 ขอบเขตการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ 

 การกําหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพน้ัน เริ่มจากกระบวนการกลั่นกรอง
โครงการ (Screening) ซึ่งเป็นขั้นตอนในการพิจารณาว่าโครงการน้ันต้องทําการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
หรือไม่ รวมถึงการระบุสิ่งคุกคามสุขภาพ เพ่ือทําการคัดกรองผลกระทบเบ้ืองต้นที่คาดว่าจะก่อให้เกิด
ผลกระทบทางด้านสุขภาพตามปัจจัยกําหนดสุขภาพ ขั้นถัดมาคือการกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 
จากการทบทวนปัจจัยกําหนดสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่รอบ
โครงการ ร่วมกับข้อห่วงกังวลจากผู้ที่มีส่วนได้เสียในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สามารถ
สรุปผลการกําหนดขอบเขตการศึกษาได้ดังน้ี 

 1) ผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการในเชิงพื้นที่ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อบริเวณพ้ืนที่ต้ัง
โครงการ และชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ เส้นทางการขนส่ง ทิศทางการแพร่กระจายมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น 
ทิศทางลม การไหลของน้ํา เป็นต้น 

 2) ผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการต่อชมุชน และคนงานก่อสร้าง/พนักงานโครงการในเชิงเวลา 

(1) การดําเนินโครงการในระยะก่อสร้าง  

-  ผลกระทบต่อชุมชน ได้แก่ ฝุ่นละออง ระดับเสียง อุบัติเหตุและปัญหาการจราจรติดขัด 
นํ้าเสีย/นํ้าทิ้งและสิ่งปฏิกูล ของเสีย/ขยะมูลฝอย ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินและวิถีชีวิตเกิดการรบกวน อุบัติเหตุ/อุบัติภัย และความเพียงพอของสถานพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่ 

-  ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง ระดับเสียง อุบัติเหตุจากการทํางาน 
อุบัติเหตุและปัญหาการจราจรติดขัด นํ้าเสีย/นํ้าทิ้งและสิ่งปฏิกูล ของเสีย/ขยะมูลฝอย อุบัติภัย ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนงานในการทํางาน/สวัสดิการด้านความปลอดภัย และการจัดสวัสดิการด้าน
สุขภาพ/การเข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์ 

(2) การดําเนินโครงการในระยะดําเนินการ 

-  ผลกระทบต่อชุมชน ได้แก่ มลพิษทางอากาศจากปล่องอากาศของโครงการ ระดับเสียง
จากเคร่ืองจักร ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล และกากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสีย นํ้าเสีย/นํ้าทิ้งจากกระบวนการ
ผลิต อุบัติเหตุและปัญหาการจราจรติดขัด ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและวิถีชีวิตเกิดการรบกวน 
อุบัติภัย และความเพียงพอของสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่  

นอกจากน้ี เมื่อพิจาณาประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นฯ พบว่า ประชาชนมีข้อห่วงกังวลเก่ียวกับมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการจะส่งผลกระทบต่อกุ้ง
ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ รวมถึงมลพิษที่เกิดขึ้นอาจปนเป้ือนมากับสัตว์นํ้าที่คนบริโภค ทั้งน้ี บริษัทที่ปรึกษาได้กําหนด
ขอบเขตการศึกษาเพ่ิมเติม ได้แก่ นํ้าเสีย/นํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิตที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์นํ้าในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้ครอบคลุมตามประเด็นข้อห่วงกังวลจากผู้ที่มีส่วนได้เสียในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
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-  ผลกระทบต่อพนักงานโครงการ ได้แก่ มลพิษทางอากาศในพ้ืนที่ทํางาน ระดับเสียงจาก
เครื่องจักร การสัมผัสความร้อน การสัมผัสสารเคมี อุบัติเหตุในการทํางาน ขยะมูลฝอย/ของเสียจากกระบวน
การผลิต นํ้าเสีย/นํ้าทิ้ง อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง อุบัติภัย และการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ/การเข้าถึง
บริการทางด้านการแพทย์ 

