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จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า ค 

  สารบัญ  
    หน้า 
1. บทน า 1 
2. วัตถุประสงค ์ 3 
3. แนวทางและขั้นตอนการส ารวจรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มสี่วนได้เสีย 3 
 3.1   แนวทางการส ารวจและรับฟงัความคิดเห็น 3 
 3.2   แผนการด าเนนิงาน 3 
4. การด าเนินงานในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 7 
 4.1 การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) 7 
  1)   การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 7 
  2)   การแจ้งสาธารณชนรับทราบ 10 
  3)   การลงทะเบียนล่วงหน้า 11 
  4)   การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) 11 
 4.2   การส ารวจและรบัฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือน (Attitude survey)  23 
  1)   การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 23 
  2)   ขั้นตอนการด าเนนิงาน 29 
 4.3 การสนทนากลุ่มย่อย 44 
  4.3.1 เวทีที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ

บริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา    
45 

  4.3.2 เวทีที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลแสนภูดาษ ต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา    

48 

  4.3.3 เวทีที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์ ต าบลคลองบ้านโพธิ์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา    

52 

  4.3.4 เวทีที่ 4 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน ต าบลท่าสะอ้าน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

55 

  4.3.5 เวทีที่ 5 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองจอก ต าบลหนองจอก อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา    

60 

  4.3.6 เวทีที่ 6 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองประเวศ ต าบลคลองประเวศ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

64 

 4.4   การสัมภาษณ์ความคิดเห็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 80 
  1)   การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 80 
  2)   การแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบ 82 
  3)   การเปิดเผยข้อมูลโครงการ 82 
  4)   ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 82 

 
 
  



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1)  

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า ง 

 สารบัญตาราง  
ตารางท่ี  หน้า 
3.2-1 แผนการด าเนนิงานในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ 4 
4.1-1 กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) 7 
4.1-2 กลุ่มเป้าหมายทีส่่งหนังสือเชิญเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) 10 
4.1-3 ก าหนดการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) รอบที่ 1 เวลา 08.30 - 12.00 น. 11 
4.1-4 ก าหนดการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 16.30 น. 12 
4.1-5 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house)  12 
4.1-6 ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะต่อจากการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) 18 
4.2-1 จ านวนหลังคาเรือนและตัวอย่างในการส ารวจความคิดเห็นในรัศมี 5 กิโลเมตร 26 
4.2-2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 31 
4.2-3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 33 
4.2-4 ข้อมูลด้านสุขภาพและการสาธารณสุข 34 
4.2-5 ข้อมูลด้านสาธารณปูโภคและสขุาภิบาลในครัวเรือน 36 
4.2-6 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมปัจจุบนั 37 
4.2-7 ข้อมูลด้านการรับรู้ข่าวสาร 39 
4.2-8 ผลประโยชน์-ผลดีที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนนิโครงการ 39 
4.2-9 ผลกระทบ-ผลเสียที่คาดวา่จะไดร้ับจากการด าเนนิโครงการ 40 
4.2-10 ข้อมูลความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ 42 
4.3-1  ก าหนดการและกลุ่มเปา้หมายการสนทนากลุ่มย่อย 44 
4.3.1-1  กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 1 45 
4.3.1-2  ก าหนดการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 1 46 
4.3.1-3  จ านวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุม่ย่อย เวทีที่ 1 47 
4.3.2-1  กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุม่ย่อย เวทีที่ 2 48 
4.3.2-2  ก าหนดการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 2 49 
4.3.2-3  จ านวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุม่ย่อย เวทีที่ 2 50 
4.3.3-1  กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุม่ย่อย เวทีที่ 3 52 
4.3.3-2  ก าหนดการจัดสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 3 53 
4.3.3-3  จ านวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุม่ย่อย เวทีที่ 3 54 
4.3.4-1  กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุม่ย่อย เวทีที่ 4 56 
4.3.4-2  ก าหนดการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 4 57 
4.3.4-3  จ านวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุม่ย่อย เวทีที่ 4 58 
4.3.5-1  กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 5 60 
4.3.5-2  ก าหนดการจัดสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 5 61 
4.3.5-3  จ านวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุม่ย่อย เวทีที่ 5 62 
4.3.6-1  กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุม่ย่อย เวทีที่ 6 64 
4.3.6-2  ก าหนดการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 6 65 
4.3.6-3  จ านวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุม่ย่อย เวทีที่ 6 66 
4.4-2  ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสัมภาษณ์หน่วยงาน

ราชการ 
83 
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 สารบัญรูป  
รูปที่  หน้า 
3.2-1  การเปิดเผยข้อมูลผ่านเวบ็ไซตบ์ริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 5 
3.2-2  การเปิดเผยข้อมูลผ่านป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์ จ านวน 4 จุด (ขนาด 3X4 เมตร) 6 
4.1-1  ภาพบรรยากาศการเปิดบ้าน Open house รอบที่ 1 เวลา 08.30-12.00 น. 16 
4.1-2  ภาพบรรยากาศการเปิดบ้าน Open house รอบที่ 2 เวลา 13.00-16.30 น. 17 
4.2-1  แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งชุมชนที่ส ารวจความคิดเห็น 28 
4.2-2  ภาพบรรยากาศการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นระดบัครัวเรือน 43 
4.3-1  ภาพบรรยากาศการสนทนากลุม่ย่อย ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 67 
4.4-1  ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ความคิดเห็นหน่วยงานราชการ ระหว่างวันที่ 24-31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 110 
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จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 1 

รายงานสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) 

ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA)  

โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
1. บทน า 

 โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เดิมชื่อ บริษัท 
ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ต่อไปใช้ค าแทนว่า “โครงการ”) ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ 3 
ถนนสิริโสธร ต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 54.47 ไร่  บริษัทก่อตั้งขึ้น
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 โดยมีจุดประสงค์ที่จะผลิตท่อทองแดงคุณภาพสูง ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตเครื่องปรับอากาศ เครื่องท าความเย็น เครื่องถ่ายเทความร้อน ส าหรับตลาดภายในประเทศ และการส่งออกยัง
ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสามารถในการผลิตตามรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ ไม่เกิน 18 ,000 ตัน/ปี หรือคิดเป็นไม่เกิน 49.3 ตัน/วัน ที่จ านวนวันท างาน 
365 วัน/ปี โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
ตามหนังสือเลขที่ วว 0804/9153 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2545 ต่อมาโครงการได้ด าเนินการเพ่ิมเตาหลอม  
ท าให้มีความสามารถในการผลิตโดยรวมเพ่ิมขึ้นเป็นไม่เกิน 31 ,532 ตัน/ปี หรือคิดเป็นไม่เกิน 86.4 ตัน/วัน  
ที่จ านวนวันท างาน 365 วัน/ปี จึงเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดประเภท ขนาด และวิธีการปฏิบัติส าหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ งทางด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. 2558 (ที่ ทส.1009.3/8474 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558) 

 ส าหรับการขยายก าลังการผลิตท่อทองแดงของโครงการครั้งนี้ มีเหตุผลและความจ าเป็น ดังนี้ 

1) เพ่ือรองรับความต้องการท่อทองแดงคุณภาพสูง ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ 
เครื่องท าความเย็น เครื่องท าความร้อน ส าหรับตลาดทั้งภายในประเทศและการส่งออกยังตลาดต่างประเทศ 

2) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่อทองแดงภายในประเทศ ท าให้เกิดการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์และคุณภาพของท่อทองแดงที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน 

3) เพ่ือให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดในด้านอุตสาหกรรมการผลิตท่อทองแดงภายในประเทศ  
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ปัจจุบันโครงการได้มีการเพ่ิมส่วนการผลิตข้อต่อข้องอที่ถือว่าเป็นการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ทางเลือกอีกประเภท
ให้กับลูกค้า และมีการปรับปรุงแผนการผลิตท่อทองแดง โดยลดจ านวนวันท างานจาก 365 เป็น 348 วัน/ปี 
เนื่องจากการด าเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีช่วงหยุดซ่อมบ ารุงเครื่องจักร/อุปกรณ์การผลิต อาจมีความเสี่ยง
ในแง่ของความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการผลิต ดังนั้น โครงการจึงก าหนดแผนการผลิตท่อทองแดงที่ 29 
วัน/เดือน และมีวันหยุดการท างานของเครื่องจักร/อุปกรณ์การผลิตประมาณ 1 -2 วัน/เดือน เพ่ือตรวจสอบ 
และซ่อมบ ารุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหายให้มีประสิทธิภาพและพร้อมส าหรับการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
อย่างไรก็ตาม การปรับแผนการผลิตท่อทองแดงดังที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อก าลังการผลิตในภาพรวม
ของโครงการแต่อย่างใด กล่าวคือ โครงการยังคงควบคุมให้ก าลังการผลิตท่อทองแดงในภาพรวมไม่เกิน 31 ,532 
ตัน/ปี หรือคิดเป็นไม่เกิน 90.6 ตัน/วัน ที่จ านวนวันท างาน 348 วัน/ปี โดยปัจจุบันโครงการมีก าลั งการผลิต 
ท่อทองแดงประมาณ 31,013.8 ตัน/ปี หรือคิดเป็น 89.12 ตัน/วัน  

ส าหรับการขยายก าลังการผลิตครั้งนี้  โครงการจะมีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เสริมส าหรับ  
การผลิตเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการขยายก าลังการผลิตจากปัจจุบัน 89.12 ตัน/วัน เป็น 215.29 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้น 
จากเดิม 126.17 ตัน/วัน) ซึ่งการขยายก าลังการผลิตดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภท ขนาด 
และวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดท ารายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 ได้ก าหนดให้การด าเนินอุตสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเว้นเหล็ก และ
อะลูมิเนียม) ขนาดก าลังการผลิต (Output) ตั้งแต่ 50 ตัน/วันขึ้นไป หรือมีก าลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ 50 ตัน/วัน
ขึ้นไป ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือด าเนินการให้ความเห็นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยมอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด เป็นที่ปรึกษา
โครงการศึกษาและจัดท ารายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมาคณะผู้ศึกษาได้
ด าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือร่วมก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (ค.1) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ต่อมาในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะผู้ศึกษา 
ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินผลกระทบและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โดยจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ลงพ้ืนที่
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบพ้ืนที่โครงการ เพ่ือรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในด้าน
ต่างๆ ด้วยการส ารวจความคิดเห็นระดับความคิดเห็นโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นรายบุคคล ระหว่างวันที่ 
10-13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และจัดประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละขอบเขตการปกครอง เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ 
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จากนั้นได้มีการสัมภาษณ์ 
ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 24-31 สิงหาคม  
พ.ศ. 2561 ดังนั้นรายงานฉบับนี้จึงเป็นการสรุปผลการส ารวจและการรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมิน 
ผลกระทบและการจัดท ารายงานฯ จากการด าเนินงานที่ผ่านมา อีกทั้งคณะผู้ศึกษาจะน าข้อมูลข้างต้นมาพิจารณา
เพ่ือก าหนดเป็นมาตรการเพ่ิมเติมในร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือน าเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
รวมถึงร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจาก
โครงการได้รับทราบ 

2) เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  รวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม  
การด ารงชีวิต สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในปัจจุบันของชุมชน และความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 

3) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นห่วงกังวลมาพิจารณาก าหนดเป็นมาตรการเพ่ิมเติม
และจัดท าร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

3. แนวทางและขั้นตอนการส ารวจรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1 แนวทางการส ารวจและรับฟังความคิดเห็น 

 การด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ ได้อ้างอิงและด าเนินการตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน  
พ.ศ. 2560 (ในขั้นตอน ค.2)  

3.2 แผนการด าเนินงาน 

 แผนการด าเนินงานการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอน 
การประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมีการด าเนินงานเป็น 2 รูปแบบ 
ได้แก่ รูปแบบการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องผ่านการ
สัมภาษณ์รายบุคคล และรูปแบบการสนทนากลุ่มย่อย โดยก่อนที่จะด าเนินการส ารวจและรับฟังความคิดเห็น 
ได้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การแจ้งผ่านจดหมาย 
อย่างเป็นทางการ การปิดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์  เป็นต้น รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 3.2-1 ทั้งนี้ข้อเท็จจริงที่เปิดเผยให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด
ของโครงการ เช่น เจ้าของโครงการ ประเภท ขนาด ก าลังการผลิต และขนาดพ้ืนที่โครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับมูลพิษ
ในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ  
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ระยะเวลาด าเนินการศึกษาของโครงการ ชื่อโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และสถานที่ติดต่อเพ่ือ
ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม และช่วงเวลาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
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ตารางท่ี 3.2-1 แผนการด าเนินงานในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
กิจกรรม วันที่ การด าเนินการ 

1. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ   
   1.1 จดหมายแจ้งขั้นตอนและกระบวนการ
ด าเนินงาน ค.2  
(แสดงดังเอกสารแนบ 3.2-1) 

6 กรกฎาคม 2561 - แจ้งแผนการด าเนินงานขั้นตอนในกระบวนการ ค.2 
ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) และส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) รับทราบ  

   1.2 การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต ์ 
(แสดงดังรูปท่ี 3.2-1) 

6 กรกฎาคม 2561 - บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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   1.3 การเปิดเผยข้อมูลผ่านป้าย ไว นิล
ประชาสัมพันธ ์จ านวน 4 จุด (ขนาด 3X4 เมตร)  
(แสดงดังรูปท่ี 3.2-2) 

6 กรกฎาคม 2561 - บริเวณแยกหัวเนิน 

(ทางหลวงชนบท ฉช. หมายเลข 3005) 

- บริเวณแยกหมวดการทางบ้านโพธิ์  
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314) 

- บริเวณทางเข้าหมู่ท่ี 1 บ้านด่านเก่า ต าบลแสนภูดาษ  
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314) 

- บริเวณด้านหน้าบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์      
(ประเทศไทย) จ ากัด 

(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314) 
2. กิจกรรมเปิดบ้าน Open house 3 สิงหาคม 2561 - ด าเนินการเปิดโรงงานให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ได้เข้าเยี่ยมชมเพื่อให้ได้รับทราบถึงกระบวนการผลิต
ของโครงการ รวมถึงให้ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และ
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 

3. การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับ
ครัวเรือน (Attitude survey)  โดยวิธีการ
สัมภาษณ์รายบุคคล 

10-13 สิงหาคม 2561 - ด าเนินการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล  
ซ่ึงใช้แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นแบบมีโครงสร้าง 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. การสนทนากลุ่มย่อย 14-16 สิงหาคม 2561 - ด าเนินการสนทนากลุ่มย่อย เพื่อร่วมหารือและแสดง
ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะ และแนวทาง
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพจากการด าเนินโครงการ 

5. การสัมภาษณ์ความคิดเห็นหน่วยงานราชการ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

24-31 สิงหาคม 2561 - ด าเนินการสัมภาษณ์ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และ
ข้อเสนอแนะของตัวแทนหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการด าเนินโครงการ 

6. การจัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจความ
คิดเห็น 

ภายในวันท่ี 
15 กันยายน 2561 

- ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจความ
คิดเห็นภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีด าเนินการส ารวจ
ความคิดเห็นเสร็จสิ้น พร้อมท้ังแสดงรายงานสรุปผล
ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ  

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561   
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จุดที่ 1 บริเวณแยกหัวเนิน จุดที่ 2 บริเวณแยกหมวดการทางบ้านโพธิ ์

  

จุดที่ 3 บริเวณทางเข้าหมู่ที่ 1 บ้านด่านเก่า ต.แสนภูดาษ 
จุดที่ 4 บรเิวณหนา้บริษัท ลอยลั ไฮเ่หลียง คอปเปอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 
รูปที่ 3.2-2 การเปิดเผยข้อมูลผ่านป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จ านวน 4 จุด (ขนาด 3X4 เมตร) 
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4. การด าเนินงานในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

4.1 การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) 

 1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  

  การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล  
ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้เชิญกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนิน
โครงการเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา องค์กร
อิสระด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแทนภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังตารางท่ี 4.1-1 

ตารางท่ี 4.1-1 กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

1.  ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชน และประชาชนในชุมชนโดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 
3 อ าเภอ 13 เขตการปกครอง ได้แก่ 
1.1 เทศบาลต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     1) หมู่ท่ี 1 บ้านด่านเก่า 
     2) หมู่ท่ี 2 บ้านนอก 
     3) หมู่ท่ี 3 บ้านหมู่ใหญ ่
1.2 เทศบาลต าบลลาดขวาง อ าเภอบ้านโพธิ์ 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 เทศบาลต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     1) ชุมชนปากคลองขุนพิทักษ์ 
1.4 องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     1) หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองขุนพิทักษ์ 
1.5 องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     1) หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองท่าถั่ว 
     2) หมู่ท่ี 2 บ้านหนองน้ ากิน 
     3) หมู่ท่ี 3 บ้านคลองตาแย้ม 
     4) หมู่ท่ี 4 บ้านคลองบางกนก 
     5) หมู่ท่ี 5 บ้านคลองสวนอ้อย 
     6) หมู่ท่ี 6 บ้านหัวสวน 
1.6  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
      - ต าบลคลองบ้านโพธ์ิ 
      1) หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองโพธ์ิ 
      2) หมู่ท่ี 2 บ้านดอนชะคราม 
      3) หมู่ท่ี 3 บ้านปากคลองต้นหมัน 
      4) หมู่ท่ี 4 บ้านท่าไฟไหม ้
      - ต าบลบางซ่อน 
      5) หมู่ท่ี 2 บ้านคลองยายค า 
      6) หมู่ท่ี 3 บ้านจากแดง 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 1.7  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
      1) หมู่ท่ี 1 บ้านคลองประเวศ 
      2) หมู่ท่ี 2 บ้านคลองลัดยายหรั่ง 
      3) หมู่ท่ี 3 บ้านคลองขุนพิทักษ์ 
1.8  เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
      1) หมู่ท่ี 11 บ้านคลองบางจาก 
      2) หมู่ท่ี 13 บ้านคลองบางจาก 
1.9 เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
      1) หมู่ท่ี 6 บ้านตลาดท่าสะอ้าน 
1.10 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1) หมู่ท่ี 1 บ้านท่าไทร 
2) หมู่ท่ี 2 บ้านคลองใหม่ 
3) หมู่ท่ี 3 บ้านคลองบ้านหมู่ 
4) หมู่ท่ี 4 บ้านหมู ่
5) หมู่ท่ี 5 บ้านคลองท่าสะอ้าน 
6) หมู่ท่ี 7 บ้านประตูน้ าปากตะคลอง 

1.11 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก อ าเภอบางปะกง 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 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1) หมู่ท่ี 1 บ้านท่าข้าม 
2) หมู่ท่ี 4 บ้านเกาะกลาง 
3) หมู่ท่ี 6 บ้านปากคลองอ้อมใหญ ่
4) หมู่ท่ี 7 บ้านหลังเขาดิน 

1.13 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอยบางหัก อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
      1) หมู่ท่ี 1 บ้านบางหัก 
 2) หมู่ท่ี 4 บ้านเกาะกลาง 

2.  หน่วยงานรับผิดชอบจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

2.1  บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.2  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

3. หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีพิจารณารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ และหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการ
อนุมัติหรืออนุญาตโครงการ 

3.1  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
3.2  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
3.3  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และ
รัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1  หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 
1)  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

4.2  หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 
1)   ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2)   ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3)   ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 
4)   ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5)   ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
6)   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7)   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
8)   ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 
9)    ส านักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10)  ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   
11)  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.3  หน่วยงานราชการระดับอ าเภอ 
1)  ท่ีว่าการอ าเภอบ้านโพธ์ิ 
2)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธ์ิ  
3)  ท่ีว่าการอ าเภอบางปะกง 
4)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
5)   ท่ีว่าการอ าเภอพานทอง 
6)   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพานทอง 

4.4  หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 
1)  เทศบาลต าบลแสนภูดาษ 
2)  เทศบาลต าบลลาดขวาง  
3)  เทศบาลต าบลเทพราช  
4)  องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช 
5)  องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ 
6)  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธ์ิ 
7)  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ 
8)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก 
9)  เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์  
10)  เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน 
11)  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน  
12)  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน 
13)  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอยบางหัก 
14)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนภูดาษ  
15)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลาดขวาง 
16)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเทพราช 
17)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามจันทร์ 
18)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองบ้านโพธ์ิ 
19)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองประเวศ 
20)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสะอ้าน 
21)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางวัว 
22)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองจอก 
23)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาดิน 
24)  สถานีต ารวจภูธรแสนภูดาษ 
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5. องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา 

5.1  องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
1)  มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม 
2)  ชมรมล าพูบ้านโพธ์ิ 

5.2  สถาบันการศึกษา  
1)  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 
2)  โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 
3)  โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
4)  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 
5)  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 

5.3  สถาบันทางศาสนา 
1)  วัดแสนภูดาษ 
2)  วัดพิพิธประสาทสุนทร 
3)  วัดหัวเนิน 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 

 2) การแจ้งสาธารณชนรับทราบ  

  บริษัทฯ และบริษัทที่ปรึกษา ได้แจ้งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ และประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 
รับทราบถึงก าหนดการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย  (ครั้งที่ 1)  
ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผ่านการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการ 
(ตัวอย่างหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแสดงดังเอกสารแนบที่ 4.1-1) ต้ังแต่วันที่ 6-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
(ล่วงหน้าเป็นเวลา 22 วัน ก่อนการจัดกิจกรรม) เพ่ือแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบถึงก าหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าว  
ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่เชิญเข้าร่วมกิจกรรม แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 4.1-2 

ตารางท่ี 4.1-2 กลุ่มเป้าหมายที่ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย จ านวน (ฉบับ) 

1.  ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชน และประชาชนในชุมชนโดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นท่ี 2 จังหวัด 3 อ าเภอ 13 เขตการปกครอง  

51 

2. หน่วยงานรับผิดชอบจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

2.1 บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด - 
2.2 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด - 

3. หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีพิจารณารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ และหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการ
อนุมัติหรืออนุญาตโครงการ 

3.1 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) 

1 
 

3.2 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 1 
3.3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 

4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ และ
รัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 1 
4.3 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 11 
4.4 หน่วยงานราชการระดับอ าเภอ 6 
4.5 หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 24 

5. องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา 

5.1 องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  2 
5.2 สถาบันการศึกษา  5 
5.3 สถาบันศาสนา 3 

รวมทั้งสิ้น 106 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 11 

3) การลงทะเบียนล่วงหน้า 

  บริษัทที่ปรึกษา ได้ด าเนินการแจ้งข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบถึงช่องทางส าหรับการลงทะเบียน
ล่วงหน้า เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลี
ยง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้ 

(1) โทรสารแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 
- บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หมายเลขโทรสาร 0-2373-7979 

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

(lhct-ehia@tet1995.com) 
- คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง (bunbucha.c@tet1995.com)   

(3) โทรศัพท์โดยตรง 
- คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  

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

 4) การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) 

  (1) ก าหนดการจัดกิจกรรม 

   การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท 
ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด จัดขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง 
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสียได้เยี่ยมชมถึงกระบวนการผลิต ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาพรวมการด าเนินงานของโครงการ รวมถึงให้
ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 เวลา 
08.30-12.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 13.00-16.30 น. ซึ่งมีก าหนดการแสดงดังตารางท่ี 4.1-3 และตารางท่ี 4.1-4 

ตารางท่ี 4.1-3 ก าหนดการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) รอบท่ี 1 เวลา 08.30 - 12.00 น. 
เวลา รายละเอียด 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับประทานอาหารว่าง 
09.00 - 09.15 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การด าเนินงาน         

โดย ตัวแทนจาก บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
09.15 - 09.30 น. ชมวีดีทัศน์แนะน ากระบวนการผลิตของโครงการและน าเสนอประเด็นข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็น

เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
09.30 - 10.30 น. เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งท่ี 1)   

โดย ตัวแทนจาก บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  อธิบายขั้นตอนการด าเนินงาน
ระหว่างการเยี่ยมชม 

10.30 - 11.45 น. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละประเด็น เช่น มาตรการด้าน
สุขภาพ/เศรษฐกิจ/ สังคม มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

11.45 - 12.00 น. สรุปผลต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละประเด็น 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 12 

ตารางท่ี 4.1-4 ก าหนดการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) รอบท่ี 2 เวลา 13.00 - 16.30 น. 
เวลา รายละเอียด 

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับประทานอาหารว่าง 
13.30 - 13.45 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การด าเนินงาน          

โดย ตัวแทนจาก บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
13.45 - 14.00 น. ชมวีดีทัศน์แนะน ากระบวนการผลิตของโครงการและน าเสนอประเด็นข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็น

เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
14.00 - 15.00 น. เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งท่ี 1)   

โดย ตัวแทนจาก บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  อธิบายขั้นตอนการด าเนินงาน
ระหว่างการเยี่ยมชม 

15.00 - 16.15 น. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละประเด็น เช่น 
มาตรการด้านสุขภาพ/เศรษฐกิจ/ สังคม มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

16.15 - 16.30 น. สรุปผลต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละประเด็น 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 

  (2) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

   การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท 
ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.   
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจ านวน 70 คน (รายละเอียดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงดังตารางที่ 4.1-5 และ
เอกสารแนบที่ 4.1-2) และภาพบรรยากาศแสดงดังรูปที่ 4.1-1 และรูปที่ 4.1-2 ทั้งนี้ได้มีประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมและน าเสนอ
รายละเอียดไว้ในตารางท่ี 4.1-6 
ตารางท่ี 4.1-5 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house)  

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จ านวนผู้เข้าร่วม 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบที่ตั้งโครงการ ซึ่งอาจ

ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
1.1  เทศบาลต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์ 
      1)  หมู่ท่ี 3 บ้านหมู่ใหญ่ 
           - สารวัตรก านันต าบลแสนภูดาษ 
1.2  เทศบาลต าบลลาดขวาง อ าเภอบ้านโพธิ์ 
      1)  หมู่ท่ี 1 บ้านจากขาด 
           - ก านันต าบลลาดขวาง   
      2)  หมู่ท่ี 2 บ้านลาดขวาง 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
      3)  หมู่ท่ี 3 บ้านหัวเนิน 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
           - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
      4)  หมู่ท่ี 4 บ้านแสนภูดาษ 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
           - แพทย์ประจ าต าบล 
      5)  ชุมชนบ้านหัวเนิน 
           - ประธานชุมชน 
           - กรรมการชุมชน 
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การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 13 

ตารางท่ี 4.1-5 (ต่อ) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house)  
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จ านวนผู้เข้าร่วม 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 1.3  องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ 
      1)  หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองท่าถั่ว 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
      2)  หมู่ท่ี 2 บ้านหนองน้ ากิน 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
      3)  หมู่ท่ี 3 บ้านคลองตาแย้ม 
           - ก านัน 
      4)  หมู่ท่ี 5 บ้านคลองสวนอ้อย 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
      5)  หมู่ท่ี 6 บ้านหัวสวน 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
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 1.4  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ อ าเภอบ้านโพธิ์ 
      1)  หมู่ท่ี 1 บ้านคลองประเวศ 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
      2)  หมู่ท่ี 3 บ้านคลองขุนพิทักษ์ 
           - ก านัน 
1.5  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์ อ าเภอบ้านโพธิ์ 
       1)  หมู่ท่ี 2 บ้านดอนชะคราม  
            - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
       2)  หมู่ท่ี 4 บ้านท่าไฟไหม ้
            - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
       3)  หมู่ท่ี 2 บ้านคลองยายค า ต าบลบางซ่อน 
            - ก านัน 
       4)  หมู่ท่ี 3 บ้านจากแดง ต าบลบางซ่อน 
            - ผู้ใหญ่บ้าน 
1.6  เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ อ าเภอบางปะกง 
      1)  หมู่ท่ี 11 บ้านคลองบางจาก 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
      2)  หมู่ท่ี 13 บ้านคลองบางจาก 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
1.7  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก อ าเภอบางปะกง 
      1)  หมู่ท่ี 1 บ้านคลองใหม ่
           - ก านัน 
      2)  หมู่ท่ี 5 บ้านปลายไม้ 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
      3)  หมู่ท่ี 7 บ้านปลายคลองขุนพิทักษ์ 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
      4)  หมู่ท่ี 8 บ้านคลองแขวงกลั่น 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
      5)  หมู่ท่ี 9 บ้านคลองขวาง 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
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การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 14 

ตารางท่ี 4.1-5 (ต่อ) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house)  
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จ านวนผู้เข้าร่วม 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 1.8  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
      1)  หมู่ท่ี 1 บ้านท่าข้าม 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
      2)  หมู่ท่ี 3 บ้านท่าตาเถร  
           - สารวัตรก านันต าบลเขาดิน 
      3)  หมู่ท่ี 4 บ้านเกาะกลาง 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
      4)  หมู่ท่ี 6 บ้านปากคลองอ้อมใหญ่ 
           - ผู้ใหญ่บ้าน 
1.9  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอยบางหัก อ าเภอพานทอง 
      1)  หมู่ท่ี 2 บ้านหนองสองห้อง ต าบลบางหัก 
           - ก านัน 
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2.  หน่วยงานรับผิดชอบจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 

2.1 บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 6 
2.2 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 9 

3.  หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ และหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
ในการอนุมัติหรืออนุญาตโครงการ 

3.1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
     - วิศวกร 

 
1 

4.  หน่วยงานราชการระดับต่างๆ และ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 
     1)  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
          - ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม 
4.2 หน่วยงานราชการระดับอ าเภอ 
     1)  ท่ีว่าการอ าเภอบ้านโพธ์ิ 
          - ปลัดอ าเภอบ้านโพธ์ิ 
     2)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธ์ิ 
          - นักวิชาการสาธารณสุข 
          - พนักงานขับรถ 
     3)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
          - สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
     4)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพานทอง 
          - นักวิชาการสาธารณสุข 
4.3 หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 
     1)  เทศบาลต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธ์ิ 
          - ผู้อ านวยการกองช่าง 
          - พนักงานจ้างทั่วไป 
     2)  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ  
          - ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
          - ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
     3)  องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช  
          - ผู้อ านวยการกองช่าง 
          - ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
     4)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก 
          - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
     5)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนภูดาษ 
          - เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
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การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 15 

ตารางท่ี 4.1-5 (ต่อ) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house)  
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จ านวนผู้เข้าร่วม 

4.  หน่วยงานราชการระดับต่างๆ และ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
(ต่อ) 

     6)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามจันทร์ 
          - นักวิชาการสาธารณสุข 
     7)  สถานีต ารวจภูธรแสนภูดาษ 
          - สารวัตรปราบปราม 

 
1 
 
1 

5.  องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ สถาบันการศึกษา และ
สถาบันศาสนา 

5.1 องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
     1)  ชมรมล าพูบ้านโพธ์ิ 
           - ประธานชมรม 
           - กรรมการชมรม 
      2)  กลุ่มอนุรักษ์บ้านโพธ์ิ 
           - สมาชิก   
5.2 สถาบันการศึกษา 
     1)  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 
          - ครูผู้สอน 
     2)  โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
          - ผู้อ านวยการ 

 
 
1 
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1 
 
 
1 
 
1 

รวมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด 70 
ที่มา :  อ้างอิงจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากใบลงทะเบียนการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) ในขั้นตอนการประเมินผลและจัดท ารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ต าบลแสนภูดาษ 
อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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การลงทะเบยีนเข้าร่วมกิจกรรม 

  
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของโครงการ 

  
การเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโครงการ 

  
การแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนแนะต่อการด าเนินโครงการ 

รูปที่ 4.1-1 ภาพบรรยากาศการเปิดบ้าน Open house รอบท่ี 1 เวลา 08.30-12.00 น.  
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การลงทะเบยีนเข้าร่วมกิจกรรม 

  
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของโครงการ 

  

  
การเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโครงการ 

รูปที่ 4.1-2 ภาพบรรยากาศการเปิดบ้าน Open house รอบท่ี 2 เวลา 13.00-16.30 น.  
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1.  รายละเอียดโครงการ   
ตัวแทนชมรมล าพูบ้านโพธิ์ - ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินโครงการกับผังเมืองท่ีเกี่ยวข้อง 

ว่าท่ีตั้งโครงการเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงการขยายก าลังการผลิต
ขัดต่อกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง
หรือไม ่

 โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ปัจจุบันด าเนินการโดยบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ซ่ึงเดิมเคยอยู่ภายใต้การด าเนินงานของ บริษัท ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 และเปิดด าเนินการโรงงานผลิตท่อทองแดง เมื่อปี  
พ.ศ.2543 ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงก่อนจะเปิดด าเนินโครงการ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการศึกษาแนวทางเลือกในการด าเนินการ เพื่อให้การตัดสินใจท่ีจะพัฒนาโครงการในด้าน
ต่างๆ รวมท้ังการออกแบบรายละเอียดโครงการเป็นไปตามหลักการพิจารณาทางเลือกโครงการท่ีเหมาะสม
และก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบน้อยท่ีสุด ซ่ึงแนวคิดในการพิจารณาทางเลือกของโครงการจะ
พิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางด้านวิศวกรรม และปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ซ่ึงพบว่าพื้นท่ีตั้งโครงการในขณะพิจารณาทางเลือกท่ีจะพัฒนาโครงการ
น้ันมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นโรงงานผลิตท่อทองแดง ส าหรับการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ของโครงการต่อกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2554  
ซ่ึงปัจจุบันได้หมดอายุบังคับใช้ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงให้ใช้ 5 ปี และอยู่ในระหว่างขั้นตอนวิเคราะห์ 
วางผังร่าง ปรึกษาส่วนผังเมืองและส่วนวิเคราะห์เพื่อจัดท าผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ฉบับใหม่ ท้ังน้ี โครงการจะน าเสนอรายละเอียดการขยายก าลังการผลิตครั้งน้ีส าหรับสอบถามกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องว่าการด าเนินโครงการมีผลขัดต่อร่างผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจะ
น าเสนอในการจัดประชุมครั้งต่อไป 

2.  ระดับเสียง   
ตัวแทนชมรมล าพูบ้านโพธิ์ - เสนอแนะให้โครงการตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ 

ระดับเสียงท่ัวไป และระดับเสียงรบกวนท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการ เน่ืองจากผู้ท่ีพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงท่ีตั้งโครงการ
ได้รับผลกระทบด้านระดับเสียง 

โรงงานปัจจุบันได้มีการควบคุมระดับเสียงจากการด าเนินโครงการให้อยู่ในระดับท่ีมาตรฐานตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด โดยเฉพาะแหล่งก าเนิดเสียงท่ีส าคัญของโครงการ ส าหรับการขยายก าลัง 
การผลิตจะมีการติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์การผลิตเพิ่มเติมท่ีอาจเป็นแหล่งก าเนิดเสียงท่ีส าคัญ  
ซ่ึงโครงการได้มีแนวทางท่ีจะควบคุมระดับเสียงตั้งแต่แหล่งก าเนิด โดยการติดตั้งอุปกรณ์/เครื่องจักรไว้
ภายในอาคารท่ีปิดมิดชิดและมีการใช้อุปกรณ์ครอบเสียง มีการบริหารจัดการเพื่อลดระยะเวลาการรับสัมผัส
เสียงของพนักงาน รวมท้ังจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอกับจ านวนพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมีเสียงดัง ซ่ึงโรงงานปัจจุบันได้ก าหนดเป็นมาตรการฯ ป้องกันด้านระดับเสียงต่อ
พนักงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม   รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 19 

ตารางท่ี 4.1-6 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) 
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2.  ระดับเสียง (ต่อ)   
ตัวแทนชมรมล าพูบ้านโพธิ์ 
(ต่อ) 

 - บริเวณท่ีมีเสียงดังมากควรสับเปลี่ยนพนักงานเมื่อท าไประยะเวลาหน่ึงลดผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  
การได้ยินของพนักงาน 

- ถ้าผลการตรวจวัดเสียงแสดงให้เห็นว่ามีเสียงดังเกินมาตรฐานโครงการจะต้องหาทางแก้ไขทางวิศวกรรม 
- ออกแบบการท างานให้มีผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมีเสียงดังน้อยท่ีสุด 
- ตรวจสอบบ ารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานตามระยะเวลาท่ีระบุในข้อก าหนดของอุปกรณ์ต่างๆ   

เพื่อป้องกันระดับเสียงจากเครื่องจักรท่ีมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน 
- จัดท า Noise Contour Map ในพื้นท่ีการผลิตภายใน 3 เดือน หลังจากโครงการเปิดด าเนินการส่วน

ขยายโครงการ และท าการทบทวนทุก 2 ปี โดยน าผลการศึกษาจากการจัดท า Noise Contour Map 
มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในโครงการต่อไป 

- ก าหนดเขตท่ีมีเสียงดังรอบพื้นท่ี/เครื่องจักรท่ีมีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป และให้เตรียมอุปกรณ์
ป้องกันเสียงส่วนบุคคลให้กับพนักงานท่ีท างานในพื้นท่ีท่ีมีเสียงดังอย่างเพียงพอและหากพนักงานเข้าไป
ท างานในบริเวณดังกล่าวต้องสวมใส่เครื่องป้องกันเสียง เช่น ปล๊ักลดเสียง ครอบหูลดเสียง เป็นต้น 

- จัดเตรียม ear muffs หรือ ear plugs ให้แก่พนักงานท่ีท างานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง 
- จัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยินภายในพื้นท่ีอาคารโรงงานส่วนการผลิต 
- โรงงานต้องควบคุมมิให้บริเวณปฏิบัติงานในโรงงานมีระดับเสียงเกินกว่ามาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ 
- บริเวณปฏิบัติงานท่ีมีระดับเสียงเกินมาตรฐาน ผู้ประกอบการต้องปิดประกาศเตือนให้ทราบถึงบริเวณ 

ท่ีมีเสียงดังเกินมาตรฐานท่ีก าหนด 
- การตรวจวัดระดับเสียง บริเวณท่ีท าการตรวจวัดต้องเป็นบริเวณท่ีมีการปฏิบัติงานในสภาพการท างาน

ปกติ การตรวจวัดต้องเป็นบริเวณท่ีมีระดับเสียงสูง ประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีต้องด าเนินการ
ตรวจวัดเสียงตามก าหนด 

3.  การจัดการของเสีย   
ตัวแทนชมรมล าพูบ้านโพธิ์ - เสนอแนะให้มีการตรวจติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ท่ีรับของเสียจากโครงการไปก าจัดว่าไม่มีการน าของเสียไปท้ิง 
ในชุมชนและมีวิธีการก าจัดของเสียอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

โครงการปัจจุบันมีของเสียจาก 2 แหล่ง คือ ของเสียจากอาคารส านักงาน และกากของเสียจาก
กระบวนการผลิต ส าหรับการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป โครงการจะก าหนดให้มีการคัดแยกขยะเป็น  
3 ส่วน ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซึ่งขยะทั่วไปจะเป็นขยะที่ผ่านการคัดแยก  
ขยะรีไซเคิลออกและท าการติดต่อหน่วยงานในท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบเข้ามารับไปก าจัด ส าหรับขยะรีไซเคิล
จะถูกรวบรวมและติดต่อให้ผู้รับซ้ือมารับขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ต่อไป ส่วนขยะอันตรายจะถูกรวบรวม
ส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป  



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม   รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 20 

ตารางท่ี 4.1-6 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) 
ผู้แสดงความคิดเห็น ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

3.  การจัดการของเสีย (ต่อ)   
ตัวแทนชมรมล าพูบ้านโพธิ์ 
(ต่อ) 

 ส าหรับการจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิต จะท าการจัดส่งกากของเสียออกไปก าจัด  
โดยหน่วยงานภายนอก ซ่ึงหน่วยงานรับก าจัดจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนท่ีโครงการก าหนด 
โดยจะมีการตรวจสอบหน่วยงาน/บริษัทรับก าจัดกากของเสียท่ีเสนอให้บริการก าจัดกากของเสียของ
โครงการ และจัดท าบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะสมบัติ และการจัดการกากของเสีย
ทุกชนิด รวมท้ังเก็บรวบรวมเอกสารก ากับการขนส่ง (Manifest Form) ท่ีออกโดยหน่วยงานรับก าจัดกาก
ของเสีย พร้อมท้ังจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการเป็นผู้ติดตามตรวจสอบการด าเนินการจัดการของเสียของ
หน่วยงานท่ีรับก าจัดให้ด าเนินการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปตามข้อตกลงการรับก าจัดของเสีย 
ส าหรับการขยายก าลังการผลิตครั้งน้ี พบว่ามีผลท าให้ปริมาณของเสียท่ีเกิดจากโครงการเพิ่มขึ้น แต่ไม่ท า
ให้ชนิดของของเสียเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

การประเมินผลกระทบจากของเสียภายหลังขยายก าลังการผลิตครั้งน้ี จะพิจารณาจากปริมาณของ
เสียท่ีเพิ่มขึ้นและศักยภาพในการรองรับปริมาณของเสียภายในพื้นท่ีโครงการให้เพียงพอก่อนส่งติดต่อให้
หน่วยงานท่ีรับก าจัดของเสียเข้ามารับไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามข้อก าหนด
ของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

   อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงงานได้ก าหนดมาตรการฯ ในการป้องกันผลกระทบจากของเสียท่ีเกิดขึ้นจาก
การด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
- จัดเตรียมถังรองรับขยะแยกประเภทไว้ 3 ประเภท คือ ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซ่ึงจะ

น าไปวางตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ 
- ของเสียท่ีเกิดจากอาคารส านักงานและบ้านพักคนงาน โครงการต้องจัดให้มีถังรองรับอย่างทั่วถึง มีการ

เก็บรวบรวมทุกวัน โดยขยะท่ัวไป และขยะอันตรายจะถูกส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการมารับไปก าจัด ส่วนขยะรีไซเคิลโครงการจะติดต่อให้ผู้รับซ้ือน ากลับไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

- ของเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการ  จะต้องด าเนินการจัดการตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 เพื่อให้ระบบการจัดการของเสีย
ท่ีเกิดจากโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