6. การดําเนินงานขั้นต่อไป 

6.1 การชี้แจงต่อประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

 1) ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ขอบเขตและแนวทาง
การศึกษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ได้กําหนดไว้ส่วนใหญ่ครอบคลุมประเด็นที่ได้รับจากการประชุมแล้ว 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทที่ปรึกษาจะนําข้อคิดเห็นเหล่าน้ันมาเพ่ิมเติมในขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประเมินผลกระทบ และการกําหนดมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 2) ประเด็นที่เก่ียวข้องกับปัญหาในอดีตและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ บริษัทฯ และบริษัทที่ปรึกษาได้
รวบรวมประเด็นทั้งหมดมาหารือเพ่ือพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อข้อเสนอแนะอย่าง
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 สําหรับการช้ีแจงประเด็นต่างๆ ข้างต้นจะนําเสนอในกิจกรรม ค.2 เพ่ือให้ผู้ที่เสนอความคิดเห็นเห็น
และประชาชนที่สนใจได้รับทราบและเกิดความม่ันใจว่าการประชุมรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนต่างๆ ของ
โครงการมีประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างแท้จริง 

6.2 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ค.2) 

 กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียครั้งต่อไป จะเป็น
ขั้นตอนการประเมินและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คาดว่าจะดําเนินการ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นหลัก 2 รูปแบบ ได้แก่ 

 1) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยช้ีแจงข้อมูลรายละเอียด
โครงการและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากน้ันจะรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
จากผู้เข้าร่วมประชุม 

 2) การสัมภาษณ์รายบุคคลด้วยแบบสอบถาม โดยช้ีแจงข้อมูลรายละเอียดโครงการและแนวทาง 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อกลุ่มเป้าหมาย หลังจากน้ันจึงสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม สภาพแวดล้อม และสุขภาพ รวมทั้งความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการ 
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6.3 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ค.3) 

 เมื่อดําเนินการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบได้ครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ และบริษัท
ที่ปรึกษาจะดําเนินการจัดทําร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือนําเสนอข้อมูลเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อร่างรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานฯ ทั้งน้ีคาดว่าจะดําเนินการในช่วงเดือนเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 โดยแผนการดําเนินงานมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6-1 

ตารางที่ 6-1 แผนการดําเนินงานขั้นตอนต่อไป 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 

1.  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียในข้ันตอนการประเมินและ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ (ค.2) 

 

เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
พ.ศ. 2561 

1.1  การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่ม
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้นําชุมชน กลุ่มสาธารณสุข องค์กรพัฒนา
เอกชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2  การสัมภาษณ์รายบุคคล ผู้นําชุมชนและครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในรัศมี 5 
กิโลเมตร รอบพ้ืนท่ีโครงการและหน่วยงาน
ราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) 

ผู้ท่ีได้รับกระทบจากโครงการหน่วยงานท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน เดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2561 

ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2561 
 

 

  

 



เอกสารแนบ 4-1
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หนังสือเชิญประชุม
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เอกสารแนบ 4-1.2 
กําหนดการประชุม



ก ำหนดกำร 
กำรประชุมรับฟังควำมคิดเหน็ต่อกำรก ำหนดขอบเขตและแนวทำง 

กำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ (Public Scoping) 
โครงกำรโรงงำนผลิตท่อทองแดง ส่วนขยำย (ครั้งที่ 1) 
บริษัท ลอยลั ไฮ่เหลยีง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 08.30-12.30 น. 
ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนโพธิ์ ต ำบลบำ้นโพธิ์ อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

 

08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับประทานอาหารว่าง และชมวิดีทัศน์ 

09.00 น. - 09.15 น. กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การด าเนินงาน          
 โดย ตัวแทนจาก บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

09.15 น. - 09.30 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม 

09.30 น. - 10.00 น. น าเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1)   
 โดย ตัวแทนจาก บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

10.00 น. - 10.30 น. น าเสนอขอบเขตการศึกษา และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

1) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 

2) ร่างข้อเสนอการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 โดย ตัวแทนจาก บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

10.30 น. - 12.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวลต่อการ
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(Public Scoping) 

12.30 น. เป็นต้นไป ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
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เอกสารแนบ 4-1.3
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม



   

หน้า 1/3 
 

แบบตอบรับการลงทะเบียนล่วงหน้า 
การประชุมรับฟังความคิดเหน็ต่อการกําหนดขอบเขตและแนวทาง 

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) 
โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 
บริษัท ลอยลั ไฮ่เหลยีง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.30 น. 
ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอบ้านโพธิ์ ตําบลบ้านโพธิ์ อําเภอบ้านโพธิ ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
  (โปรดกรอกด้วยตัวบรรจง) 

ช่ือ - สกุล…………………………………............………......……ตําแหน่ง...............................................................................  