- การด าเนินการจัดส่งกากของเสียออกไปก าจัดนอกโครงการจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน  
ท่ีหน่วยงานราชการก าหนด ดังน้ี 
* ตรวจสอบหน่วยงาน/บริษัทรับก าจัดกากของเสียท่ีเสนอให้บริการก าจัดกากของเสียของโครงการ  

โดยเลือกใช้บริการเฉพาะหน่วยงาน/บริษัทท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีสามารถรับก าจัด
กากของเสียตามประเภทท่ีก าหนดเท่าน้ัน 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม   รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 21 

ตารางท่ี 4.1-6 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) 
ผู้แสดงความคิดเห็น ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

3.  การจัดการของเสีย (ต่อ)   
ตัวแทนชมรมล าพูบ้านโพธิ์ 
(ต่อ) 

 * ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548  
ท่ีก าหนดว่า ห้ามมิให้น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายให้น าออกไป
เพื่อการจัดการด้วยวิธีการและสถานท่ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด 

  * โครงการจะต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะสมบัติ และการจัดการกากของเสีย
ทุกชนิด รวมท้ังเก็บรวบรวมเอกสารก ากับการขนส่ง (Manifest Form) ท่ีออกโดยหน่วยงานรับก าจัด
กากของเสีย และรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 
ทราบทุก 6 เดือน 

- ก าหนดให้อาคารเก็บรวบรวมของเสียเป็นพื้นท่ีท่ีมีหลังคาคลุม และมีพ้ืนท่ีพอเพียงต่อปริมาณการของเสีย
ท่ีเกิดขึ้น 

- ให้คณะท างานสิ่งแวดล้อมของโครงการ ปฏิบัติหน้าท่ีดังน้ี 
* ส ารวจขยะท่ีเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ 
* จัดฝึกอบรมหัวหน้างานและพนักงานในเรื่องการจัดเก็บขยะและจ าแนกขยะ 

  - ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าท่ีดังน้ี 
* แจ้งแบบ สก.2 และยื่นแบบค าขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณบริษัทฯ 
* ประเมินและติดต่อผู้รับเหมาช่วงในการก าจัดขยะ 
* ลงนามอนุมัติในการน าขยะออกนอกบริษัทฯ 
* ควบคุมการจัดการขยะ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการจัดการของเสียของหน่วยงานท่ีรับก าจัด เพื่อเป็น
การตรวจประเมินผู้รับก าจัดฯ รวมถึง เพื่อให้มีการด าเนินการถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปตาม
ข้อตกลงการรับก าจัด โดยจัดเจ้าหน้าท่ีของโครงการตรวจสอบสถานท่ีรับก าจัดของหน่วยงานท่ีเข้ามารับ
ของเสียไปก าจัด 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม   รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 22 

ตารางท่ี 4.1-6 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open house) 
ผู้แสดงความคิดเห็น ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

4.  สาธารณสุขและสุขภาพ   
ตัวแทน รพ.สต. แสนภูดาษ - ทบทวนปัจจัยในการตรวจสุขภาพพนักงานตามกลุ่มเสี่ยงให้

ครบถ้วนและเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานใน
แต่ละส่วน 

โรงงานปัจจุบันจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าทุกปี ส าหรับพนักงานใหม่ต้องตรวจ
สุขภาพภายใน 30 วันและด าเนินการตรวจวัดอย่างต่อเน่ืองทุกๆ 1 ปี โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ในกรณีท่ี
พบว่า ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมีแนวโน้มผิดปกติ จะด าเนินการตรวจซ้ าโดยละเอียดอีกครั้งเพื่อ
ยืนยันผลและหาสาเหตุ ท้ังนี้ หากพบว่าผลการตรวจสุขภาพซ้ าของพนักงานมีความผิดปกติ ให้ย้ายพนักงาน
ไปยังบริเวณ/แผนกอื่นท่ีมีโอกาสได้รับผลต่อสุขภาพน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงงานได้ก าหนด
มาตรการฯ เพื่องส่งเสริมและดูแลสุขภาพของพนักงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
- จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ท่ีเพียงพอส าหรับใช้รักษาผู้ป่วยเบื้องต้น พร้อมยานพาหนะในการ

ส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน พร้อมท้ังประสานงานกับโรงพยาบาลโสธราเวชซ่ึงเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีจะ
ส่งต่อผู้ป่วยเป็นอันดับแรกไว้ล่วงหน้า 

ตัวแทนชมรมล าพูบ้านโพธิ์ - พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพ
พนักงาน ปีละ 1 ครั้ง  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพพนักงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  - ก าหนดระยะเวลาการท างานท่ีเหมาะสม ก าหนดเวลาพักให้พนักงานท่ีท างานในพื้นท่ีท่ีมีความร้อน เสียง
ดัง หรือสารเคมี เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน และเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของ
พนักงาน 

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงส าหรับพนักงานใหม่ภายใน 30 วัน และทุกๆ 1 ปี 
ส าหรับพนักงานประจ าโดยแพทย์อาชีว-เวชศาสตร์ รวมท้ังลูกจ้างรับเหมาค่าแรงตามระเบียบข้อก าหนด
ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

- หากผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมีแนวโน้มผิดปกติให้ท าการตรวจโดยละเอียดอีกครั้งเพื่อยืนยันผล 
พร้อมท้ังหาสาเหตุหากพบว่ามีความผิดปกติให้ย้ายพนักงานท่ีมีความผิดปกติไปท างานในบริเวณ/แผนก
อื่นท่ีมีโอกาสได้รับผลต่อสุขภาพน้อยกว่า 

- ก าหนดให้พนักงานต้องล้างมือด้วยสบู่ และล้างหน้า ก่อนผ่านห้องท าความสะอาดเพื่อเข้าใช้บริหารห้อง
รับประทานอาหาร 
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4.2 การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือน (Attitude survey)  

 การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือน (Attitude survey) มุ่งเน้นกลุ่มประชาชนรายครัวเรือนที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ศึกษาภายในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่โครงการ (แสดงดังรูปที่ 4.2-1) โดยครอบคลุมพ้ืนที่  
2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบ้านโพธิ์ อ าเภอบางปะกง และอ าเภอ
พานทอง 13 เขตการปกครอง ได้แก่ เทศบาลต าบลแสนภูดาษ เทศบาลต าบลลาดขวาง เทศบาลต าบลเทพราช 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ เทศบาล
ต าบลท่าสะอ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอยบางหัก อ าเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี 

 1) การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

  การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือน (Attitude survey) ในครั้งนี้ได้ท าการสุ่มเลือก
ตัวแทนกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบโครงการภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ท าการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ โดยมุ่งเน้นที่หัวหน้าครัวเรือนหรือคู่สมรส เพราะถือเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจภาพรวมของ
ครอบครัวทั้งหมด นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างท่ีถูกเลือกจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพ่ือให้ผลส ารวจที่ได้มีคุณภาพ
และสามารถเป็นตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาได้ ซึ่งท าการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ด าเนินการแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การเลือกหมู่บ้าน หรือชุมชนเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ชุมชนที่
อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 48 หมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนที่ 13 เขตการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลต าบลแสนภูดาษ เทศบาลต าบลลาดขวาง เทศบาลต าบลเทพราช องค์การบริหารส่วนต าบล
เทพราช องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองบ้านโพธิ์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอยบางหัก อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

(1) จ านวนครัวเรือนตัวอย่างกลุ่มที่ 1 (ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล) 

ก าหนดครัวเรือนตัวอย่างจากชุมชนดังกล่าว โดยก าหนดขนาดตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ให้จ านวนตัวอย่างที่ส ารวจมีค่าความเชื่อมั่น 95% ตามสูตรการค านวณของ Taro Yamane  
(ที่มา : เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย , บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2534, หน้า 13-14) 
ดังสมการที่ (1) โดยท าการค านวณตัวอย่างจากกลุ่มประชากรที่อาศัยในเขตเทศบาลต าบลซึ่งพบว่ามีจ านวน 7,891 
หลังคาเรือน ดังนั้นจ านวนตัวอย่างที่ได้จึงเท่ากับ 381 ตัวอย่าง 
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สูตรการค านวณของ Taro Yamane 

สูตร n = N  --------------------(1) 
   1+Ne2   

เมื่อ  n = จ านวนตัวอย่างหรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (ครัวเรือน) 
 N = จ านวนครัวเรือนทั้งหมด หรือขนาดของประชากรทั้งหมด (ครัวเรือน) 
 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ในที่นี้ใช้ e = 0.05 

แทนค่า n = 7,891   
   1 +(7,891 x (0.052))  
 n = 380.70    381  

(2) จ านวนครัวเรือนตัวอย่างกลุ่มที่ 2 (องค์การบริหารส่วนต าบล) 

ก าหนดครัวเรือนตัวอย่างจากชุมชนดังกล่าว โดยก าหนดขนาดตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) ให้จ านวนตัวอย่างที่ส ารวจมีค่าความเชื่อม่ัน 95% ตามสูตรการค านวณของ Taro Yamane 
(ที่มา : เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย , บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2534, หน้า 13-14) 
ดังสมการที่ (1) โดยท าการค านวณตัวอย่างจากกลุ่มประชากรที่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งพบว่า 
มีจ านวน 7,769 หลังคาเรือน ดังนั้นจ านวนตัวอย่างที่ได้จึงเท่ากับ 381 ตัวอย่าง 

สูตรการค านวณของ Taro Yamane 

สูตร n = N  --------------------(2) 

   1+Ne2   

เมื่อ  n = จ านวนตัวอย่างหรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (ครัวเรือน) 
 N = จ านวนครัวเรือนทั้งหมด หรือขนาดของประชากรทั้งหมด (ครัวเรือน) 
 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ในที่นี้ใช้ e = 0.05 

แทนค่า n = 7,769   
   1 +(7,769 x (0.052))  
 n = 380.41    381  

เมื่อได้จ านวนตัวอย่างจากการค านวณโดยใช้สูตรการค านวณของ Taro Yamane สมการที่ (1) 
และสมการที่ (2) จะน ามากระจายตามสัดส่วนของประชากรแต่ละชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร เพ่ือให้ทุกๆ หน่วย
ของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กัน ซึ่งสามารถสรุปจ านวนตัวอย่างของแต่ละชุมชนดังแสดงในตารางท่ี 4.2-1 

สูตร A = n1n  --------------------(3) 
   N   

เมื่อ  n1 = จ านวนครัวเรือนของต าบล 
 n = จ านวนตัวอย่างทั้งหมดจากสมการ (1) , (2) 
 N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
 A = จ านวนตัวอย่างของต าบล 
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ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวแทนครัวเรือนตัวอย่างในการสัมภาษณ์ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ 
(Systematic Random Sampling) โดยท าการคัดเลือกตัวอย่างจากสัดส่วนของจ านวนประชากรของแต่ละชุมชน
ต่อจ านวนกลุ่มตัวอย่างของชุมชนดังสมการที่ (4) 

สูตร I = N  --------------------(4) 
   A   

เมื่อ  N = จ านวนประชากรของแต่ละชุมชน 
 A = จ านวนตัวอย่างของชุมชนจากสมการ (3) 
 I = ขนาดกลุ่มประชากร 

วิธีการเก็บตัวอย่างโดยการแบ่งประชากรของแต่ละชุมชน ออกเป็นกลุ่มดังสมการที่  (4)  
ซึ่งแต่ละกลุ่มมีจ านวนเท่ากับจ านวนตัวอย่างที่ต้องการ แล้วท าการคัดเลือกตัวอย่างในแต่ละกลุ่มมา 1 ตัวอย่าง เช่น 
หมู่ที่ 1 บ้านด่านเก่า ต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจ านวนครัวเรือน 1,366 ครัวเรือน และ
ต้องด าเนินการเก็บตัวอย่างจากการค านวณของสมการที่ (2) จ านวน 66 ตัวอย่าง ท าให้สามารถค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างได้ ดังนี้ 

 I = 1,366 =    20.7        21  
   66   

 ดังนั้น ในการเก็บตัวอย่างของหมู่ที่ 1 บ้านบางทรายใหญ่ จพท าการสุ่มตัวอย่าง 1 ตัวอย่างในทุกๆ 
21 ครัวเรือน โดยท าการสุ่มตามสมการ R, R+I, R+2I, R+3I, …, R+N+1)I ซึ่งสมมติให้ครัวเรือนแรกที่ท าการสุ่ม
ตัวอย่างเป็นครัวเรือนที่ 1 (R=1) ดังนั้นจะท าการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนที่ 1, 22, 43, 64, ..., 1,366 หากครัวเรือน
เป้าหมายไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ ก็จะด าเนินการเก็บตัวอย่างในครัวเรือนข้างเคียงแทน  
ซึ่งจากการค านวณของประชากรโดยรวมทั้งพ้ืนที่ 15,660 ครัวเรือน ต้องท าการส ารวจตัวอย่าง 781 ตัวอย่าง  

 ส าหรับการค านวณขนาดตัวอย่างของประชากร บริษัทที่ปรึกษาได้ใช้ฐานข้อมูลทะเบียนจาก
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมาค านวณขนาดตัวอย่างตามหลักสถิติ โดยใช้สูตรการค านวณของ Taro 
Yamane ดังสมการที่ (1) และ (2) จากนั้นน ามากระจายตามสัดส่วนของประชากรของชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร
โดยรอบโครงการ ดังสมการที่ (3) เพ่ือให้ทุกๆ หน่วยของประชากรในพ้ืนที่มีโอกาสที่จะถูกเลือกเท่าๆ กัน อ้างถึง 
ตารางท่ี 4.2-1  
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ตารางท่ี 4.2-1 จ านวนหลังคาเรือนและตัวอย่างในการส ารวจความคิดเห็นในรัศมี 5 กิโลเมตร 

ล าดับ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

หลังคาเรือน 
การค านวณ การปัดเศษ การเก็บจริง 

รัศมี 3 กิโลเมตร 
เทศบาลต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1. หมู่ท่ี 1 บ้านด่านเก่า 1,366 65.90 66 66 
2. หมู่ท่ี 2 บ้านนอก 307 14.81 15 15 
3. หมู่ท่ี 3  บ้านหมู่ใหญ่ 1,308 63.10 64 64 

เทศบาลต าบลลาดขวาง อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. หมู่ท่ี 1 บ้านจากขาด 122 5.89 6 6 
5. หมู่ท่ี 2  บ้านลาดขวาง 239 11.53 12 12 
6. หมู่ท่ี 3  บ้านหัวเนิน 2,737 132.05 133 133 
7. หมู่ท่ี 4 บ้านแสนภูดาษ 79 3.81 4 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
8. หมู่ท่ี 3 บ้านคลองตาแย้ม 58 2.84 3 3 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
9. หมู่ท่ี 4 บ้านท่าไฟไหม้ 87 4.26 5 5 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
10. หมู่ท่ี 3 บ้านคลองขุนพิทักษ์ 395 19.34 20 20 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. หมู่ท่ี 1 บ้านคลองใหม่ 182 8.91 9 9 
12. หมู่ท่ี 2 บ้านคลองจางวาง 101 4.95 5 5 
13. หมู่ท่ี 3 บ้านบางควาย 155 7.59 8 8 
14. หมู่ท่ี 4 บ้านหนองจอก 102 4.99 5 5 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. หมู่ท่ี 2 บ้านคลองใหม่ 256 12.54 13 13 

รวม 7,494 หลังคาเรือน 362.51 ตัวอย่าง  368 ตัวอย่าง 368 ตัวอย่าง 
รัศมี 3-5 กิโลเมตร 

เทศบาลต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. ชุมชนปากคลองขุนพิทักษ์ 171 8.25 9 9 

เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
17. หมู่ท่ี 6 บ้านตลาดท่าสะอ้าน 972 46.89 47 47 

เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
18. หมู่ท่ี 11 บ้านคลองบางจาก 281 13.56 14 14 
19. หมู่ท่ี 13 บ้านคลองบางจาก 309 14.91 15 15 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
20. หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองขุนพิทักษ์ 144 7.05 8 8 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
21. หมู่ท่ี 1 บ้านคลองประเวศ 1,262 61.79 62 62 
22. หมู่ท่ี 2 บ้านคลองลัดยายหรั่ง 143 7.00 7 7 

 
  



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 27 

ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ) จ านวนหลังคาเรือนและตัวอย่างในการส ารวจความคิดเห็นในรัศมี 5 กิโลเมตร 

ล าดับ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

หลังคาเรือน 
การค านวณ การปัดเศษ การเก็บจริง 

องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองท่าถั่ว 129 6.32 7 7 
24. หมู่ท่ี 2 บ้านหนองน้ ากิน 610 29.87 30 30 
25. หมู่ท่ี 4 บ้านคลองบางกนก 52 2.55 3 3 
26. หมู่ท่ี 5 บ้านคลองสวนอ้อย 49 2.40 3 3 
27. หมู่ท่ี 6 บ้านหัวสวน 130 6.37 7 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ต าบลคลองบ้านโพธ์ิ 
28. หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองโพธิ์ 181 8.86 9 9 
29. หมู่ท่ี 2 บ้านดอนชะคราม 156 7.64 8 8 
30. หมู่ท่ี 3 บ้านปากคลองต้นหมัน 97 4.75 5 5 

ต าบลบางซ่อน 
31. หมู่ท่ี 2 บ้านคลองยายค า 144 7.05 8 8 
32. หมู่ท่ี 3 บ้านจากแดง 114 5.58 6 6 

องค์การบริหารส่วนหนองจอก อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
33. หมู่ท่ี 5 บ้านปลายไม้ 53 2.60 3 3 
34. หมู่ท่ี 6 บ้านคลองขุนพิทักษ์ 118 5.78 6 6 
35. หมู่ท่ี 7 บ้านปลายคลองขุนพิทักษ์ 129 6.32 7 7 
36. หมู่ท่ี 8 บ้านคลองแขวงกลั่น 106 5.19 6 6 
37. หมู่ท่ี 9 บ้านคลองขวาง 137 6.71 7 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
38. หมู่ท่ี 1 บ้านท่าไทร 23 1.13 2 2 
39. หมู่ท่ี 3 บ้านคลองบ้านหมู่ 77 3.77 4 4 
40. หมู่ท่ี 4 บ้านหมู่ 469 22.95 23 23 
41. หมู่ท่ี 5 บ้านคลองท่าสะอ้าน 1,213 59.38 60 60 
42. หมู่ท่ี 7 บ้านประตูน้ าปากคลอง 98 4.80 5 5 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
43. หมู่ท่ี 1 บ้านท่าข้าม 216 10.58 11 11 
44. หมู่ท่ี 4 บ้านเกาะกลาง 90 4.41 5 5 
45. หมู่ท่ี 6 บ้านปากคลองอ้อมใหญ่ 107 5.24 6 6 
46. หมู่ท่ี 7 บ้านหลังเขาดิน 197 9.65 10 10 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอยบางหัก อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
47. หมู่ท่ี 1 บ้านบางหัก 152 7.44 8 8 
48. หมู่ท่ี 4 บ้านเกาะกลาง 37 1.81 2 2 

รวมรัศมี 3-5 กิโลเมตร 8,166 หลังคาเรือน  398.60 ตัวอย่าง  413 ตัวอย่าง 413 ตัวอย่าง 
รวมทั้งหมด  15,660 หลังคาเรือน  761.11 ตัวอย่าง 781 ตัวอย่าง 781 ตัวอย่าง 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 
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รูปที่ 4.2-1 แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งชุมชนที่ส ารวจความคิดเห็น 
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 2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  การด าเนินการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการสัมภาษณ์รายบุคคลมีรายละเอียด
และข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

  (1) การแจ้งสาธารณชนรับทราบการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นผ่านการสัมภาษณ์รายบุคคล 
บริษัทที่ปรึกษาได้แจ้งให้สาธารณชนรับทราบก่อนการลงพ้ืนที่ท าการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียจากการด าเนินงานของโครงการ โดยการส่งจดหมายขออนุญาตลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจความคิดเห็นฯ 
(ตัวอย่างจดหมายแสดงดังเอกสารแนบที่ 4.2-1 ) ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น าชุมชนในพ้ืนที่รัศมี  
5 กิโลเมตร โดยรอบโครงการเพ่ือแจ้งให้ทราบ และขออนุญาตลงพื้นที่ส ารวจความคิดเห็นฯ ดังกล่าว 

  (2) การเปิดเผยข้อมูลโครงการ นอกจากการแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น าชุมชน 
ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ บริษัทที่ปรึกษายังได้จัดท าสื่อประกอบการส ารวจความคิดเห็น 
(Flip chart) (แสดงดังเอกสารแนบที่ 4.2-2) เพื่ออธิบายข้อมูลรายละเอียดของโครงการก่อนท าการส ารวจและ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียผ่านการสัมภาษณ์รายบุคคล ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ 

   -  วัตถุประสงค์ของการส ารวจความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาและ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) 

   -  ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ได้แก่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ที่ตั้งโครงการ ก าลังการผลิต 
ขนาดพ้ืนที่โครงการ ประเภทโครงการ หน่วยงานอนุญาตโครงการ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ของโครงการ 
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

   -  ประเด็นศึกษาสิ่งแวดล้อม/สิ่งคุกคามต่อสุขภาพและสังคม  

   -  ก าหนดการส ารวจความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น และช่องทางการติดต่อสอบถาม 