หน่วยงาน........................................…….......................…...................................................................................……… 

ที่อยู่............................หมู่ที่.........................ถนน.................................................... ซอย............................................

ตําบล...........................................................................................อําเภอ..................................................................... 

จังหวัด..............................................................................รหัสไปรษณีย์..................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์/มือถือ..........................................................โทรสาร..................................................................... 

อีเมล์........................................................................................................................................................................... 

            ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ 

            ยินดีเข้าร่วมการประชุม หรือส่งผูแ้ทนเข้าร่วมประชุม ได้แก่ 

1.   ช่ือ – สกุล …………………..................……………….................. ตําแหน่ง……...............…….......………………… 

2.   ช่ือ – สกุล ………………………......………........................……… ตําแหน่ง………...........……..............…………… 

3.   ช่ือ – สกุล ………………………......………................................. ตําแหน่ง………....………...............……………… 

4.   ช่ือ – สกุล ………………………......………................................. ตําแหน่ง……………………...................………… 

5.   ช่ือ – สกุล ………………………......………................................. ตําแหน่ง……………………...................………… 

 

ส่วนที่ 1 ข้อเสนอแนะเพื่อการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.1 ประเด็นปัญหา ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการที่ท่านคิดว่าควรนําไปศึกษาเพ่ิมเติม ได้แก่ (ระบุได้มากว่า 1 ข้อ) 

ประเด็น ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม 
1. มลพิษทางอากาศ (เช่น ฝุ่นละออง/เขม่าควัน)  1. มีปัญหา ได้แก่ (โปรดระบุ).................................................... 

........................................................................................................ 
 2. ไม่มีปัญหา  

2. กลิ่นเหม็น  1. มีปัญหา ได้แก่ (โปรดระบุ).................................................... 
........................................................................................................ 
 2. ไม่มีปัญหา 

3. เสียงดัง  1. มีปัญหา ได้แก่ (โปรดระบุ).................................................... 
........................................................................................................ 
 2. ไม่มีปัญหา 
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ประเด็น ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม 
4. สภาพจราจร  1. มีปัญหา ได้แก่ (โปรดระบุ).................................................... 

........................................................................................................ 
 2. ไม่มีปัญหา 

5. มูลฝอยทั่วไป/สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว /
ของเสียอันตราย 

 1. มีปัญหา ได้แก่ (โปรดระบุ).................................................... 
........................................................................................................ 
 2. ไม่มีปัญหา 

6. นํ้าเสีย  1. มีปัญหา ได้แก่ (โปรดระบุ).................................................... 
........................................................................................................ 
2. ไม่มีปัญหา 

7. ความปลอดภัย  1. มี ได้แก่ ได้แก่ (โปรดระบุ).................................................... 
........................................................................................................ 
 2. ไม่มีปัญหา 

8. นํ้าใช้  1. มีปัญหา ได้แก่ (โปรดระบุ).................................................... 
........................................................................................................ 
 2. ไม่มีปัญหา 

9. ไฟฟ้า  1. มีปัญหา ได้แก่ (โปรดระบุ).................................................... 
........................................................................................................ 
 2. ไม่มีปัญหา 

10. ความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตและสังคม  1. มีปัญหา ได้แก่ (โปรดระบุ).................................................... 
........................................................................................................ 
 2. ไม่มีปัญหา 

11. ผลกระทบด้านอ่ืนๆ  1. มีปัญหา ได้แก่ (โปรดระบุ).................................................... 
........................................................................................................ 
 2. ไม่มีปัญหา  

 

1.2 ประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพ ของโครงการที่ท่านคิดว่าควรนําไปศึกษาเพ่ิมเติม ได้แก่ (ระบุได้มากว่า 1 ข้อ) 

ประเด็น ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม 
1. มลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ 
เสียง ขยะตกค้าง 