  (3) การด าเนินการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการ
ส ารวจและรับฟังความคิดเห็นผ่านการสัมภาษณ์รายบุคคล ในระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล (แสดงดังเอกสารแนบท่ี 4.2-3) ซึ่งใช้วิธีการ
เข้าพบเป็นรายครัวเรือน เพ่ือส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพร้อมทั้งเตรียมสื่อประกอบการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็น (Flip chart) เพ่ืออธิบายให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์ได้รับทราบข้อมูลก่อนการสัมภาษณ์ (ส าหรับ
บรรยากาศในการการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือนอ้างถึงรูปที่ 4.2-2) 

  (4) ผลการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์รายบุคคล บริษัทที่ปรึกษาได้ท าการ
สัมภาษณ์ตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ จ านวน 51 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 781 ตัวอย่าง 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
   ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพและการสาธารณสุข 
   ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 
   ส่วนที่ 5 ข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
   ส่วนที่ 6 ข้อมูลการรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 
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   ซึ่งในการส ารวจความคิดเห็นตัวแทนระดับครัวเรือน บริษัทที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์ระดับของ
ผลกระทบที่ได้รับจากค่าเฉลี่ย โดยใช้แนวคิดของ Likert อ้างอิงจากหนังสือเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ , 
ศาสตราจารย์ ดร. สิน พันธุ์พินิจ, 2554 : 152-155 ดังนี้ 

ค่าคะแนน 1.00-1.50 หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด 

ค่าคะแนน 1.51-2.50 หมายถึง     ระดับน้อย 

ค่าคะแนน 2.51-3.50 หมายถึง     ระดับปานกลาง 

ค่าคะแนน 3.51-4.50 หมายถึง     ระดับมาก 

ค่าคะแนน 4.51-5.00 หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด               

ส าหรับผลการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์รายบุคคล บริษัทที่ปรึกษาสามารถ
สรุปผลได้ดังตารางที่ 4.2-2 ถึงตารางท่ี 4.2-10 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 31 

ตารางท่ี 4.2-2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ 
     - ชาย 
     - หญิง 

 
347 
434 

 
44.40 
55.60 

2.  อายุ 
     - 18-25 ป ี
     - 26-40 ป ี
     - 41-65 ป ี
     - 65 ปีขึ้นไป 

 
19 
202 
494 
66 

 
2.40 
25.90 
63.20 
8.50 

3.  สถานภาพในครัวเรือน 
     - หัวหน้าครัวเรือน 
     - คู่สมรส 
     - บุตร/ธิดา 
     - ญาติพี่น้อง/ผู้อาศัย 

 
381 
321 
59 
20 

 
48.70 
41.10 
7.60 
2.60 

4.  ระดับการศึกษา 
     - ประถมศึกษา 
     - มัธยมศึกษาตอนต้น 
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
     - อนุปริญญา/ปวส. 
     - ปริญญาตรี 
     - สูงกว่าปริญญาตรี 

 
399 
175 
91 
75 
40 
1 

 
51.10 
22.40 
11.70 
9.60 
5.10 
0.10 

5.  การนับถือศาสนา 
     - พุทธ 
     - อิสลาม 

 
780 
1 

 
99.90 
0.10 

6.  ภูมิล าเนา 
     - เกิดท่ีน่ี (จังหวัดฉะเชิงเทรา/ชลบุรี) 
     - ย้ายมาจากที่อื่น 
       สาเหตุการย้าย 
          - ติดตามครอบครัว/พ่อ-แม่ 
          - เพื่อประกอบอาชีพ 
          - เพื่อหาท่ีอยู่อาศัยใหม่ 
          - ย้ายมาแต่งงานกับคนท่ีน่ี 

 
585 
196 

 
4 

166 
9 
17 

 
74.90 
25.10 

 
2.00 
84.70 
4.60 
8.70 

7.  จ านวนสมาชิกในทะเบียนบ้าน 
     - 1-3 คน 
     - 4-6 คน 
     - 7-9 คน 
     - มากกว่า 9 คน 

 
147 
520 
108 
6 

 
18.80 
66.60 
13.80 
0.80 

8.  จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง 
     - 1-3 คน 
     - 4-6 คน 
     - 7-9 คน 
     - มากกว่า 9 คน  

 
233 
510 
35 
3 

 
29.80 
65.30 
4.50 
0.40 

 
  



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 32 

ตารางท่ี 4.2-2 (ต่อ) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ (ต่อ) จ านวน ร้อยละ 

9.  ลักษณะท่ีพักอาศัย 
     - บ้านเดี่ยว 
     - บ้านทาวน์เฮ้าส์ 
     - อาคารพาณิชย์/ตึกแถว 
     - แฟลต/อพาร์ทเม้นท์ 

 
501 
240 
39 
1 

 
64.20 
30.70 
5.00 
0.10 

10. การถือครองที่พักอาศัย 
     - ของตนเอง/คนในครอบครัว 
     - เป็นผู้เช่า 
     - สวัสดิการของหน่วยงาน 

 
676 
104 
1 

 
86.60 
13.30 
0.10 

11. ในอีก 5 ปี ต่อจากนี้ท่านมีแผนที่จะย้ายไปอยู่อาศัยที่อื่นหรือไม่ 
     - ไม่มีแผนท่ีจะย้าย 
     - ยังไม่แน่ใจ 
     - มีแผนท่ีจะย้าย 
       สาเหตุของการย้าย 
       - ได้รับผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อม 
       - ย้ายติดตามครอบครัว/แต่งงาน/เหตุผลส่วนตัว 

 
729 
31 
21 
 
2 
19 

 
93.30 
4.00 
2.70 

 
9.50 
90.50 

หมายเหตุ  : จ านวนผู้ให้สัมภาษณ์รวมทั้งสิ้น 781 คน 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 33 

ตารางท่ี 4.2-3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ จ านวน ร้อยละ 

1.  รายได้หลักของครัวเรือน 
     - ค้าขาย 
     - รับจ้างทั่วไป 
     - เกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน และท าไร่ 
     - ประมง 
     - เลี้ยงสัตว ์
     - รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
     - ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 
     - ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
     - ว่างงาน 

 
173 
302 
9 
7 
6 
15 
222 
42 
5 

 
22.20 
38.60 
1.20 
0.90 
0.80 
1.90 
28.40 
5.40 
0.60 

2.  อาชีพเสริมของครัวเรือน 
     - ไม่มีอาชีพเสริม 
     - มีอาชีพเสริม 
       อาชีพเสริม ได้แก่ 
       - รับจ้างทั่วไป 
       - ค้าขาย 
       - เกษตรกรรม 

 
733 
48 
 

27 
20 
1 

 
93.90 
6.10 

 
56.20 
41.70 
2.10 

3.  ปัญหาในการประกอบอาชีพ 
     - ไม่มีปัญหา 
     - มีปัญหา ได้แก่ รายได้ไม่เพียงพอ และเศรษฐกิจตกต่ า เป็นต้น 

 
777 
4 

 
99.50 
0.50 

4.  รายได้ต่อเดือน (บาท/เดือน) 
     - น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
     - 10,001-20,000 บาท 
     - 20,001-30,000 บาท 
     - 30,001-40,000 บาท 
     - 40,001-50,000 บาท 
     - มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 

 
309 
332 
80 
26 
22 
12 

 
39.60 
42.60 
10.20 
3.30 
2.80 
1.50 

5. รายจ่ายต่อเดือน (บาท/เดือน) 
     - น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
     - 10,001-20,000 บาท 
     - 20,001-30,000 บาท 
     - 30,001-40,000 บาท 
     - 40,001-50,000 บาท 
     - มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 

 
484 
216 
57 
17 
5 
2 

 
61.90 
27.70 
7.30 
2.20 
0.60 
0.30 

6.  สถานภาพทางการเงินของครัวเรือน 
     - เพียงพอกับรายจ่ายและมีเงินออม 
     - เพียงพอกับรายจ่ายแต่ไม่มีเงินออม 
     - ไม่เพียงพอกับรายจ่าย แก้ไขด้วยการกู้ยืม 

 
463 
288 
30 

 
59.30 
36.90 
3.80 

หมายเหตุ  : จ านวนผู้ให้สัมภาษณ์รวมทั้งสิ้น 781 คน 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 

 

  



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 34 

ตารางท่ี 4.2-4 ข้อมูลด้านสุขภาพและการสาธารณสุข 
ข้อมูลด้านสุขภาพและการสาธารณสุข จ านวน ร้อยละ 

1.  ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่ 
     - ไม่มี 
     - มี 
       โรคประจ าตัวท่ีท่านเป็น 
       - โรคความดันโลหิต 
       - โรคไทรอยด ์
       - โรคเบาหวาน 
       - โรคภูมิแพ้/หอบหืด 
       - โรคปอด 
       ระยะเวลาท่ีเจ็บป่วย 
       - 1-5 ป ี
       - 6-10 ป ี
       - 11-15 ป ี
       - 16-20 ป ี

 
664 
117 

 
79 
2 
28 
7 
1 
 

53 
43 
8 
13 

 
85.00 
15.00 

 
67.50 
1.70 
23.90 
6.00 
0.90 

 
45.30 
36.80 
6.80 
11.10 

2.  ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจหรือไม่ 
     - ไม่ป่วย 
     - ป่วย 
       จ านวนครั้งในการป่วย 
       - 1-2 ครั้ง 
       - 3 ครั้งขึ้นไป 
       อาการในการป่วย 
       - ตัวร้อน/เป็นไข้ 
       - คัดจมูก/น้ ามูกไหล 
       - ไอ/จาม 

 
768 
13 
 

11 
2 
 
5 
7 
1 

 
98.30 
1.70 

 
84.60 
15.40 

 
38.50 
53.80 
7.70 

3.  ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่าน ท่านป่วยด้วยโรคผิวหนังหรือไม ่
     - ไม่ป่วย 
     - ป่วย  
       จ านวนครั้งในการป่วย 
       - 1-2 ครั้ง 
       อาการในการป่วย 
       - เกิดผดผ่ืน 

 
778 
3 
 
3 
 
3 

 
99.60 
0.40 

 
100.00 

 
100.00 

4.  ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านเจ็บป่วยอื่นๆ/อุบัติเหตุหรือไม่ 
     - ไม่ป่วย 
     - ป่วย 
       จ านวนครั้งในการป่วย 
        - 1-2 ครั้ง 
       อาการในการป่วย 
       - โรคความดันโลหิต 
       - ท้องเสีย 

 
779 
2 
 
2 
 
1 
1 

 
99.70 
0.30 

 
100.00 

 
50.00 
50.00 

 

  



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 35 

ตารางท่ี 4.2-4 (ต่อ) ข้อมูลด้านสุขภาพและการสาธารณสุข 
ข้อมูลด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (ต่อ) จ านวน ร้อยละ 

5.  เมื่อท่านเจ็บป่วยที่จ าเป็นต้องพบแพทย์ ท่านจะไปยังสถานพยาบาลแห่งใด 
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
     - คลินิกเอกชน 
     - โรงพยาบาลเอกชน 
     - โรงพยาบาลรัฐ เช่น รพ.บางปะกง รพ.บ้านโพธ์ิ รพ.พุทธโสธร เป็นต้น 

 
450 
118 
59 
154 

 
57.60 
15.10 
7.60 
19.70 

6.  ท่านคิดว่าสถานพยาบาลในพื้นที่มีปัญหาการให้บริการหรือไม่ 
     - ไม่มี 
     - มี 
       ปัญหาท่ีพบ ได้แก่ 
       - บุคลากรไม่เพียงพอ 
       - ขาดแพทย์เฉพาะทาง 
       - บริการล่าช้า 
       - เครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ 

 
767 
14 
 
7 
1 
7 
1 

 
98.20 
1.80 

 
43.70 
6.30 
43.70 
6.30 

7.  ในรอบปีที่ผ่านมามีหน่วยงานสาธารณสุขมาให้บริการด้านสุขภาพหรือไม่ 
     - ไม่มี 
     - มี  
       ช่ือหน่วยงาน 
       - องค์กรกาชาด 
       - เทศบาล 
       - โรงพยาบาล 
       - สาธารณสุขจังหวัด 
       - องค์การบริหารส่วนต าบล 
       - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   
       ระบุการให้บริการ 
       - พ่นยาก าจัดยุง 
       - บริการตรวจสุขภาพ/วัดความดันโลหิต 

 
756 
25 
 
1 
1 
2 
2 
4 
15 
 
2 
23 

 
96.80 
3.20 

 
4.00 
4.00 
8.00 
8.00 
16.00 
60.00 

 
8.00 
92.00 

หมายเหตุ  : จ านวนผู้ให้สัมภาษณ์รวมทั้งสิ้น 781 คน 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 
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ตารางท่ี 4.2-5 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลในครัวเรือน 
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 

1.  การจัดการขยะของท้องถ่ิน (จ านวนถังขยะ/จ านวนบุคลากร/การจัดเก็บ) 
     - เพียงพอ 
     - ไม่เพียงพอ 
     - ไม่มีบริการจัดเก็บ 
       ความถี่ของการจัดเก็บขยะ 
       - ทุกวัน 
       - วันเว้นวัน 
       - 2-3 วันต่อครั้ง 
       - 1 สัปดาห์ต่อครั้ง 

 
746 
8 
27 
 

177 
62 
385 
157 

 
95.50 
1.00 
3.50 

 
22.70 
7.90 
49.30 
20.10 

2.  ถนน/สภาพถนน/เส้นทางคมนาคม 
     - ดี 
     - ควรปรับปรุง เนื่องจาก ถนนช ารุดเป็นหลุม/บ่อ 

 
772 
9 

 
98.80 
1.20 

3.  ประสิทธิภาพระบบการระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 
     - ดี 
     - ควรปรับปรุง เนื่องจากท่อน้ าอุดตัน 
     - ไม่มีระบบการระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 

 
734 
6 
41 

 
94.00 
0.80 
5.20 

4.  การบริการไฟฟ้า (ความเพียงพอ/ทั่วถึง) 
     - เพียงพอ 
     - ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ไฟฟ้าดับบ่อย 

 
776 
5 

 
99.40 
0.60 

5.  การบริการน้ าประปา (ความเพียงพอ/ทั่วถึง) 
     - เพียงพอ 
     - ไม่เพียงพอ เนื่องจากน้ าไหลน้อยในบางครั้ง 

 
763 
18 

 
97.70 
2.30 

6.  สถานที่ออกก าลังกาย/สวนสาธารณะ (ความเพียงพอ/ทั่วถึง) 
     - เพียงพอ 
     - ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีสถานท่ีออกก าลังกายหรือสวนสาธารณะ 

 
753 
28 

 
96.40 
3.60 

หมายเหตุ  : จ านวนผู้ให้สัมภาษณ์รวมทั้งสิ้น 781 คน 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 
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ตารางท่ี 4.2-6 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
ผลกระทบ1/ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย2/ 

(�̅�) 
S.D.3/ แปลค่า4/ 

ไม่มี มี 
ปัญหาสังคมท่ีส าคัญภายในชุมชน 
1. การทะเลาะวิวาท 647 (82.8) 134 (17.2) 1.99 0.827 น้อย 
2. ยาเสพติด 393 (50.3) 388 (49.7) 2.28 0.923 น้อย 
3. ชุมชนแออัด 598 (76.6) 183 (23.4) 1.81 0.889 น้อย 
4. อาชญากรรม 633 (81.0) 148 (19.0) 1.97 0.751 น้อย 
5. การลักขโมย 488 (62.5) 293 (37.5) 2.24 0.917 น้อย 
6. แรงงานต่างถิ่น 448 (57.4) 333 (42.6) 2.62 1.165 ปานกลาง 
7. แรงงานข้ามชาติ 569 (72.9) 212 (27.1) 2.50 1.028 ปานกลาง 

ปัญหาเศรษฐกิจท่ีส าคัญภายในชุมชน 
1. การว่างงาน/การประกอบอาชีพ 599 (76.7) 182 (23.3) 1.92 0.779 น้อย 
2. ค่าครองชีพสูง 551 (70.6) 230 (29.4) 2.20 1.087 น้อย 
3. รายได้ต่ า 556 (71.2) 225 (28.8) 1.82 0.806 น้อย 
4. ความยากจน 598 (76.6) 183 (23.4) 1.76 0.850 น้อย 
5. ไม่มีท่ีดินท ากิน 631 (80.8) 150 (19.2) 2.28 1.063 น้อย 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญภายในชุมชน 
1. ฝุ่นละออง 290 (37.1) 491 (62.9) 2.72 1.025 ปานกลาง 
2. เสียงดังรบกวน 389 (49.8) 392 (50.2) 2.52 1.175 ปานกลาง 
3. น้ าเสีย 564 (72.2) 217 (27.8) 2.26 1.067 น้อย 
4. กลิ่นรบกวน 631 (80.8) 150 (19.2) 2.21 0.978 น้อย 
5. เขม่า/ควัน 667 (85.4) 114 (14.6) 2.65 1.137 ปานกลาง 
6. ขยะมูลฝอย 607 (77.7) 174 (22.3) 2.34 1.084 น้อย 
7. น้ าท่วมขังการระบายน้ า 625 (80.0) 156 (20.0) 2.44 1.036 น้อย 
8. อุบัติเหตุจากการจราจร 663 (84.9) 118 (15.1) 2.31 0.940 น้อย 

หมายเหตุ  :  1/  จ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 781 คน 
 2/ ค่าเฉลี่ย เป็นค่าที่ได้จากการรวมกันของข้อมูลทุกตัวในชุดข้อมูลนั้น หารด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมด (วรรณี แกมเกตุ, 2551) 
 3/  S.D. เป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้ส าหรับหาค่าความแตกต่างโดยเฉลี่ยของระดับผลกระทบจากค่ากึ่งกลาง

ของข้อมูลหรือความแตกต่างของระดับผลกระทบโดยเฉลี่ย 
 4/  วิเคราะห์ระดับของผลกระทบที่ได้รับจากค่าเฉลี่ยโดยใช้แนวคิดของ Likert (อ้างอิงจากหนังสือเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ , 

ศาสตราจารย์ ดร. สิน พันธุ์พินิจ, 2554 : 152-155) ดังนี้ 
   ค่าคะแนน 1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
   ค่าคะแนน 1.51-2.50 หมายถึง  ระดับน้อย 
   ค่าคะแนน 2.51-3.50 หมายถึง    ระดับปานกลาง 
   ค่าคะแนน 3.51-4.50 หมายถึง   ระดับมาก 
   ค่าคะแนน 4.51-5.00 หมายถึง   ระดับมากที่สุด              
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 
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 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาปัญหาภายในชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ โดยแบ่งออกเป็น ปัญหา
สังคม ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้ 

 (ก) ปัญหาสังคมภายในชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ 

  จากการสอบถามปัญหาสังคมบริเวณชุมชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ 
พบว่า ปัญหาสังคมที่ชุมชนได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 49.7 รองลงมา คือ ปัญหา
แรงงานต่างถิ่น ร้อยละ 42.6 และปัญหาการลักขโมย ร้อยละ 37.5 ตามล าดับ ขณะที่ระดับผลกระทบของปัญหา
สังคมที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาแรงงานต่างถิ่น มีผลกระทบอยู่ใน
ระดับปานกลาง (�̅�=2.62, S.D.=1.165) รองลงมา คือ ปัญหาแรงงานข้ามชาติ มีผลกระทบอยู ่ในระดับ 
ปานกลาง (�̅�=2.50, S.D.=1.028) และปัญหายาเสพติด มีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.28, S.D.=0.923) 
ตามล าดับ รายละเอียดอ้างถึงตารางที่ 4.2-6 

 (ข) ปัญหาเศรษฐกิจภายในชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ 

  จากการสอบถามปัญหาเศรษฐกิจบริเวณชุมชนในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ 
พบว่า ปัญหาเศรษฐกิจที่ชุมชนได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาค่าครองชีพสูง ร้อยละ 29.4 รองลงมา คือ 
ปัญหารายได้ต่ า ร้อยละ 28.8 และปัญหาความยากจน ร้อยละ 23.4 ตามล าดับ ขณะที่ระดับผลกระทบของปัญหา
เศรษฐกิจที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  ปัญหาไม่มีที่ดินท ากินมากที่สุด  
มีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.28, S.D.=1.063) รองลงมา คือ ปัญหาค่าครองชีพสูง มีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย 
(�̅�=2.20, S.D.=1.087) และปัญหาการว่างงาน/การประกอบอาชีพ มีผลกระทบอยู่ในระดับน้อย (�̅�=1.92, S.D.=0.779) 
ตามล าดับ รายละเอียดอ้างถึงตารางท่ี 4.2-6 

  (ค) ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ 

  จากการสอบถามปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้ง
โครงการ พบว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 62.9 
รองลงมา คือ ปัญหาเสียงดังรบกวน ร้อยละ 50.2 และปัญหาน้ าเสีย ร้อยละ 27.8 ขณะที่ระดับผลกระทบของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละออง มากที่สุด  
มีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=2.72, S.D.=1.025) รองลงมา คือ ปัญหาเขม่า/ควัน มีผลกระทบอยู่ในระดับ
ปานกลาง (�̅�=2.65, S.D.=1.137) และปัญหาเสียงดังรบกวน มีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=2.52, S.D.=1.175) 
ตามล าดับ รายละเอียดอ้างถึงตารางท่ี 4.2-6 
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ตารางท่ี 4.2-7 ข้อมูลด้านการรับรู้ข่าวสาร 
ข้อมูลด้านการรับรู้ข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 