 1. มีปัญหา ได้แก่ (โปรดระบุ).................................................... 
........................................................................................................ 
 2. ไม่มีปัญหา  

2. ความเพียงพอของการให้บริการระบบ
สาธารณสุขพ้ืนฐาน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.) โรงพยาบาล จํานวน
บุคลากรทางการแพทย์ 

 1. มีปัญหา ได้แก่ (โปรดระบุ).................................................... 
........................................................................................................ 
 2. ไม่มีปัญหา 

3. ความเพียงพอของระบบสาธารณู ปโภค
พ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า นํ้าประปา 

 1. มีปัญหา ได้แก่ (โปรดระบุ).................................................... 
........................................................................................................ 
 2. ไม่มีปัญหา 
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ประเด็น ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม 

4. การคมนาคม เช่น สภาพถนนเป็นหลุม/บ่อ 
อุบัติเหตุ 

 1. มีปัญหา ได้แก่ (โปรดระบุ).................................................... 
........................................................................................................ 
 2. ไม่มีปัญหา 

5. การจ้างงานและรายได้ เช่น แรงงานต่างถิ่น 
การประกอบอาชีพ 

 1. มีปัญหา ได้แก่ (โปรดระบุ).................................................... 
........................................................................................................ 
 2. ไม่มีปัญหา 

6.ผลกระทบด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติม โปรดระบุ
ปัญหา 

 1. มีปัญหา ได้แก่ (โปรดระบุ).................................................... 
........................................................................................................ 
 2. ไม่มีปัญหา 

 
3. ช่องทางทีท่่านรบัทราบกําหนดการ/รายละเอียดการจัดประชุม (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
เอกสารเผยแพร่ ณ สถานที ่
 ที่ว่าการอําเภอบ้านโพธ์ิ 
 ที่ว่าการอําเภอบางปะกง 
 ที่ว่าการอําเภอพานทอง  
 สํานักงานเทศบาลตําบลแสนภูดาษ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลลาดขวาง 
 สํานักงานเทศบาลตําบลเทพราช 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ์ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลท่าสะอ้าน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเทพราช 
 องค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร ์
 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองบ้านโพธ์ิ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองประเวศ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก 
 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสะอ้าน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลอยบางหัก 

เว็บไซต์ของ 
 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด (TET) 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ  
    สิ่งแวดล้อม (สผ.) 
 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
 หนังสือเชิญประชุมอย่างเป็นทางการ 

 บอร์ดประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

 ป้ายประกาศด้านหน้าโครงการ 

 วิทยุชุมชน คลื่น ................................. MHz 

 หนังสือพิมพ์ ...............................................................

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................................ 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับ/แบบแสดงความคิดเหน็ล่วงหนา้ หรือแจ้งความประสงค์การเข้ารว่มประชุม 
ภายในท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้ที ่บริษัท เทคนคิสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด (บริษัทที่ปรึกษา) 

ช่ือ นายบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง โทรศัพท์ 0-2373-7799 ต่อ 3205 หรือ 09-9429-5921 โทรสาร 0-2373-7979 
E-mail: bunbucha.c@tet1995.com / ehia-lhct@tet1995.com
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เอกสารแนบ 4-1.4
แผนที่สถานที่ประชุม



 

 

 
 
 

 
 

แผนที่การเดินทาง  
การประชุมรับฟังความคิดเหน็ต่อการก าหนดขอบเขตและแนวทาง 

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) 
โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 
บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลยีง คอปเปอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.30 น. 
ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอบ้านโพธิ์ ต าบลบา้นโพธิ์ อ าเภอบ้านโพธิ ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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เอกสารแนบ 4-2
ป้ายประชาสัมพันธ์



ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น

เพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping)

โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งท่ี 1)
บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

วันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.30 น. 
ณ หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอบ้านโพธิ์ ต าบลบ้านโพธ์ิ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

บรษิัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
เลขที่ 102 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชงิเทรา 24140
คุณธนทิรา นันทคุปต์ธ ารง  โทรศัพท์ 0-3857-7068 ต่อ 131

บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด (บรษิัทที่ปรกึษา)
เลขที่ 1/6 ซอยรามค าแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง (นักวิชาการด้านสังคม) โทรศัพท์: 0-2373-7799 , 09-9429-5921 
โทรสาร: 0-2373-7979 E-mail: bunbucha.c@tet1995.com / ehia-lhct@tet1995.com

สอบถามและลงทะเบียนลว่งหน้าได้ท่ี
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ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
เพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping)

โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งท่ี 1)
บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.30 น. 

ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอบ้านโพธิ์ ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชงิเทรา

ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จะด ำเนินกำรตำมตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก ำหนดประเภท ขนำด และวิธีกำรปฏิบัติส ำหรับโครงกำร
หรอืกิจกำรที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง ทั้งทำงด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมทรัพยำกรธรรมชำติ
และสุขภำพ ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชน ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  เล่ม 127 ตอนพิเศษ 104 ง 
วันที่ 31 สิงหำคม 2553 โดยศึกษำสภำพแวดล้อม ทรัพยำกรบริเวณพื้นที่โครงกำรทั้งทำงทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม
กำยภำพ ชีวภำพ ระบบนิเวศ คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่ำคุณภำพชีวิต คำดกำรณ์ผลกระทบที่
อำจเกิดขึ้นจำกกิจกรรมของโครงกำรทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำร ตลอดจนมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบดังกล่ำว พร้อมเสนอกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมของโครงกำร และเปิดรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกประชำชนต่อขอบเจตกำรศึกษำและร่ำงรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภำพดังกล่ำว

• กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพเป็นกระบวนกำรเรียนรู้
ร่วมกันในสังคมที่พัฒนำขึ้นมำ เพื่อให้ทุกฝ่ำยได้ร่วมกัน
พิจำรณำถึงผลกระทบทำงสุขภำพ โดยมีกำรประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่หลำกหลำยในกำรระบุคำดกำรณ์ และพิจำรณำถึง
ผลกระทบทำงสุขภำพที่อำจเกิดขึ้นได้ครอบคลุมทุกมิติและทุก
ระดับ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อ
สุขภำพของประชำชนทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
• ใช้แนวทำงและหลักเกณฑ์ประเมินผลกระทบฯที่ประกำศโดย
หนว่ยงำนต่ำงๆได้แก่ คณะกรรมกำรสถขภำพแห่งชำติ (คสช.) 
และส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.).

บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
เลขที่ 102 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
คุณธนทริา นันทคุปต์ธ ารง  โทรศัพท์ 0-3857-7068

บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด (บรษิัทท่ีปรึกษา)
เลขท่ี 1/6 ซอยรามค าแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท:์ 0-2373-7799 , 09-9429-5921 
คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง (นักวิชาการด้านสังคม)
E-mail: bunbucha.c@tet1995.com / ehia-lhct@tet1995.com

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อมสังคม
สุขภาพ

วิถชีีวติ
พฤตกิรรม

การใช้ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม

บริการด้านสังคม
และสุขภาพ

ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ความเป็นมาและความจ าเป็น : บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เดิม
ช่ือ บริษัท ลุวำตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) โดยมีจุดประสงค์ที่จะผลิตท่อ
ทองแดงคุณภำพสูง ส ำหรับใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องปรับอำกำศ เครื่องท ำควำมเย็น 
เครื่องถ่ำยเทควำมร้อน ส ำหรับตลำดภำยในประเทศ และกำรส่งออกยังตลำดต่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะตลำดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโครงกำรจ ำเป็นต้องมีกำรติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เสริมส ำหรับกำรผลิตเพิ่มเติม เพื่อรองรับกำรขยำยก ำลังกำรผลิตดังกล่ำว โดย
ขยำยก ำลังกำรผลิตจำกเดิม 90 ตัน/วัน เป็น 215.29 ตัน/วัน 

ท่ีต้ังโครงการ : เลขที่ 102 หมู่ที่ 3 เทศบำลต ำบลแสนภูดำษ อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชงิเทรำ 

ประเภทโครงการ : โรงงำนผลิตท่อทองแดง (หลอม/หล่อทองแดง ปริมำณมำกกว่ำ 50 ตัน/วันขึน้ไป)