1.  ท่านรู้จักบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือไม่ 
     - ไม่รู้จัก 
     - รู้จัก 

 
363 
418 

 
46.50 
53.50 

2.  ท่านได้ยิน/ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 
ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือไม่ 
     - ไม่เคยทราบ 
     - เคยทราบ 
       แหล่งการรับทราบข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
       - เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์โครงการ 
       - ญาติพี่น้อง/เพ่ือนบ้าน 
       - แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 
       - การปิดประกาศ/ป้ายประกาศ 
       - การประชุมชี้แจงโครงการ 
       - ผู้น าชุมชน 
       - วิทยุ/เสียงตามสาย 
       - หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

509 
272 

 
129 
93 
85 
15 
12 
31 
3 
1 

 
 

65.20 
34.80 

 
34.90 
25.20 
23.00 
4.10 
3.30 
8.40 
0.80 
0.30 

หมายเหตุ : จ านวนผู้ให้สัมภาษณ์รวมทั้งสิ้น 781 คน 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 

ตารางท่ี 4.2-8 ผลประโยชน์-ผลดีที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ 
ผลประโยชน์-ผลดีที่คาดว่าจะได้รับ 

จากการด าเนินโครงการ 
ผลกระทบ1/ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย2/ 

(�̅�) 
S.D.3/ แปลค่า4/ 

ไม่มี มี 
1.  มีการจ้างแรงงาน-มีงานท าเพิ่มขึ้น และลดปัญหา

การว่างงานในพื้นท่ี 
330 (42.3) 451 (57.7) 2.43 0.854 น้อย 

2.  สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้นชุมชนเจริญขึ้น 331 (42.4) 450 (57.6) 2.13 0.868 น้อย 
3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา ศาสนา 

ประเพณี และวัฒธรรมให้แก่ชุมชน 
411 (52.6) 370 (47.4) 2.14 0.927 น้อย 

4.  ท าให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 453 (58.0) 328 (42.0) 2.30 0.969 น้อย 
5.  ท าให้เกิดรายได้จากภาษีให้กับหมู่บ้าน 441 (56.5) 340 (43.5) 2.59 0.984 ปานกลาง 
6.  ท าให้มีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น เช่น ค้าขาย รับจ้าง 453 (58.0) 328 (42.0) 2.47 0.884 น้อย 
7.  ท าให้ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปท างานท่ีอื่น 491 (62.9) 290 (37.1) 2.41 0.896 น้อย 

หมายเหตุ  :  1/  จ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 781 คน 
 2/ ค่าเฉลี่ย เป็นค่าที่ได้จากการรวมกันของข้อมูลทุกตัวในชุดข้อมูลนั้น หารด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมด (วรรณี แกมเกตุ, 2551) 
 3/  S.D. เป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้ส าหรับหาค่าความแตกต่างโดยเฉลี่ยของระดับผลกระทบจากค่ากึ่งกลาง

ของข้อมูลหรือความแตกต่างของระดับผลกระทบโดยเฉลี่ย 
 4/  วิเคราะห์ระดับของผลกระทบที่ได้รับจากค่าเฉลี่ยโดยใช้แนวคิดของ Likert (อ้างอิงจากหนังสือเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ , 

ศาสตราจารย์ ดร. สิน พันธุ์พินิจ, 2554 : 152-155) ดังนี้ 
   ค่าคะแนน 1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
   ค่าคะแนน 1.51-2.50 หมายถึง  ระดับน้อย 
   ค่าคะแนน 2.51-3.50 หมายถึง    ระดับปานกลาง 
   ค่าคะแนน 3.51-4.50 หมายถึง   ระดับมาก 
   ค่าคะแนน 4.51-5.00 หมายถึง   ระดับมากที่สุด              
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 

 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 40 

ตารางท่ี 4.2-9 ผลกระทบ-ผลเสียที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ 
ผลกระทบ-ผลเสียที่คาดว่าจะได้รับ 

จากการด าเนินโครงการ 
ผลกระทบ1/ (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย2/ 

(�̅�) 
S.D.3/ แปลค่า4/ 

ไม่มี มี 
1.  มีปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน 602 (77.1) 179 (22.9) 2.13 0.912 น้อย 
2.  มีปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน 635 (81.3) 146 (18.7) 1.93 0.852 น้อย 
3.  มีปัญหาเสียงดังรบกวน 630 (80.7) 151 (19.3) 1.95 0.944 น้อย 
4.  มีปัญหาการจราจรติดขัด 637 (81.6) 144 (18.4) 2.08 0.905 น้อย 
5.  มีปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร/ขนส่ง 647 (82.8) 134 (17.2) 1.93 0.927 น้อย 
6.  มีปัญหาขยะมูลฝอย/กากของเสีย 662 (84.8) 119 (15.2) 2.03 0.906 น้อย 
7.  มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน 673 (86.2) 108 (13.8) 2.19 0.922 น้อย 
8.  มีปัญหาน้ าเสียจากการด าเนินโครงการ 653 (83.6) 128 (16.4) 2.15 0.923 น้อย 
9.  มีปัญหาน้ าท่วงขังจากการบริหารจัดการน้ าของโครงการ 698 (89.4) 83 (10.6) 2.07 0.880 น้อย 
10. ส่งผลกระทบต่อน้ าในการอุปโภคบริโภค 682 (87.3) 99 (12.7) 1.92 0.853 น้อย 
11. ส่งผลกระทบต่อน้ าใช้ในการเกษตร 686 (87.8) 95 (12.2) 2.08 0.846 น้อย 
12. เกิดปัญหาการแย่งใช้สาธารณูปโภคและบริการของชุมชน 699 (89.5) 82 (10.5) 2.15 0.818 น้อย 
13. ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีวิตดั้งเดิมของชุมชน 

เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน เป็นต้น 
696 (89.1) 85 (10.9) 1.91 0.908 น้อย 

14. ก่อให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นในชุมชน เช่น การโจรกรรม อาชญกรรม 
ทะเลาะวิวาท แรงงานต่างถิ่น และแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น 

701 (89.8) 80 (10.2) 1.95 0.810 น้อย 

หมายเหตุ  :  1/  จ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 781 คน 
 2/ ค่าเฉลี่ย เป็นค่าที่ได้จากการรวมกันของข้อมูลทุกตัวในชุดข้อมูลนั้น หารด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมด (วรรณี แกมเกตุ, 2551) 
 3/  S.D. เป็นค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้ส าหรับหาค่าความแตกต่างโดยเฉลี่ยของระดับผลกระทบจากค่ากึ่งกลางของข้อมูล

หรือความแตกต่างของระดับผลกระทบโดยเฉลี่ย 
 4/  วิเคราะห์ระดับของผลกระทบที่ได้รับจากค่าเฉลี่ยโดยใช้แนวคิดของ Likert (อ้างอิงจากหนังสือเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ , ศาสตราจารย์  

ดร. สิน พันธุ์พินิจ, 2554 : 152-155) ดังนี้ 
   ค่าคะแนน 1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
   ค่าคะแนน 1.51-2.50 หมายถึง  ระดับน้อย 
   ค่าคะแนน 2.51-3.50 หมายถึง    ระดับปานกลาง 
   ค่าคะแนน 3.51-4.50 หมายถึง   ระดับมาก 
   ค่าคะแนน 4.51-5.00 หมายถึง   ระดับมากที่สุด              
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 

  



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 
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จากผลการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นในระดับครัวเรือน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์
มีความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง 
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ว่ามีท้ังผลประโยชน์-ผลดี และผลกระทบ-ผลเสีย ดังนี้ 

 (ก)  ผลประโยชน์-ผลดี 

  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ที่อาศัยอยู่ในรัศมีโดยรอบ 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ 
พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คาดว่าจะท าให้เกิดผลประโยชน์-ผลดีมากที่สุด ได้แก่ มีการจ้างแรงงาน-มีงานท า
เพ่ิมข้ึนและลดปัญหาการว่างงานในพ้ืนที่ ร้อยละ 57.7 รองลงมา คือ สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นดีขึ้น ชุมชนเจริญ
มากขึ้น ร้อยละ 57.6 และมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒธรรมให้แก่ชุมชน 
ร้อยละ 47.4 ตามล าดับ ขณะที่ระดับของผลประโยชน์-ผลดีจากโครงการที่ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะได้รับสูงสุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ ท าให้เกิดรายได้จากภาษีให้กับหมู่บ้านมากที่สุด มีผลดีอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=2.59, S.D.=0.984) 
รองลงมา คือ ท าให้มีอาชีพเสริมเพ่ิมขึ้น เช่น ค้าขาย รับจ้าง เป็นต้น มีผลดีอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.47, S.D.=0.884) 
และมีการจ้างแรงงาน-มีงานท าเพ่ิมขึ้นและลดปัญหาการว่างงานในพ้ืนที่ มีผลดีอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.43, S.D.=0.854) 
ตามล าดับ รายละเอียดอ้างถึงตารางท่ี 4.2-8 

(ข)  ผลกระทบ-ผลเสีย 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ที่อาศัยอยู่ในรัศมีโดยรอบ 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ 
พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คาดว่าจะท าให้เกิดผลกระทบ-ผลเสียมากที่สุด ได้แก่ มีปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน 
ร้อยละ 22.9 รองลงมา คือ มีปัญหาเสียงดังรบกวน ร้อยละ 19.3 และมีปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน ร้อยละ 18.7 
ตามล าดับ ขณะที่ระดับของผลกระทบ-ผลเสีย จากโครงการที่ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะได้รับผลกระทบสูงสุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนมากที่สุด มีผลเสียอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.87, 
S.D.=1.069) รองลงมา คือ เกิดปัญหาการแย่งใช้สาธารณูปโภคและบริการของชุมชน มีผลเสียอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.15, 
S.D.=0.818) และมีปัญหาน้ าเสียจากการด าเนินโครงการมีผลเสียอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.15, S.D.=0.923) 
ตามล าดับ รายละเอียดอ้างถึงตารางท่ี 4.2-9 

  



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 
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ตารางท่ี 4.2-10 ข้อมูลความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ 
ข้อมูลความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ จ านวน ร้อยละ 

1.  ท่านมีความเชื่อมั่นในการก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือไม่ 
     - เชื่อมั่นอย่างยิ่ง 
     - เชื่อมั่น 
     - ค่อนข้างเชื่อมั่น 
     - ค่อนข้างไม่เชื่อมั่น 
     - ไม่เชื่อมั่น 
     - ไม่เชื่อมั่นอย่างยิ่ง 

 
51 
499 
203 
21 
5 
2 

 
6.50 
63.90 
26.00 
2.70 
0.60 
0.30 

2.  ท่านมีความวิตกกังวลต่อการด าเนินโครงการหรือไม่ 
     - ไม่วิตกกังวล 
     - วิตกกังวล 
       สาเหตุของความวิตกกังวล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
        - การคาดคะเนด้วยตนเอง 
        - จากการด าเนินงานท่ีผ่านของโรงงาน/ชุมชนอื่นๆ 
        - จากค าบอกเล่าของเพื่อนบ้าน 
        - จากข้อมูลของหน่วยงานราชการ 

 
730 
51 
 

24 
8 
23 
1 

 
93.50 
6.50 

 
42.90 
14.30 
41.00 
1.80 

3.  ความคิดเห็นในภาพรวมของท่านที่มีต่อการด าเนินโครงการ 
     - มีผลดีมากกว่าผลเสีย 
     - มีผลดีพอๆ กับผลเสีย 
     - มีผลเสียมากกว่าผลดี 

 
281 
486 
14 

 
36.00 
62.20 
1.80 

4.  ท่านเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการหรือไม่ 
     - เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
     - เห็นด้วย 
     - ค่อนข้างเห็นด้วย 
     - ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
     - ไม่เห็นด้วย 
     - ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
57 
490 
203 
21 
8 
2 

 
7.30 
62.70 
26.00 
2.70 
1.00 
0.30 

5.  ท่านต้องการรับทราบข่าวสารเพิ่มเติมจากโครงการหรือไม่ 
     - ไม่ต้องการ 
     - ต้องการ 
       รูปแบบท่ีเหมาะสมในการรับข่าวสาร 
        - จดหมาย/เอกสารประชาสัมพันธ์ 
        - อินเตอร์เน็ต 
        - ปิดประกาศ 
        - จัดประชุมชี้แจง 
        - แจ้งผ่านผู้น าชุมชน 

 
441 
340 

 
114 
3 
32 
129 
62 

 
56.50 
43.50 

 
33.50 
0.90 
9.40 
38.00 
18.20 

6.  ท่านอยากให้โครงการให้ความส าคัญ/เข้มงวดเรื่องใดเป็นพิเศษ 
     - การจัดการระบบน้ าเสียของโครงการ 
     - ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
     - มลพิษทางอากาศ 
     - มาตรการด้านความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบ 

 
11 
10 
29 
6 

 
19.60 
17.90 
51.80 
10.70 

หมายเหตุ : จ านวนผู้ให้สัมภาษณ์รวมทั้งสิ้น 781 คน 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 43 

  

  

  

  
รูปที่ 4.2-2 ภาพบรรยากาศการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือน 
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4.3 การสนทนากลุ่มย่อย 

 การสนทนากลุ่มย่อย ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดประชุมฯ ในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดย
แบ่งออกเป็น 6 เวทีย่อยตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ (รายละเอียดแสดงดังหัวข้อที่ 4.3.1 ถึงหัวข้อที่ 4.3.6) ซึ่งมีการ
ก าหนดการในแต่ละเวทีดังนี้ 

ตารางท่ี 4.3-1 ก าหนดการและกลุ่มเป้าหมายการสนทนากลุ่มย่อย 
เวทีท่ี วันที่ เวลา กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ 

1. 14 สิงหาคม 2561 08.30-12.00 น. - ต าบลสนามจันทร์ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ 
2. 14 สิงหาคม 2561 13.00-16.30 น. - ต าบลแสนภูดาษ 

- ต าบลลาดขวาง 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลแสนภูดาษ 

3. 15 สิงหาคม 2561 08.30-12.00 น. - ต าบลคลองบ้านโพธ์ิ 
- ต าบลบางซ่อน 
- ต าบลบางหัก 

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์ 

4. 15 สิงหาคม 2561 13.00-16.30 น. - ต าบลเขาดิน 
- ต าบลท่าสะอ้าน 

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน 

5. 16 สิงหาคม 2561 08.30-12.00 น. - ต าบลบางวัว 
- ต าบลหนองจอก 

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก 

6. 16 สิงหาคม 2561 13.00-16.30 น. - ต าบลคลองประเวศ 
- ต าบลเทพราช 

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 

  

  



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 45 

4.3.1 เวทีที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนามจันทร์ ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา    

   1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและแจ้งให้สาธารณชนรับทราบ  

    การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่มย่อย ในเวทีที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 08.30-12.00 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
และตัวแทนภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.3.1-1 โดยบริษัทที่ปรึกษา ได้แจ้งให้กลุ่มเป้าหมายให้รับทราบถึง
ก าหนดการจัดประชุมฯ ผ่านการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการ (ตัวอย่างหนังสือเชิญเข้ าร่วม
กิจกรรมแสดงดังเอกสารแนบที่ 4.3.1-1) ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อแจ้งให้สาธารณชนได้รับ
ทราบถึงก าหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าว  

ตารางท่ี 4.3.1-1 กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 1 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

1.  ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ ซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
1.1  หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองท่าถั่ว 
1.2  หมู่ท่ี 2 บ้านหนองน้ ากิน 
1.3  หมู่ท่ี 3 บ้านคลองตาแย้ม 
1.4  หมู่ท่ี 4 บ้านคลองบางกนก 
1.5  หมู่ท่ี 5 บ้านคลองสวนอ้อย 
1.6  หมู่ท่ี 6 บ้านหัวสวน 

2. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ  หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 
2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ 
2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามจันทร์  

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 

  2) การลงทะเบียนล่วงหน้า 

บริษัทที่ปรึกษา ได้ด าเนินการแจ้งข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบถึงช่องทางส าหรับการลงทะเบียน
ล่วงหน้า เพ่ือเข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอป
เปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตั้งแต่วันที่ 8-13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้ 

   (1) โทรสารแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 
    บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หมายเลขโทรสาร 0-2373-7979 

   (2) ลงทะเบียนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
    โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง บ.ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
    (lhct-ehia@tet1995.com) 
    คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง (bunbucha.c@tet1995.com)   

   (3) โทรศัพท์โดยตรง 
    คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  
                        หมายเลขโทรศัพท์ 0-2373-7799 ต่อ 3205 มือถือ 09-9429-5921 
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  3) การสนทนากลุ่มย่อย 

  (1) ก าหนดการจัดกิจกรรม 

   การสนทนากลุ่มย่อย ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง 
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เวทีที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้ประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละประเด็น เช่น มาตรการ 
ด้านสุขภาพ/เศรษฐกิจ/สังคม มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีก าหนดการแสดงดังตารางที่ 4.3.1-2  

ตารางท่ี 4.3.1-2 ก าหนดการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 1 
เวลา รายละเอียด 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับประทานอาหารว่าง 
09.00 - 09.15 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การด าเนินงาน          
09.15 - 09.30 น. ชมวีดีทัศน์แนะน ากระบวนการผลิตของโครงการ 
09.30 - 10.00 น. น าเสนอประเด็นข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางในการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
10.00 - 11.45 น. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน 
แต่ละประเด็น เช่น มาตรการด้านสุขภาพ/เศรษฐกิจ/ สังคม มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

11.45 - 12.00 น. สรุปผลต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละประเด็น 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 
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   (2) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

การสนทนากลุ่มย่อย ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง 
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เวทีที่ 1 ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้นจ านวน 35 คน (รายละเอียดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงดังตารางที่ 4.3.1-3)  

ตารางท่ี 4.3.1-3 จ านวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 1 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จ านวนผู้เข้าร่วม 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
สนามจันทร์ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
1.1  หมู่ท่ี 3 บ้านคลองตาแย้ม 
      ประชาชนในพื้นท่ี 
1.2  หมู่ท่ี 4 บ้านคลองบางกนก 
      ผูน้ าชุมชน 
      - ผู้ใหญ่บ้าน 
      ประชาชนในพื้นท่ี 
1.3  หมู่ท่ี 5 บ้านคลองสวนอ้อย 
      ผู้น าชุมชน 
      - ผู้ใหญ่บ้าน 
      - แพทย์ประจ าต าบล 
      - ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
1.4  หมู่ท่ี 6 บ้านหัวสวน 
      ผู้น าชุมชน 
      - ผู้ใหญ่บ้าน 
      - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
      ประชาชนในพื้นท่ี 
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2. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ  หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 
2.1  องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ 
      - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
      - รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
      - นักวิชาการการศึกษา 
      - นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย 
      - นักทรัพยากรบุคคล 
      - เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
      - ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
      - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
      - คนงานท่ัวไป 
2.2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามจันทร์  
      - ผู้อ านวยการ 
      - เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
      - เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      - นักวิชาการสาธารณสุข 
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รวมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 28 
ที่มา :  อ้างอิงจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในขั้นตอนการประเมินผลและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ (ค.2) (สนทนากลุ่มย่อย) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด วันอังคารที่  
14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 48 

 4.3.2 เวทีที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล
แสนภูดาษ ต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา    

   1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและแจ้งให้สาธารณชนรับทราบ  

    การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่มย่อย ในเวทีที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 13.00-16.30 ณ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแสนภูดาษ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ
ตัวแทนภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลแสนภูดาษ และเทศบาลต าบลลาดขวาง อ าเภอ  
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.3.2-1 โดยบริษัทที่ปรึกษาได้แจ้งให้กลุ่มเป้าหมาย 
ให้รับทราบถึงก าหนดการจัดประชุมฯ ผ่านการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการ  (ตัวอย่างหนังสือ
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมแสดงดังเอกสารแนบที่ 4.3.2-1) ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือแจ้งให้สาธารณชน
ได้รับทราบถึงก าหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าว  

ตารางท่ี 4.3.2-1 กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 2 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

1.  ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ ซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
1.1 เทศบาลต าบลแสนภูดาษ  
     1)  หมู่ท่ี 1 บ้านด่านเก่า 
     2)  หมู่ท่ี 2 บ้านนอก 
     3)  หมู่ท่ี 3 บ้านหมู่ใหญ่ 
1.2 เทศบาลต าบลลาดขวาง 
     1)  หมู่ท่ี 1 บ้านจากขาด 
     2)  หมู่ท่ี 2 บ้านลาดขวาง 
     3)  หมู่ท่ี 3 บ้านหัวเนิน 
     4)  หมู่ท่ี 4 บ้านแสนภูดาษ 
     5)  ชุมชนเคหะฉะเชิงเทรา 
     6)  ชุมชนบ้านเอื้ออาทร 
     7)  ชุมชนบ้านหัวเนิน 

2. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ  หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 
2.1  เทศบาลต าบลแสนภูดาษ 
2.2  เทศบาลต าบลลาดขวาง 
2.3  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนภูดาษ 
2.4  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลาดขวาง  

3. องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา 

3.1 สถาบันการศึกษา 
     1)  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 
     2)  โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
     3)  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 
     4)  โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 
     5)  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 

 3.2 สถาบันศาสนา 
      1)  วัดแสนภูดาษ 

     2)  วัดพิพิธประสาทสุนทร 
     3)  วัดหัวเนิน 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 49 

  2) การลงทะเบียนล่วงหน้า 

   บริษัทที่ปรึกษา ได้ด าเนินการแจ้งข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบถึงช่องทางส าหรับการลงทะเบียน
ล่วงหน้า เพ่ือเข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง  ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง 
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตั้งแต่วันที่ 8-13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้ 

   (1) โทรสารแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 
    บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หมายเลขโทรสาร 0-2373-7979 

   (2) ลงทะเบียนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
    โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง บ.ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
    (lhct-ehia@tet1995.com) 
    คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง (bunbucha.c@tet1995.com)   

   (3) โทรศัพท์โดยตรง 
    คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  
                        หมายเลขโทรศัพท์ 0-2373-7799 ต่อ 3205 มือถือ 09-9429-5921 

  3) การสนทนากลุ่มย่อย 

   (1) ก าหนดการจัดกิจกรรม 

    การสนทนากลุ่มย่อย ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง 
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เวทีที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลแสนภูดาษ ต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละประเด็น เช่น มาตรการด้านสุขภาพ/
เศรษฐกิจ/สังคม มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีก าหนดการแสดงดังตารางท่ี 4.3.2-2 

ตารางท่ี 4.3.2-2 ก าหนดการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 2 
เวลา รายละเอียด 

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับประทานอาหารว่าง 
13.30 - 13.45 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การด าเนินงาน          
13.45 - 14.00 น. ชมวีดีทัศน์แนะน ากระบวนการผลิตของโครงการ 
14.00 - 14.30 น. น าเสนอประเด็นข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมิน  

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
14.30 - 16.00 น. ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละประเด็น เช่น 
มาตรการด้านสุขภาพ/เศรษฐกิจ/ สังคม มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

16.00 - 16.30 น. สรุปผลต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละประเด็น 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 

 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 50 

   (2) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

    การสนทนากลุ่มย่อย ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง 
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เวทีที่ 2 ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลแสนภูดาษ ต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจ านวน    
54 คน (รายละเอียดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงดังตารางท่ี 4.3.2-3) 

ตารางท่ี 4.3.2-3 จ านวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 2 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จ านวนผู้เข้าร่วม 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลต าบลแสนภูดาษ และ
เทศบาลต าบลลาดขวาง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการ 
1.1 เทศบาลต าบลแสนภูดาษ  
     1)  หมู่ท่ี 1 บ้านด่านเก่า 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ใหญ่บ้าน 
          - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
          ประชาชนในพื้นท่ี 
     2)  หมู่ท่ี 2 บ้านนอก 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ใหญ่บ้าน 
          - กรรมการหมู่บ้าน 
          ประชาชนในพื้นท่ี 
     3)  หมู่ท่ี 3 บ้านหมู่ใหญ่ 
          ผู้น าชุมชน 
          - ก านันต าบลแสนภูดาษ 
1.2 เทศบาลต าบลลาดขวาง 
     1)  หมู่ท่ี 1 บ้านจากขาด 
          ผู้น าชุมชน 
          - ก านันต าบลลาดขวาง 
          - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
     2)  หมู่ท่ี 2 บ้านลาดขวาง 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ใหญ่บ้าน 
          - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
          ประชาชนในพื้นท่ี 
     3)  หมู่ท่ี 3 บ้านหัวเนิน 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ใหญ่บ้าน 
          - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
          - สารวัตรก านัน 
     4)  หมู่ท่ี 4 บ้านแสนภูดาษ 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ใหญ่บ้าน 
          - แพทย์ประจ าต าบลลาดขวาง 
          ประชาชนในพื้นท่ี 
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ตารางท่ี 4.3.2-3 (ต่อ) จ านวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 2 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จ านวนผู้เข้าร่วม 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)      5)  ชุมชนบ้านเอื้ออาทร 
          ผู้น าชุมชน 
          - ประธานชุมชน 
          - กรรมการชุมชน 
          - เลขานุการ 

 
 
1 
2 
1 

      6)  ชุมชนบ้านหัวเนิน 
          ผู้น าชุมชน 
          - ประธานชุมชน 
          - กรรมการชุมชน 

 
 
1 
3 

2. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ  หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 
2.1  เทศบาลต าบลแสนภูดาษ 
      - หัวหน้าส านักปลัด 
      - ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
      - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
      - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
      - เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
2.2  เทศบาลต าบลลาดขวาง 
      - ประธานสภาเทศบาล 
      - ผู้อ านวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      - เจ้าหน้าท่ีกองคลัง 
      - พนักงานจ้างทั่วไป 
      - พนักงานกองคลัง 

14 
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3. องค์กรอิสระด้านสิ่ งแวดล้อม 
และสุขภาพ สถาบันการศึกษา และ
สถาบันศาสนา  

3.1 สถาบันการศึกษา 
     1)  โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 
          - ครูผู้สอน 

1 
 
1 

รวมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 47 
ที่มา :  อ้างอิงจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในขั้นตอนการประเมินผลและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) (สนทนากลุ่มย่อย) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแสนภูดาษ ต าบลแสนภูดาษ 
อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 4.3.3 เวทีที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์ ต าบลคลองบ้านโพธิ์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา    

   1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและแจ้งให้สาธารณชนรับทราบ  

    การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่มย่อย ในเวทีที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 08.30-12.00 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์ประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์ อ าเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอยบางหัก อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.3.3-1 โดยบริษัทที่ปรึกษา ได้แจ้งให้กลุ่มเป้าหมายให้รับทราบถึงก าหนดการจัด
ประชุมฯ ผ่านการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการ (ตัวอย่างหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแสดงดัง
เอกสารแนบท่ี 4.3.3-1) ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบถึงก าหนดการจัด
กิจกรรมดังกล่าว  

ตารางท่ี 4.3.3-1 กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 3 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

1.  ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์และองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะลอยบางหัก ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์ 
     ต าบลคลองบ้านโพธ์ิ 
     1)  หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองโพธ์ิ 
     2)  หมู่ท่ี 2 บ้านดอนชะคราม 
     3)  หมู่ท่ี 3 บ้านปากคลองต้นหมัน 
     4)  หมู่ท่ี 4 บ้านท่าไฟไหม้ 
     ต าบลบางซ่อน 
     5)  หมู่ท่ี 2 บ้านคลองยายค า 
     6)  หมู่ท่ี 3 บ้านจากแดง 
1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอยบางหัก 
     1)  หมู่ท่ี 1 บ้านบางหัก 
     2)  หมู่ท่ี 4 บ้านเกาะกลาง 

2. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ  หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 
2.1  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธ์ิ 
2.2  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอยบางหัก  
2.3  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองบ้านโพธ์ิ 

3. องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
สถาบันการศึกษา และสถาบันทาง
ศาสนา  

3.1 สถาบันการศึกษา 
     1)  โรงเรียนวัดปากคลองต้นหมัน 
3.2 สถาบันทางศาสนา 
     1)  วัดลาดน้ าเค็ม (ปากคลองต้นหมัน)  

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 
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2) การลงทะเบียนล่วงหน้า 

   บริษัทที่ปรึกษา ได้ด าเนินการแจ้งข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบถึงช่องทางส าหรับการลงทะเบียน
ล่วงหน้า เพ่ือเข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง     
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตั้งแต่วันที่ 8-14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้ 

   (1) โทรสารแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 
    บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หมายเลขโทรสาร 0-2373-7979 

   (2) ลงทะเบียนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
    โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง บ.ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
    (lhct-ehia@tet1995.com) 
    คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง (bunbucha.c@tet1995.com)   

   (3) โทรศัพท์โดยตรง 
    คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  
                        หมายเลขโทรศัพท์ 0-2373-7799 ต่อ 3205 มือถือ 09-9429-5921 

  3) การสนทนากลุ่มย่อย  

   (1) ก าหนดการจัดกิจกรรม 

    การสนทนากลุ่มย่อย ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่
เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เวทีที่ 3 จัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์ ต าบลคลองบ้านโพธิ์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละประเด็น เ ช่น 
มาตรการด้านสุขภาพ/เศรษฐกิจ/สังคม มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีก าหนดการแสดงดังตารางที่ 
4.3.3-2 

ตารางท่ี 4.3.3-2 ก าหนดการจัดสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 3 
เวลา รายละเอียด 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับประทานอาหารว่าง 
09.00 - 09.15 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การด าเนินงาน          
09.15 - 09.30 น. ชมวีดีทัศน์แนะน ากระบวนการผลิตของโครงการ 
09.30 - 10.00 น. น าเสนอประเด็นข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางในการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
10.00 - 11.45 น. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละ
ประเด็น เช่น มาตรการด้านสุขภาพ/เศรษฐกิจ/ สังคม มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

11.45 - 12.00 น. สรุปผลต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละประเด็น 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 
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   (2) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

    การสนทนากลุ่มย่อย ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง      
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เวทีที่ 3 ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์ ต าบลคลองบ้านโพธิ์ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้นจ านวน 49 คน (รายละเอียดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงดังตารางท่ี 4.3.3-3)  

ตารางท่ี 4.3.3-3 จ านวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 3 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จ านวนผู้เข้าร่วม 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองบ้านโพธิ์ และองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอย   บางหัก 
ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์ 
     ต าบลคลองบ้านโพธิ์ 
     1)  หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองโพธ์ิ 
          ผู้น าชุมชน 
          - ก านันต าบลคลองบ้านโพธ์ิ 
          - สารวัตรก านัน 
     2)  หมู่ท่ี 3 บ้านปากคลองต้นหมัน 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ใหญ่บ้าน 
          - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
          - กรรมการหมู่บ้าน 
          ประชาชนในพื้นท่ี 
     3)  หมู่ท่ี 4 บ้านท่าไฟไหม้ 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ใหญ่บ้าน 
          - กรรมการหมู่บ้าน 
          ประชาชนในพื้นท่ี 
     ต าบลบางซ่อน 
     5)  หมู่ท่ี 2 บ้านคลองยายค า 
          ผู้น าชุมชน 
          - ก านันต าบลบางซ่อน 
          - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
     6)  หมู่ท่ี 3 บ้านจากแดง 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
          ประชาชนในพื้นท่ี 
1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอยบางหัก 
     1)  หมู่ท่ี 2 บ้านหนองสองห้อง 
          ผู้น าชุมชน 
          - ก านันต าบลบางหัก 
          - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
     2)  หมู่ท่ี 4 บ้านเกาะกลาง 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ใหญ่บ้าน 
          ประชาชนในพื้นท่ี 
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ตารางท่ี 4.3.3-3 (ต่อ) จ านวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 3 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จ านวนผู้เข้าร่วม 

2. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ  หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 
2.1  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธิ์ 
      - รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
      - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
      - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
      - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
      - ผู้อ านวยการกองช่าง 
      - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
      - เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
      - เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
      - นักวิชาการการศึกษา 
      - นักพัฒนาชุมชน 
      - เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป 
2.2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองบ้านโพธิ์  
      - ผู้อ านวยการ 
      - นักวิชาการสาธารณสุข 
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รวมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 43 
ท่ีมา :  อ้างอิงจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  ในขั้นตอนการประเมินผลและจัดท ารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) (สนทนากลุ่มย่อย) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งท่ี 1) บริษัท 
ลอยัล ไฮ่เหลียง  คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด วันพุธท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธ์ิ ต าบลคลองบ้านโพธ์ิ อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 4.3.4 เวทีที่ 4 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าสะอ้าน ต าบลท่าสะอ้าน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

   1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและแจ้งให้สาธารณชนรับทราบ  

    การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่มย่อย ในเวทีที่ 4 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 13.00-16.30 ณ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าสะอ้าน และองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 4.3.4-1 โดยบริษัทที่ปรึกษา ได้แจ้งให้กลุ่มเป้าหมายให้รับทราบถึงก าหนดการจัดประชุมฯ ผ่านการส่ง
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการ (ตัวอย่างหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแสดงดังเอกสารแนบที่ 4.3.4-1) 
ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบถึงก าหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าว  
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ตารางท่ี 4.3.4-1 กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 4 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

1.  ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาดิน และองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการ 
1.1 เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน  
     1)  หมู่ท่ี 6 บ้านตลาดท่าสะอ้าน 
1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน 
     1)  หมู่ท่ี 1 บ้านท่าไทร 
     2)  หมู่ท่ี 2 บ้านคลองใหม่ 
     3)  หมู่ท่ี 3 บ้านคลองบ้านหมู่ 
     4)  หมู่ท่ี 4 บ้านหมู่ 
     5)  หมู่ท่ี 5 บ้านท่าสะอ้าน 
     6)  หมู่ท่ี 7 บ้านประตูน้ าปากคลอง 
1.3 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน 
     1)  หมู่ท่ี 1 บ้านท่าข้าม 
     2)  หมู่ท่ี 4 บ้านเกาะกลาง 
     3)  หมู่ท่ี 6 บ้านปากคลองอ้อมใหญ่ 
     4)  หมู่ท่ี 7 บ้านหลังเขาดิน 

2. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ  หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 
2.1  เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน 
2.2  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน 
2.3  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน 
2.4  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสะอ้าน 
2.5  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาดิน 

3.  องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา 

3.1 สถาบันการศึกษา 
     1)  โรงเรียนท่าสะอ้าน 
     2)  โรงเรียนจันทร์เจริญ 
3.2 สถาบันทางศาสนา 
     1)  วัดท่าสะอ้าน 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 
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2) การลงทะเบียนล่วงหน้า 

บริษัทที่ปรึกษา ได้ด าเนินการแจ้งข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบถึงช่องทางส าหรับการลงทะเบียน
ล่วงหน้า เพ่ือเข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง       
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตั้งแต่วันที่ 8-14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้ 

   (1) โทรสารแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 
    บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หมายเลขโทรสาร 0-2373-7979 

   (2) ลงทะเบียนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
    โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง บ.ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
    (lhct-ehia@tet1995.com) 
    คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง (bunbucha.c@tet1995.com)   

   (3) โทรศัพท์โดยตรง 
    คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  
                        หมายเลขโทรศัพท์ 0-2373-7799 ต่อ 3205 มือถือ 09-9429-5921 

  3) การสนทนากลุ่มย่อย 

   (1) ก าหนดการจัดกิจกรรม 

การสนทนากลุ่มย่อย ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง 
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เวทีที่ 4 จัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน ต าบลท่าสะอ้าน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้ประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละประเด็น เช่น มาตรการ
ด้านสุขภาพ/เศรษฐกิจ/สังคม มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีก าหนดการแสดงดังตารางท่ี 4.3.4-2 

ตารางท่ี 4.3.4-2 ก าหนดการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 4 
เวลา รายละเอียด 

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับประทานอาหารว่าง 
13.30 - 13.45 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การด าเนินงาน          
13.45 - 14.00 น. ชมวีดีทัศน์แนะน ากระบวนการผลิตของโครงการ 
14.00 - 14.30 น. น าเสนอประเด็นข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
14.30 - 16.00 น. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละประเด็น เช่น 
มาตรการด้านสุขภาพ/เศรษฐกิจ/ สังคม มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

16.00 - 16.30 น. สรุปผลต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละประเดน็ 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 
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   (2) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

    การสนทนากลุ่มย่อย ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง        
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เวทีที่ 4 ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน ต าบลท่าสะอ้าน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น
จ านวน 32 คน (รายละเอียดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงดังตารางท่ี 4.3.4-3) 

ตารางท่ี 4.3.4-3 จ านวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 4 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จ านวนผู้เข้าร่วม 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน และองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาดิน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
1.1 เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน  
     1)  หมู่ท่ี 6 บ้านตลาดท่าสะอ้าน 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ใหญ่บ้าน 
1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน 
     1)  หมู่ท่ี 1 บ้านท่าไทร 
          ประชาชนในพื้นท่ี 
     2)  หมู่ท่ี 4 บ้านหมู่ 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
     3)  หมู่ท่ี 5 บ้านท่าสะอ้าน 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ใหญ่บ้าน 
          - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
     4)  หมู่ท่ี 7 บ้านประตูน้ าปากคลอง 
          ผู้น าชุมชน 
          - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
          ประชาชนในพื้นท่ี 
1.3 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน 
     1)  หมู่ท่ี 1 บ้านท่าข้าม 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ใหญ่บ้าน 
     2)  หมู่ท่ี 3 บ้านท่าตาเถร 
          ผู้น าชุมชน 
          - สารวัตรก านัน 
          ประชาชนในพื้นท่ี 
     3)  หมู่ท่ี 4 บ้านเกาะกลาง 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ใหญ่บ้าน 
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3. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ  หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 
3.1  เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน 
      - รองนายกเทศมนตรี 
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ตารางท่ี 4.3.2-3 (ต่อ) จ านวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 2 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จ านวนผู้เข้าร่วม 

3.  หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ 
(ต่อ) 

3.2  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน 
      - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
      - หัวหน้าส านักปลัด 
      - ผู้อ านวยการกองคลัง 
      - นักวิชาการการศึกษาช านาญการ 
      - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
      - ผู้ช่วยธุรการ 
      - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
      - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
      - ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
      - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
      - ผู้ดูแลเด็กเล็ก 
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รวมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 26 
ที่มา :  อ้างอิงจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในขั้นตอนการประเมินผลและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) (สนทนากลุ่มย่อย) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน ต าบลท่าสะอ้าน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 4.3.5 เวทีที่ 5 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองจอก ต าบลหนองจอก อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา    

   1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและแจ้งให้สาธารณชนรับทราบ  

    การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่มย่อย ในเวทีที่ 5 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 08.30-12.00 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
และตัวแทนภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ และองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองจอก อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.3.5-1 โดยบริษัทที่ปรึกษา ได้แจ้งให้
กลุ่มเป้าหมายให้รับทราบถึงก าหนดการจัดประชุมฯ ผ่านการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการ 
(ตัวอย่างหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแสดงดัง เอกสารแนบที่ 4.3.5-1) ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ. 2561    
เพ่ือแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบถึงก าหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าว  

ตารางท่ี 4.3.5-1 กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่มย่อย เวททีี่ 5 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

1.  ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ และองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองจอก ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
1.1 เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ 
     1)  หมู่ท่ี 11 บ้านคลองบางจาก 
     2)  หมู่ท่ี 13 บ้านคลองบางจาก 
1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก 
     1)  หมู่ท่ี 1 บ้านคลองใหม ่
     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 

2. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ  หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 
2.1  เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ ์
2.2  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก 
2.3  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางวัว 
2.4  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองจอก  

3. องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา 

4.1 สถาบันการศึกษา 
     1)  โรงเรียนวัดสุขาราม 
4.2 สถาบันทางศาสนา 
     1)  วัดสุขาราม (สามแยก) 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 
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  2) การลงทะเบียนล่วงหน้า 

   บริษัทที่ปรึกษา ได้ด าเนินการแจ้งข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบถึงช่องทางส าหรับการลงทะเบียน
ล่วงหน้า เพ่ือเข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล  ไฮ่เหลียง 
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้ 

   (1) โทรสารแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 
    บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หมายเลขโทรสาร 0-2373-7979 

   (2) ลงทะเบียนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
    โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง บ.ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
    (lhct-ehia@tet1995.com) 
    คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง (bunbucha.c@tet1995.com)   

   (3) โทรศัพท์โดยตรง 
    คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  
                        หมายเลขโทรศัพท์ 0-2373-7799 ต่อ 3205 มือถือ 09-9429-5921 

  3) การสนทนากลุ่มย่อย 

   (1) ก าหนดการจัดกิจกรรม 

    การสนทนากลุ่มย่อย ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง 
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เวทีที่ 5 จัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก ต าบลหนองจอก อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้ประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละประเด็น เช่น มาตรการ
ด้านสุขภาพ/เศรษฐกิจ/สังคม มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีก าหนดการแสดงดังตารางท่ี 4.3.5-2 

ตารางท่ี 4.3.5-2 ก าหนดการจัดสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 5 
เวลา รายละเอียด 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับประทานอาหารว่าง 
09.00 - 09.15 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การด าเนินงาน          
09.15 - 09.30 น. ชมวีดีทัศน์แนะน ากระบวนการผลิตของโครงการ 
09.30 - 10.00 น. น าเสนอประเด็นข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางในการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
10.00 - 11.45 น. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละ
ประเด็น เช่น มาตรการด้านสุขภาพ/เศรษฐกิจ/ สังคม มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

11.45 - 12.00 น. สรุปผลต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละประเด็น 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 
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   (2) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

    การสนทนากลุ่มย่อย ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง       
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เวทีที่ 5 ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก ต าบลหนองจอก อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น
จ านวน 45 คน (รายละเอียดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงดังตารางท่ี 4.3.5-3)  