ลักษณะโครงการ : ทองแดงจะถูกน ำเข้ำสู่กระบวนกำรหลอม หล่อ ปอกผิว รีด/ดึง
ลดขนำด และอบปรับสภำพเพื่อให้สำมำรถน ำมำขึ้นรูปกำรใช้งำนได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์
ท่อทองแดง ได้แก่  ท่อทองแดงผิวเรียบ ท่อทองแดงที่มีเกลียวภำยใน และท่อ TIAC
รวมถึงผลิตภัณฑข์้อตอ่ข้องอ
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เอกสารแนบ 4-4
แผ่นพับประชาสัมพันโครงการ



ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการด าเนินกิจกรรมการผลิตควบคู่กับ

การจัดกจิกรรมร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งจะเปิดโอกาสให้ชุมชนโดยรอบ
ได้รับรู้การด าเนินงานของโครงการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีต่อชุมชน มุ่งสู่เป้าหมายให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

การด าเนินการด้านการมีส่วนร่วม

โครงการโรงงานผลติท่อทองแดง       

ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1)

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือ
กิจการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการ
โรงงานผลิตท่อทองแดง ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. ตามหนังสือ
เลขที่ ทส.1009.3/8474  ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 อย่าง
เคร่งครัด และจากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาของ
โครงการ ได้แก่ คุณภาพอากาศจากปล่องระบายจากเตาอบ /เตา
หลอม คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียงทั่วไป และระดับ
เสียงในสถานประกอบการ พบว่า มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ผ่านมาของโครงการ

ตดิต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังลว่งหนา้ไดท้ี่ 

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  (บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม)
คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรอืง : ผู้ประสานงานด้านการมีสว่นรว่ม
คุณรัตนาภรณ์ ตานใจ : ผู้ประสานงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม
โทรศัพท์ : 0-2373-7799  โทรสาร : 0-2373-7979
E-mail: bunbucha.c@tet1995.com / ehia-lhct@tet1995.com

บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลยีง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
คุณรุ่งโรจน ์จันทรทิพย์ : ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม
คุณธนทริา นันทคุปต์ธ ารง  : ผู้จัดการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ
โทรศัพท์ : (038)-577-070 ตอ่ 175

มลพิษทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละออง และมลพษิ

จากปล่องระบายเตาหลอม/เตาอบ และไอน้ ามัน

มลพิษทางเสียง ได้แก่ เสยีงดังจากกระบวนการผลติ

การจัดการ :
ควบคุมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

ก าหนดแผนตรวจซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันส าหรับเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์การผลิตต่างๆ เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

การจัดการ :

ติดตั้งระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ ก่อนระบายอากาศที่ผ่าน

การบ าบัดแล้วออกทางปล่อง

ควบคุมอัตราการระบายความเข้มข้นมลพิษทางอากาศตาม

เกณฑ์ก าหนดไว้

ปลูกต้นไม้ทรงสูง โดยรอบพืน้ที่โรงงาน เพื่อลดผลกระทบ

ด้านฝุน่ เสียง และเพื่อทัศนียภาพที่ดี

มลพิษทางน้ า ได้แก่ น้ าเสียจากอาคารส านักงาน           
และกระบวนการผลติ
การจัดการ :

น้ าเสียจากอาคารส านักงาน/โรงอาหาร ติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสีย

ส าเร็จรูป ให้มีความสามารถเพียงพอในการรองรับปริมาณน้ า

เสียที่เกิดขึน้

น้ าเสียจากกระบวนการผลิตรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย

แบบเคมี มีระบบตรวจสอบคุณภาพน้ าและบ่อพักน้ าทิ้ง

ของเสีย ได้แก่ ขยะมูลฝอยและของเสียจากอาคาร
ส านักงานและบ้านพักคนงาน และของเสียจาก
กระบวนการผลติ

การจัดการ :
คัดแยกของเสียที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ออกจากของเสียอื่นๆ

ของเสียอันตราย ติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตน าไปก าจัด

ปัจจุบันมีความสามารถในการผลิต 90 ตัน/วัน โดยมีแผนท่ีจะ
ขยายก าลังการผลิตท่อทองแดง เป็น 215.29 ตัน/วัน โดยการ
ติดต้ังเครื่องจักรเพิ่มเติมภายในพื้นท่ีโรงงานปัจจุบัน ภายใต้ชื่อ 
“โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งท่ี 1)” จึงเข้า
ข่ายต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดประเภท ขนาด และวิธีการปฏิบัติส าหรับ
โครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ท้ังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลม่ 127 ตอนพิเศษ 104 ง วันท่ี 31 สงิหาคม 2553