ตารางท่ี 4.3.5-3 จ านวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 5 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จ านวนผู้เข้าร่วม 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชนในพื้นทีเ่ทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินโครงการ 
1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก 
     1)  หมู่ท่ี 1 บ้านคลองใหม่ 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ใหญ่บ้าน 
          - กรรมการสิ่งแวดล้อม 
          - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
          ประชาชนในพื้นท่ี 
     2)  หมู่ท่ี 3 บ้านบางควาย 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
          ประชาชนในพื้นท่ี 
     3)  หมู่ท่ี 4 บ้านหนองจอก 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ใหญ่บ้าน 
     4)  หมู่ท่ี 5 บ้านปลายไม้ 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ใหญ่บ้าน 
          - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
     5)  หมู่ท่ี 6 บ้านคลองขุนพิทักษ์ 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผูใ้หญ่บ้าน 
          - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
          - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
     6)  หมู่ท่ี 7 บ้านปลายคลองขุนพิทักษ์ 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
          ประชาชนในพื้นท่ี 
     7)  หมู่ท่ี 8 บ้านคลองแขวงกลั่น  
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ใหญ่บ้าน 
          - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
          - สารวัตรก านัน 
     8)  หมู่ท่ี 9 บ้านคลองขวาง 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ใหญ่บ้าน 
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ตารางท่ี 4.3.5-3 (ต่อ) จ านวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 5 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จ านวนผู้เข้าร่วม 

3.  หน่วยงานราชการในระดับ
ต่างๆ  

หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 
3.1  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก 
      - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
      - รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
      - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
      - พนักงานจ้างทั่วไป 
      - เจ้าหน้าท่ี 
3.2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองจอก  
      - นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (รก.ผู้อ านวยการ) 
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รวมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 38 
ที่มา :  อ้างอิงจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในขั้นตอนการประเมินผลและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) (สนทนากลุ่มย่อย) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก ต าบลหนองจอก 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 4.3.6 เวทีที่ 6 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองประเวศ ต าบลคลองประเวศ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

   1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและแจ้งให้สาธารณชนรับทราบ  

    การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่มย่อย ในเวทีที่ 6 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 13.00-16.30 ณ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ 
ที่เก่ียวข้อง และตัวแทนภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเทพราช องค์การบริหารส่วนต าบล   
เทพราช และองค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 4.3.6-1 โดยบริษัทที่ปรึกษา ได้แจ้งให้กลุ่มเป้าหมายให้รับทราบถึงก าหนดการจัดประชุมฯ ผ่านการส่ง
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการ (ตัวอย่างหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแสดงดังเอกสารแนบที่ 4.3.6-1) 
ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบถึงก าหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าว  

ตารางท่ี 4.3.6-1 กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่มย่อย เวททีี่ 6 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

1.  ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลต าบลเทพราช องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช 
และองค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
1.1 เทศบาลต าบลเทพราช  
     1)  ชุมชนปากคลองขุนพิทักษ์ 
1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช 
     1)  หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองขุนพิทักษ์ 
1.3 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ 
     1)  หมู่ท่ี 1 บ้านคลองประเวศ 
     2)  หมู่ท่ี 2 บ้านคลองลัดยายหรั่ง 
     3)  หมู่ท่ี 3 บ้านคลองขุนพิทักษ์ 

2.  หน่วยงานรับผิดชอบจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 

2.1  บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.2  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

3. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ  หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 
3.1  เทศบาลต าบลเทพราช 
3.2  องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช 
3.3  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ 
3.4  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเทพราช 
3.5  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองประเวศ 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 
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ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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 2) การลงทะเบียนล่วงหน้า 

บริษัทที่ปรึกษา ได้ด าเนินการแจ้งข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบถึงช่องทางส าหรับการลงทะเบียน
ล่วงหน้า เพ่ือเข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง 
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้ 

   (1) โทรสารแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 
    บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หมายเลขโทรสาร 0-2373-7979 

   (2) ลงทะเบียนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
    โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง บ.ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
    (lhct-ehia@tet1995.com) 
    คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง (bunbucha.c@tet1995.com)   

   (3) โทรศัพท์โดยตรง 
    คุณบุญบูชา ชลชัยรุ่งเรือง บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  
                        หมายเลขโทรศัพท์ 0-2373-7799 ต่อ 3205 มือถือ 09-9429-5921 

  3) การสนทนากลุ่มย่อย 

   (1) ก าหนดการจัดกิจกรรม 

    การสนทนากลุ่มย่อย ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง 
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เวทีที่ 6 จัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ ต าบลคลองประเวศ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้ประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละประเด็น เช่น มาตรการ
ด้านสุขภาพ/เศรษฐกิจ/สังคม มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีก าหนดการแสดงดังตารางท่ี 4.3.6-2 

ตารางท่ี 4.3.6-2 ก าหนดการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 6 
เวลา รายละเอียด 

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับประทานอาหารว่าง 
13.30 - 13.45 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การด าเนินงาน          
13.45 - 14.00 น. ชมวีดีทัศน์แนะน ากระบวนการผลิตของโครงการ 
14.00 - 14.30 น. น าเสนอประเด็นข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางในการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
14.30 - 16.00 น. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละ
ประเด็น เช่น มาตรการด้านสุขภาพ/เศรษฐกิจ/ สังคม มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

16.00 - 16.30 น. สรุปผลต่อการน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในแต่ละประเด็น 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 

 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 
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   (2) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

    การสนทนากลุ่มย่อย ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง 
คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เวทีที่ 6 ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ ต าบลคลองประเวศ อ าเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้นจ านวน 29 คน (รายละเอียดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงดังตารางที่ 4.3.6-3) 

ตารางท่ี 4.3.6-3 จ านวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย เวทีที่ 6 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มย่อย จ านวนผู้เข้าร่วม 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลต าบลเทพราช องค์การ
บริหารส่วนต าบลเทพราช และองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ประเวศ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช  
     1)  หมู่ท่ี 1 บ้านปากคลองขุนพิทักษ์ 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ใหญ่บ้าน 
          - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
          - ประธานชมรมผู้สูงอายุ 
          - ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
          ประชาชนในพื้นท่ี 
1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ 
     1)  หมู่ท่ี 1 บ้านคลองประเวศ 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ใหญ่บ้าน 
          - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
     2)  หมู่ท่ี 2 บ้านคลองลัดยายหรั่ง 
          ผู้น าชุมชน 
          - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
          ประชาชนในพื้นท่ี 
     3)  หมู่ท่ี 3 บ้านคลองขุนพิทักษ์ 
          ประชาชนในพื้นท่ี 
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2. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ  หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 
3.1  เทศบาลต าบลเทพราช 
      - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
3.2  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ 
      - รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
      - ผู้อ านวยการกองคลัง 
      - นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ 
      - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
      - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
      - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
      - พนักงานจ้าง 
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รวมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 23 
ที่มา :  อ้างอิงจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในขั้นตอนการประเมินผลและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ (ค.2) (สนทนากลุ่มย่อย) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด วันพฤหัสบดี
ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ ต าบลคลองประเวศ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 67 

  

  

  

  
รูปที่ 4.3-1 ภาพบรรยากาศการสนทนากลุ่มย่อย  

ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด   หน้า 68 

ตารางท่ี 4.3-2 ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสนทนากลุ่มย่อย 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

1.  รายละเอียดโครงการ   
ก านัน ต.ลาดขวาง - อยากให้บ ารุงรักษาพื้นท่ีสีเขียวให้อยู่ในช่วงร้อยละ 5-10 

ของพื้นท่ีโครงการ 
โครงการปัจจุบันได้จัดสรรให้มีพื้นท่ีสีเขียวเป็นแนวป้องกันโดยรอบพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงมีขนาดพื้นท่ี 3.82 ไร่ 

(หรือคิดเป็นร้อยละ 7.01 ของพื้นท่ีโครงการ) ส าหรับการขยายก าลังการผลิตครั้งน้ี มีการก่อสร้างอาคาร  
การผลิตของสายการผลิตท่ี 3 และติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์เสริมการผลิตส าหรับรองรับส่วนขยาย จึงอาจท า
ให้มีการปรับปรุงต าแหน่งของพื้นท่ีสีเขียวและแนวป้องกันของโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจะยังคง
รักษาขนาดพื้นท่ีสีเขียวให้มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3.82 ไร่ กล่าวคือยังคงมีพื้นท่ีสีเขียวมากกว่าร้อยละ 7 ของพื้นท่ี
โครงการเช่นเดิม นอกจากน้ี ยังจัดให้มีแผนการบ ารุงรักษาพื้นท่ีสีเขียวของโครงการให้เติบโตในพื้นท่ีได้อย่าง
ยั่งยืน ซ่ึงปัจจุบันโครงการได้ก าหนดเป็นมาตรการฯ เรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
- ก าหนดให้มีพื้นท่ีสีเขียวขนาด 3.82 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 7.01 ของพื้นท่ีโครงการท้ังหมด) โดยจะท าการปลูก

ไม้เป็นแนวกันลม (Shelterbelt or Windbreak) เพื่อลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ เป็นแนวก าบัง
ธรรมชาติป้องกัน การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเสียง รวมถึงเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพด้วยการปลูก
ต้นอโศกอินเดีย (Polyalthialongifolia) ตะแบก (Lagerstroemia floribunda) และมะฮอกกานีใบใหญ่ 
(Swieteniamacrophylla) 

- ดูแลต้นไม้ และพืชคลุมดินบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าตายต้องปลูกแทน
ทันที 

- ก าหนดให้ท าความสะอาดและดูแลใบไม้ท่ีร่วงหล่นจากต้นไม้ท่ีปลูกในพื้นท่ีโครงการมิให้กระทบต่อพื้นท่ี
ข้างเคียง 

- โครงการต้องจัดเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาให้พันธุ์ไม้ท่ีปลูกไว้เจริญเติบโตอย่างสม่ าเสมอ ในช่วงหลังปลูก 5 ปีแรก
คอยก าจัดวัชพืชให้ไม้ยืนต้นก่อนช่วงฤดูฝน และปลูกซอ่มไม้ยืนต้นท่ีตาย รวมท้ังปลูกเสริมต้นท่ีแคระแกรน 

- ก าหนดให้มีการเพาะกล้าไม้ส าหรับปลูกทดแทนต้นไม้ท่ีเสียหายหรือล้มตาย โดยต้องด าเนินการปลูก
ทดแทนภายใน 30 วัน 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 
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ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสนทนากลุ่มย่อย 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

2.  คุณภาพอากาศ   
ก านัน ต.แสนภูดาษ 

 
- อยากให้มีการตรวจสอบมลพิษให้ครอบคลุมทุกโรงงานท่ีเป็น

แหล่งก าเนิดในพื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบทับ
ซ้อนกัน ควรพิจารณาให้พื้นท่ีดังกล่าวมีการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศด้วย 

แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศท่ีส าคัญของโครงการ คือ ปล่องระบายอากาศจากเตาหลอม จ านวน  
2 ปล่อง (ปล่องเตาหลอมของสายการผลิตท่ี 1 และ 2) และปล่องระบายอากาศจากเตาอบ จ านวน 2 ปล่อง 
(บริเวณหน้าเตาและทายเตา) ซ่ึงมลพิษหลัก ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และทองแดง (Cu) ซ่ึงโครงการมีนโยบาย 
ท่ีจะลดมลพิษทางอากาศตั้งแต่แหล่งก าเนิด โดยการเลือกใช้เตาหลอมท่ีเป็นเตาไฟฟ้าแบบเหน่ียวน า ซ่ึงถือ
เป็นเตาท่ีก่อให้เกิดมลพิษต่ า อีกท้ังโรงงานได้ติดตั้งระบบรวบรวมและบ าบัดมลพิษทางอากาศแบบไซโคลน
และถุงกรอง (Cyclone & Bag Filter) เรียบร้อยแล้ว ส าหรับการขยายก าลังการผลิตครั้งน้ีก็จะมีการติดตั้ง
เตาหลอมเพิ่มเติมส าหรับรองรับสายการผลิตท่ี 3 ท่ีจะก่อสร้างใหม่ โดยยังคงเลือกใช้เทคโนโลยีเตาหลอม
แบบไฟฟ้าเหน่ียวน าเช่นเดิม และก าหนดให้มีระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศแบบถุงกรอง (Bag Filter)  
เพื่อบ าบัดมลพิษก่อนระบายออกสู่ภายนอกโรงงาน  

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปจากการขยายก าลังการผลิตครั้งน้ี  
จะพิจารณาจากข้อมูลการระบายมลพิษของโครงการด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ร่วมกับศักยภาพในการ
รองรับมลพิษของสภาพแวดล้อมปัจจุบันและเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงงานได้ก าหนดมาตรการฯ ควบคุมอัตราการระบายมลพิษท่ีโครงการต้องยึดถือ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และก าหนดมาตรการฯ ป้องกันด้านมลพิษทางอากาศจากโครงการ โดยเฉพาะ
มลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
 ก าหนดให้มีระบบบ าบัดไอน้ ามันแบบไฟฟ้า (Electric Oil Mist Collector) จ านวน 6 เครื่อง ส าหรับ

ขั้นตอนกระบวนการผลิตต่างๆ ได้แก่ ขั้นตอนการอบปรับสภาพแบบ Inline Annealing จ านวน  
1 เครื่อง, ขั้นตอนการอบอ่อนส าหรับท่อ TIAC จ านวน 4 เครื่อง และขั้นตอนการกัดเกลียว ( IGT) 
จ านวน 2 เครื่อง โดยให้ท าการควบคุม ดูแลระบบบ าบัดไอน้ ามันให้มีสภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

 ก าหนดให้มีระบบบ าบัดไอน้ ามันแบบ Oil Scrubber บริเวณขั้นตอนการกัดเกลียว ( IGT) จ านวน  
1 เครื่อง โดยให้ท าการควบคุมดูแลระบบบ าบัดไอน้ ามันให้มีสภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

 ก าหนดให้มีระบบบ าบัดมลพิษจากเตาหลอมของสายการผลิตท่ี 1 และสายการผลิตท่ี 2 เป็นแบบ
ไซโคลนและถุงกรอง (Cyclone & Bag Filter) โดยจะท าการควบคุมและดูแลการท างานของระบบ
บ าบัดมลพิษให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 

 ก าหนดให้มีระบบบ าบัดมลพิษจากเตาหลอมของสายการผลิตส่วนขยายหรือสายการผลิตท่ี 3 เป็นแบบ
ถุงกรอง (Bag Filter) โดยจะท าการควบคุมและดูแลการท างานของระบบบ าบัดมลพิษให้มีประสิทธิภาพ
อยู่ตลอดเวลา 

ครู รร.ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล - พิจารณาจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการว่าครอบคลุม
ทุกทิศทางลมหรือไม ่

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 9 ต.หนองจอก - มลพิษทางอากาศท่ีระบายออกจากปล่องระบายของโครงการ 
อยากทราบว่ามีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบ และมีผลการ
ตรวจวัดย้อนหลังให้ดูหรือไม่ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 ต.เทพราช 
(ประธานชุมชน) 

- ปัจจุบันโครงการมีปล่องระบายมลพิษทางอากาศ จ านวน  
4 ปล่อง และภายหลังขยายก าลังการผลิตจะติดตั้งเพิ่มอีก  
1 ปล่อง จึงอยากทราบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ
ปล่องระบายของโครงการในปัจจุบันว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
หรือไม่ เพื่อให้ชุมชนเชื่อมันได้ว่าถ้าติดตั้งเพิ่มอีก 1 ปล่อง 
โครงการจะสามารถควบคุมค่าการระบายได้ตามท่ีเสนอไว ้
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2.  คุณภาพอากาศ (ต่อ)   
  - จัดให้มีระบบไฟฟ้าส ารองบริเวณระบบบ าบัดไอน้ ามันแบบ Oil Scrubber เพื่อให้สามารถท างานได้ 

หากไฟฟ้าสายหลักดับ 
- ก าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชม.  

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชม. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชม. ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชม. ปริมาณทองแดง (Cu) เฉลี่ย 24 ชม. โดยตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง
ระหว่างมีนาคม-มิถุนายน และกันยายน-ธันวาคม ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ 

- ก าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และปริมาณ
ทองแดง (Cu) จ านวน 2 สถานี คือ ชุมชนตลาดบ้านแสนภูดาษ และชุมชนบ้านหมู่ใหญ่ โดยตรวจวัดปีละ  
2 ครั้ง ในช่วงระหว่างมีนาคม-มิถุนายน (เป็นตัวแทนทิศทางลมจากทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้) และ
กันยายน-ธันวาคม (เป็นตัวแทนทิศทางลมจากทิศตะวันออก เฉียงเหนือ) โดยท าการตรวจวัดครั้งละ 7 วัน
ต่อเนื่อง 

- โครงการจะต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ รวมท้ังเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา และส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน 
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3.  น้ าใช้และการจัดการน้ าเสีย   
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 9 ต.หนองจอก - ภายหลังการขยายก าลังการผลิตจะเพิ่มเตาหลอม 1 เตา และ 

จะเพิ่มปล่องระบายมลพิษอากาศอีก 1 ปล่อง แล้วระบบบ าบัด
น้ าเสียได้มีการเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่อย่างไร 

โครงการปัจจุบันมีการจัดการน้ าเสียภายในโครงการโดยการบ าบัดและน ามาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ใหม่
ภายในโรงงานโดยไม่มีการระบายท้ิงออกสู่ภายนอกโรงงานแต่อย่างใด ส าหรับแหล่งก าเนิดน้ าเสียของ
โครงการปัจจุบัน ได้แก่ น้ าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน และน้ าเสียจากกระบวนการผลิต  
โดยโครงการมีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบส าเร็จรูปเพื่อรองรับน้ าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงานและ
บ าบัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยจะออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า  
1 วัน รวมถึงก าหนดให้มีการควบคุมคุณภาพของน้ าท้ิงให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด ก่อนน า
กลับมาใช้ในภายในโครงการบางส่วนและระบายส่วนท่ีเหลือออกสู่ภายนอกโรงงาน  ส่วนน้ าเสียจาก
กระบวนการผลิตจะถูกรวบรวมเพื่อส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานฯ มารับไปก าจัดต่อไป 
ส าหรับการขยายก าลังการผลิต คาดว่าจะมีปริมาณน้ าเสียเพิ่มขึ้น และโครงการเองก็มีแนวคิดท่ีจะติดตั้ง
ระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อบ าบัดน้ าเสียจากกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนดก่อน
น ากลับมาใช้ในภายในโครงการโดยไม่มีการน าท้ิงออกสู่ภายนอกแต่อย่างใด ส่วนแนวทางการประเมินผล
กระทบด้านคุณภาพน้ าของโครงการ จะพิจารณาลักษณะของน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นและศักยภาพของระบบบ าบัด
น้ าเสียเพื่อท่ีจะสามารถบ าบัดน้ าเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงออกแบบบ่อพัก
น้ าท้ิงและบ่อพักน้ าท้ิงฉุกเฉินให้สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
โครงการจะไม่มีการปล่อยน้ าท้ิงออกสู่ภายนอกโรงงาน แต่โครงการก็ได้ก าหนดมาตรการฯ ป้องกันผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากน้ าเสียของโครงการ ดังน้ี 
- จัดให้มีการดูแลท าความสะอาดถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปโดยการสูบกากตะกอนออกไปก าจัดอย่าง

สม่ าเสมอ 
- ให้น าน้ าท้ิงจากการอุปโภคบริโภคของพนักงานไปรดน้ าต้นไม้บริเวณพื้นท่ีสีเขียวและสนามหญ้า โดยไม่ให้

มีการระบายออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ 

 ก านัน ต.ลาดขวาง - โครงการมีการควบคุมคุณภาพน้ าเสียอย่างไร 
ก านัน ต.บางหัก - หากมีการปล่อยน้ าท้ิงออกมาจากโครงการ ควรมีการตรวจวัด

คุณภาพน้ า เน่ืองจากมีความกังวลคุณภาพน้ าท้ิงท่ีจะไหลลงสู่
แม่น้ าบางปะกง ซ่ึงอาจท าให้สัตว์น้ าตายได้ 

ผู้ใหญ่บ้าน คลองบ้านโพธิ์ - มีการปล่อยน้ าท้ิงออกมาภายนอกหรือไม่ มีการจัดการอย่างไร 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 ต.เทพราช  
(ประธานชุมชน) 

- โครงการมีการใช้ความร้อนในกระบวนการผลิตในการหลอม
ละลายถึง 1,000 องศาเซลเซียส และการมีใช้น้ าหล่อเย็นเพื่อ
ระบายความร้อน จึงกังวลว่าจะมีโลหะหนักจากกระบวนการ
ผลิตออกมากับน้ าหล่อเย็นซ่ึงจะถูกรวบรวมลงสู่บ่อบ าบัดน้ า
เสียของโครงการ โลหะหนักอาจซึมลงสู่น้ าใต้ดิน ซ่ึงประชาชน
ในพื้นท่ีมีการใช้น้ าจากน้ าบาดาลจึงอาจส่งผลกระทบในระยะ
ยาวต่อไป จึงอยากให้โครงการมีมาตรการควบคุมโดยจัดให้มี
จุดพ้ืนฐานรองรับท่ีแน่นอน 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 
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ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสนทนากลุ่มย่อย 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