บริษัท ลอยัล ไฮเ่หลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เดิม
ชื่อ บริษัท ลุวาตะ ฮีทต้ิง คูลล่ิง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย )   
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมโรงงานผลิตท่อทองแดงคุณภาพสูง 
ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ เครื่องท า
ความเย็น เครื่องถ่ายเทความร้อน ส าหรับตลาดภายในประเทศ 
และการส่งออกยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
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ผลติภัณฑ์ของโครงการ

กระบวนการผลิตท่อทองแดงประกอบด้วย การหลอม การ
หล่อ การปอกผิว การรีดลดขนาด เตาหลอมของโครงการเป็น
ชนดิเหนี่ยวน าไฟฟ้า (Induction Furnace) ใช้เทคโนโลยีหล่อแล้วรีด 
(Cast & Roll Process)

กระบวนการผลติของโครงการ

ความจ าเป็นในการพัฒนาโครงการ

ผลิตภัณฑ์
ปริมาณการผลิต (ตัน/ปี) 

ปัจจุบัน
หลังขยายก าลัง

การผลิต

1. ผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง 
- ท่อทองแดงผิวเรียบ 

(ท่อมว้นใหญ่ ท่อมว้น
เล็ก และทอ่มว้นตรง)

90.00 212.88
- ท่อทองแดงที่มเีกลียว
ภายใน 

- ท่อ TIAC

2. ผลิตภัณฑ์ข้อต่อข้องอ 
- ข้อต่อข้องอ - 2.41

รวม 90.00 215.29

Plain Tube in Level Wound Coil 

(LWC)

Inner-Grooved Tube (IGT)

Plain Pancake Coil (PCC)

Straight Length Tube (SLT)

เพื่อรองรับความต้องการทอ่ทองแดงคุณภาพสูง ส าหรับใช้

ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ เครื่องท าความ

เย็น เครื่องท าความร้อน ส าหรับตลาดทั้งภายในประเทศ

และการส่งออกยังตลาดต่างประเทศ

เพื่อส่งเสริมใหเ้กดิการพัฒนาเทคโนโลยีการผลติทอ่

ทองแดงภายในประเทศ ท าใหเ้กดิการพัฒนารูปแบบ

ผลติภัณฑ์และคุณภาพของทอ่ทองแดงทีใ่ช้ในอตุสาหกรรม

ต่างๆ ในปัจจุบนั

เพื่อใหเ้กดิการแข่งขันทางการตลาดในด้านอตุสาหกรรม

การผลติท่อทองแดงภายในประเทศ 

กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง

บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลแสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชงิเทรา 

ที่ตั้งโครงการ
เอกสารแนบ 4-4 หน้า 2/2



เอกสารแนบ 4-5
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ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

หน่วยงาน ท่ีอยู ่ โทรศัพท์/โทรสาร อีเมล ์
เจ้าของโครงการ : บริษัท ลอยลั ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
 คุณรุ่งโรจน์ จันทราทิพย์ 

ผู้จัดการฝ่ายส่ิงแวดล้อม 
102 หมู่ที่ 3  
ตําบลแสนภูดาษ  
อําเภอบ้านโพธิ์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โทรศัพท์  :  (038)-577-070 ต่อ 175 rungrot.juntharatip@hailiang.com  
 

 คุณธนทิรา นันทคุปต์ธํารง 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

โทรศัพท์  :  (038)-577-070 
 

thanatira.nanthacupthamrong@hailiang.com 

บริษัทที่ปรึกษาส่ิงแวดล้อม : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 
 คุณอรัญญา สุธาพจน์ 
    (นักวิชาการส่ิงแวดล้อม) 

1/6 ซอยรามคําแหง 145 
ถนนรามคาํแหง   
แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง  
กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศัพท์  :  (02) 373-7799 
 
โทรสาร  : (02) 373-7979 

 

 คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง 
(นักวิชาการด้านสังคม) 

bunbucha.c@tet1995.com 

 

 

 

 

 