4.  การจัดการของเสีย   
ผู้ใหญ่บ้าน คลองบ้านโพธิ์ - ของเสียจากกระบวนการหลอมจากเตาหลอมมีการก าจัด

อย่างไร 
โครงการปัจจุบันมีของเสียจาก 2 แหล่ง คือ ของเสียจากอาคารส านักงาน และกากของเสียจาก

กระบวนการผลิต ส าหรับการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป โครงการจะก าหนดให้มีการคัดแยกขยะเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซ่ึงขยะท่ัวไปจะเป็นขยะท่ีผ่านการคัดแยกขยะรีไซเคิลออก
และท าการติดต่อหน่วยงานในท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบเข้ามารับไปก าจัด ส าหรับขยะรีไซเคิลจะถูกรวบรวมและ
ติดต่อให้ผู้รับซ้ือมารับขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ต่อไป ส่วนขยะอันตรายจะถูกรวบรวมส่งให้หน่วยงาน  
ท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป  

ส าหรับการจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิต จะท าการจัดส่งกากของเสียออกไปก าจัดโดย
หน่วยงานภายนอก ซ่ึงหน่วยงานรับก าจัดจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนท่ีโครงการก าหนด โดยจะ
มีการตรวจสอบหน่วยงาน/บริษัทรับก าจัดกากของเสียท่ีเสนอให้บริการก าจัดกากของเสียของโครงการ และ
จัดท าบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะสมบัติ และการจัดการกากของเสียทุกชนิด รวมท้ัง
เก็บรวบรวมเอกสารก ากับการขนส่ง (Manifest Form) ท่ีออกโดยหน่วยงานรับก าจัดกากของเสีย พร้อมท้ัง
จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการเป็นผู้ติดตามตรวจสอบการด าเนินการจัดการของเสียของหน่วยงานท่ีรับก าจัด
ให้ด าเนินการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปตามข้อตกลงการรับก าจัดของเสีย ส าหรับการขยายก าลัง
การผลิตครั้งน้ี พบว่ามีผลท าให้ปริมาณของเสียท่ีเกิดจากโครงการเพิ่มขึ้น  แต่ไม่ท าให้ชนิดของของเสีย
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

การประเมินผลกระทบจากของเสียภายหลังขยายก าลังการผลิตครั้งน้ี จะพิจารณาจากปริมาณของเสียท่ี
เพิ่มขึ้นและศักยภาพในการรองรับปริมาณของเสียภายในพื้นท่ีโครงการให้เพียงพอก่อนส่งติดต่อให้หน่วยงาน
ท่ีรับก าจัดของเสียเข้ามารับไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงงานได้ก าหนดมาตรการฯ ในการป้องกันผลกระทบจากของเสียท่ีเกิดขึ้นจาก
การด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
- จัดเตรียมถังรองรับขยะแยกประเภทไว้ 3 ประเภท คือ ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซ่ึงจะ

น าไปวางตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ 
- ของเสียท่ีเกิดจากอาคารส านักงานและบ้านพักคนงาน โครงการต้องจัดให้มีถังรองรับอย่างทั่วถึง มีการเก็บ

รวบรวมทุกวัน โดยขยะท่ัวไป และขยะอันตรายจะถูกส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากทางราชการมารับ
ไปก าจัด ส่วนขยะรีไซเคิลโครงการจะติดต่อให้ผู้รับซ้ือน ากลับไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

- ขยะอันตรายจากกิจกรรมของโรงงานมีการก าจัดอย่างไร 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 9 ต.หนองจอก - น้ าเสียและของเสียท่ีบ าบัดหรือก าจัดไม่ได้แล้วโครงการจะส่ง

ให้หน่วยงานใดรับไปก าจัด 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 ต.เทพราช  
(ประธานชุมชน) 

- กังวลเรื่องน้ ามันท่ีใช้แล้วในกระบวนการผลิตจะปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 
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ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสนทนากลุ่มย่อย 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

4.  การจัดการของเสีย (ต่อ)   
   ของเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการ จะต้องด าเนินการจัดการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 เพื่อให้ระบบการจัดการของเสียท่ีเกิดจากโครงการ
เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
- การด าเนินการจัดส่งกากของเสียออกไปก าจัดนอกโครงการจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน  

ท่ีหน่วยงานราชการก าหนด ดังน้ี 
* ตรวจสอบหน่วยงาน/บริษัทรับก าจัดกากของเสียท่ีเสนอให้บริการก าจัดกากของเสียของโครงการ   

โดยเลือกใช้บริการเฉพาะหน่วยงาน/บริษัทท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีสามารถรับก าจัด  
กากของเสียตามประเภทท่ีก าหนดเท่าน้ัน 

* ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548  
ท่ีก าหนดว่า ห้ามมิให้น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
จากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายให้น าออกไป 
เพื่อการจัดการด้วยวิธีการและสถานท่ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด 

* โครงการจะต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะสมบัติ  และการจัดการกากของเสีย 
ทุกชนิด รวมท้ังเก็บรวบรวมเอกสารก ากับการขนส่ง (Manifest Form) ท่ีออกโดยหน่วยงานรับก าจัดกากของ
เสีย และรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน 

  - ก าหนดให้อาคารเก็บรวบรวมของเสียเป็นพื้นท่ีท่ีมีหลังคาคลุม  และมีพื้นท่ีเพียงพอต่อปริมาณการของเสีย 
ท่ีเกิดขึ้น 

- ให้คณะท างานสิ่งแวดล้อมของโครงการ ปฏิบัติหน้าท่ีดังน้ี 
* ส ารวจขยะท่ีเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ 
* จัดฝึกอบรมหัวหน้างานและพนักงานในเรื่องการจัดเก็บขยะและจ าแนกขยะ 

- ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าท่ีดังน้ี 
* แจ้งแบบ สก.2 และยื่นแบบค าขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณบริษัทฯ 
* ประเมินและติดต่อผู้รับเหมาช่วงในการก าจัดขยะ 
* ลงนามอนุมัติในการน าขยะออกนอกบริษัทฯ 
* ควบคุมการจัดการขยะ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการจัดการของเสียของหน่วยงานท่ีรับก าจัด เพื่อเป็นการ
ตรวจประเมินผู้รับก าจัดฯ รวมถึง เพื่อให้มีการด าเนินการถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปตามข้อตกลง 
การรับก าจัด โดยจัดเจ้าหน้าท่ีของโครงการตรวจสอบสถานท่ีรับก าจัดของหน่วยงานท่ีเข้ามารับของเสียไปก าจัด 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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5.  คมนาคมขนส่ง   
ก านัน ต.ลาดขวาง - ให้ประเมินผลกระทบจากปริมาณรถขนส่งท่ีเพิ่มขึ้นจากการ

ขยายก าลังการผลิต 
กิจกรรมการขนส่งของโครงการ ประกอบด้วย การขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ กากของเสีย และ

การเดินทางของพนักงาน เป็นต้น ส าหรับการขยายก าลังการผลิตครั้งน้ี คาดว่าจะมีปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากความต้องการใช้วัตถุดิบและสารเคมีท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับขยายก าลังการผลิต ปริมาณการจราจรจาก
การขนส่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายให้กับลูกค้า และปริมาณการจราจรจากการเดินทางของพนักงานท่ีรับ
เพิ่มขึ้น เป็นต้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจราจรในปัจจุบัน 

การประเมินผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง จะพิจารณาจากปริมาณการจราจรท่ีเพิ่มขึ้นร่วมกับ
ปริมาณการจราจรท่ีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อประเมินศักยภาพในการรองรับปริมาณรถบนเส้นทางจราจรต่างๆ 
ตามแนวทางของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงการได้ก าหนดมาตรการฯ  เพื่อป้องกัน
ผลกระทบท้ังในแง่ของความปลอดภัยจากการขนส่งและปัญหาการจราจรติดขัดจากปริมาณรถขนส่งของ
โครงการท่ีเพิ่มมากขึ้น ดังน้ี 
- หลีกเลี่ยงการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในช่วงการจราจรคับค่ังช่วงเช้าเวลา  (07.00-08.00 น.) และ 

ช่วงเย็น (17.00-18.00 น.) 
- ควบคุมความเร็วของรถในพ้ืนท่ีโครงการไม่ให้เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
- จ ากัดความเร็วของยานพาหนะท่ีเป็นรถบรรทุกท่ีขับในบริเวณชุมชนให้ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
- ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายเพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นผิวจราจร 
- ก าหนดให้รถบรรทุกทุกคันของโครงการเป็นแบบท่ีมีส่วนปกคลุมมิดชิดและประตูเปิด -ปิด เพื่อป้องกัน 

การร่วงหล่นขณะขนส่ง 
- อบรมพนักงานขับรถให้มีความรู้เรื่องกฎจราจรและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
- กวดขันพนักงานขับรถขนส่งให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นการ

ป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
- ดูแลให้มีการขับรถด้วยความระมัดระวังท้ังรถยนต์ท่ัวไป รถบรรทุก และรถรับส่งพนักงาน มีการจดบันทึก

อุบัติเหตุจากการจราจรท่ีเกิดกับรถของโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการป้องกัน 
ในอนาคต 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้าออกจากพื้นท่ีโครงการ 
- ก าหนดให้มีแผนตรวจสอบสภาพรถ และซ่อมบ ารุงอย่างสม่ าเสมอ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 9 ต.หนองจอก - ขอให้เจ้าหน้าท่ีของโครงการช่วยดูแลและอ านวยความสะดวก
ทางเข้า -ออก และการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการเป็น
พิเศษ เน่ืองจากจุดกลับรถบริเวณน้ันมีความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ ซ่ึงหากเป็นคนในพื้นท่ีจะใช้จุดกลับรถบริเวณใต้
สะพานเพื่อความปลอดภัยในการจราจร 
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5.  คมนาคมขนส่ง   
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 ต.เทพราช  
(ประธานชุมชน) 

- ขอให้โครงการวางแผนด้านการคมนาคมขนส่งให้ดี โดยเฉพาะ
บริเวณท่ีเป็นคอขวด ทางแยก ทางเลี้ยว หรือจุดกลับรถ เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการขยายก าลัง
การผลิตของโครงการต่อประชาชนท่ีใช้ถนนเส้นน้ีเป็นเส้นหลัก
ในการคมนาคม 

เมื่อพิจารณาทางหลวงหมายเลข 314 ท่ีบริเวณทางเข้าด้านหน้าโรงงาน พบว่าเป็นจุดกลับรถและมักจะมี
ปัญหาการจราจรติดขัดเล็กน้อยเมื่อมีการกลับรถในบริเวณดังกล่าว ซ่ึงโครงการได้ตระหนักถึงปัญหาและความ
เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ ดังน้ัน โครงการจึงได้ก าหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชน
ท่ีใช้ทางหลวงหมายเลข 314 ดังน้ี 
- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้าออกจากพื้นท่ีโครงการ 
- ก าหนดให้รถขนส่งวัตถุดิบ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลีกเลี่ยงการเลี้ยวตัดกระแสหรือกลับรถ  

ท่ีบริเวณจุดกลับรถด้านหน้าโรงงาน 
6.  สาธารณสุขและสุขภาพ   
 ตัวแทน รพ.สต. หนองจอก - โครงการได้วางแผนด้านส่งเสริมและดูแลสุขภาพของพนักงาน

และโรคจากการประกอบอาชีพไว้อย่างไรบ้าง 
โรงงานปัจจุบันจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าทุกปี ส าหรับพนักงานใหม่ต้องตรวจสุขภาพ

ภายใน 30 วันและด าเนินการตรวจวัดอย่างต่อเน่ืองทุกๆ 1 ปี โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ในกรณีท่ีพบว่า 
ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมีแนวโน้มผิดปกติ จะด าเนินการตรวจซ้ าโดยละเอียดอีกครั้งเพื่อยืนยันผล
และหาสาเหตุ ท้ังน้ี หากพบว่าผลการตรวจสุขภาพซ้ าของพนักงานมีความผิดปกติ ให้ย้ายพนักงานไปยัง
บริเวณ/แผนกอื่นท่ีมีโอกาสได้รับผลต่อสุขภาพน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงงานได้ก าหนดมาตรการฯ 
เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพของพนักงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
- จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ท่ีเพียงพอส าหรับใช้รักษาผู้ป่วยเบื้องต้น พร้อมยานพาหนะในการส่ง

ต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน พร้อมท้ังประสานงานกับโรงพยาบาลโสธราเวชซ่ึงเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีจะส่งต่อ
ผู้ป่วยเป็นอันดับแรกไว้ล่วงหน้า 

- ก าหนดระยะเวลาการท างานท่ีเหมาะสม ก าหนดเวลาพักให้พนักงานท่ีท างานในพื้นท่ีท่ีมีความร้อน เสียงดัง 
หรือสารเคมี เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน และเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของ
พนักงาน 

- จัดใหม้ีการตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงส าหรับพนักงานใหม่ภายใน 30 วัน และทุกๆ 1 ปี ส าหรับ
พนักงานประจ า โดยแพทย์อาชีว-เวชศาสตร์ รวมท้ังลูกจ้างรับเหมาค่าแรงตามระเบียบข้อก าหนดใน
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

- หากผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมีแนวโน้มผิดปกติให้ท าการตรวจโดยละเอียดอีกครั้งเพื่อยืนยัน  
ผล พร้อมท้ังหาสาเหตุหากพบว่ามีความผิดปกติให้ย้ายพนักงานท่ีมีความผิดปกติไปท างานในบริเวณ/แผนก
อื่นท่ีมีโอกาสได้รับผลต่อสุขภาพน้อยกว่า 

- ก าหนดให้พนักงานต้องล้างมือด้วยสบู่ และล้างหน้า ก่อนผ่านห้องท าความสะอาดเพื่อเข้าใช้บริหารห้อง
รับประทานอาหาร 
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6.  สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)   
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 ต.เทพราช . 
(ประธานชุมชน) 

- กังวลเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพในเรื่องกลิ่นและเสียง  
อยากทราบว่าก่อนขยายก าลังการผลิตมีระดับเสียงในช่วงท่ีมี
การผลิตสูงสุดกี่เดซิเบลเอ และมีมาตรการควบคุมระดับเสียง
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพนักงานท่ีปฎิบัติงานอย่างไร 

โรงงานปัจจุบันได้มีการควบคุมมลพิษหรือปัจจัยในสถานประกอบการท่ีอาจส่งผลต่อความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยของพนักงาน เช่น มลพิษทางอากาศ ความร้อน ระดับเสียง เป็นต้น ให้อยู่ในระดับท่ีมาตรฐาน
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด ส าหรับการขยายก าลังการผลิต จะมีการติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์การผลิต
เพิ่มเติมท่ีอาจเป็นแหล่งก าเนิดเสียงที่ส าคัญ ซ่ึงโครงการได้มีแนวทางท่ีจะควบคุมระดับเสียงตั้งแต่แหล่งก าเนิด 
โดยการติดตั้งอุปกรณ์ครอบเสียง มีการบริหารจัดการเพื่อลดระยะเวลาการรับสัมผัสเสียงของพนักงาน รวมท้ัง
จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอกับจ านวนพนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมีเสียงดัง  
ซ่ึงโรงงานปัจจุบันได้ก าหนดเป็นมาตรการฯ ป้องกันด้านระดับเสียงต่อพนักงานเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
- บริเวณท่ีมีเสียงดังมากควรสับเปลี่ยนพนักงานเมื่อท าไประยะเวลาหน่ึงลดผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  

การได้ยินของพนักงาน 
- ถ้าผลการตรวจวัดเสียงแสดงให้เห็นว่ามีเสียงดังเกินมาตรฐานโครงการจะต้องหาทางแก้ไขทางวิศวกรรม 
- ออกแบบการท างานให้มีผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมีเสียงดังน้อยท่ีสุด 
- ตรวจสอบบ ารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานตามระยะเวลาท่ีระบุในข้อก าหนดของอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อป้องกัน

ระดับเสียงจากเครื่องจักรท่ีมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน 
- จัดท า Noise Contour Map ในพื้นท่ีการผลิตภายใน 3 เดือน หลังจากโครงการเปิดด าเนินการส่วนขยาย

โครงการ และท าการทบทวนทุก 2 ปี โดยน าผลการศึกษาจากการจัดท า Noise Contour Map มาใช้ใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในโครงการต่อไป 

- ก าหนดเขตท่ีมีเสียงดังรอบพื้นท่ี/เครื่องจักรท่ีมีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป และให้เตรียมอุปกรณ์
ป้องกันเสียงส่วนบุคคลให้กับพนักงานท่ีท างานในพื้นท่ีท่ีมีเสียงดังอย่างเพียงพอและหากพนักงานเข้าไป
ท างานในบริเวณดังกล่าวต้องสวมใส่เครื่องป้องกันเสียง เช่น ปล๊ักลดเสียง ครอบหูลดเสียง เป็นต้น 

- จัดเตรียม ear muffs หรือ ear plugs ให้แก่พนักงานท่ีท างานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง 
- จัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยินภายในพื้นท่ีอาคารโรงงานส่วนการผลิต 
- โรงงานต้องควบคุมมิให้บริเวณปฏิบัติงานในโรงงานมีระดับเสียงเกินกว่ามาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ 
- บริเวณปฏิบัติงานท่ีมีระดับเสียงเกินมาตรฐาน ผู้ประกอบการต้องปิดประกาศเตือนให้ทราบถึงบริเวณท่ีมี

เสียงดังเกินมาตรฐานท่ีก าห 
- การตรวจวัดระดับเสียง บริเวณท่ีท าการตรวจวัดต้องเป็นบริเวณท่ีมีการปฏิบัติงานในสภาพการท างานปกติ 

การตรวจวัดต้องเป็นบริเวณท่ีมีระดับเสียงสูง ประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีต้องด าเนินการตรวจวัดเสียง
ตามก าหนด 
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7.  เศรษฐกิจและสังคม   
 ก านัน ต.แสนภูดาษ - ขอให้ โครงการมีส่ วนร่ วมในการสนับสนุนหรือดูแล

สถานพยาบาลในท้องถิ่น ซ่ึงถือเป็นสถานท่ีแรกท่ีคนในชุมชน
จะเข้าไปใช้บริการก่อนย้ายไปรักษาตัวในสถานพยาบาล
อื่นๆ ท่ีเหมาะสม 

โครงการปัจจุบันมีแผนงานที่จะด าเนินการเรื่องประชาสัมพันธ์หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมุชน  
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการท างานของโครงการและเป็นอีกช่องทางในการพบปะเพื่อประชาสัมพันธ์
ข ้อมูลการด าเนินกิจการของโรงงานให้ร ับทราบข้อมูลที ่เป็นข้อเท็จจริง นอกจากนี้ย ังมีการจ ัดตั ้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 23 คน 
ประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาชน จ านวน 13 คน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 8 คน และ
ผู้แทนจากโครงการ จ านวน 2 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่
ที่อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ รวมถึงการควบคุมผลการตรวจวัดไม่ให้มีค่ าเกินมาตรฐาน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด ตรวจสอบหาสาเหตุของผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังผลกระทบ  
ที่อาจเกิดจากการด าเนินงานของโครงการ ทั้งนี้โรงงานปัจจุบันได้ก าหนดมาตรการฯ ด้านสังเคม -เศรษฐกิจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังน้ี 
- ก าหนดแผนงานการท า CSR และการประชาสัมพันธ์ของโครงการเมื่อมีการพัฒนาโครงการ  ท้ังด้าน

สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้าน 
การสื่อสารและเสริมสร้างความเข้าใจท่ีดี 

- ก าหนดให้มีนโยบายท่ีจะเข้าร่วมหรือเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชายเลน 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นท่ีใกล้เคียงโครงการ (มีนโยบายเข้าร่วมหรือเป็น
เจ้าภาพ) 

- เชิญกลุ่มผู้น าชุมชนหรือผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการเป็นครั้งคราวตามโอกาสเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
รับทราบถึงการด าเนินโครงการ รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ท้ังน้ีเพื่อลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเน่ืองจากโครงการ 

- ให้ความร่วมมือกับชุมชนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล  การให้
ทุนการศึกษา ฯลฯ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

- จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัทฯ ผลการด าเนินงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม  น าไปติดประกาศตาม 
ท่ีสาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน 

ครู รร.ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล - เสนอแนะให้โครงการพิจารณากิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์
ให้สอดคล้องและตรงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
โดยเปิดให้คนในชุมชนสามารถเสนอแนะกิจกรรมดังกล่าวได้ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 ต.หนองจอก - ชุมชนสามารถประสานงานขอการสนับสนุนโครงการหรือ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์จากโครงการได้โดยตรงหรือไม่ 
และสามารถติดต่อผ่านช่องทางใด 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 ต.เทพราช  
(ประธานชุมชน) 

- ขอให้โครงการช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในพื้นท่ี เช่น บุคลากร ยารักษาโรค และเวชภัณฑ์  
เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการด้านสาธารณสุขท่ีเพิ่มขึ้น 
เ น่ืองจากจ านวนประชากรแฝงท่ีเพิ่มขึ้น และควรให้
ความส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนท่ีอยู่
ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการเป็นพิเศษ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 ต.หนองจอก - ปัจจุบันการจัดต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการได้ก าหนดชื่อคณะกรรมการฯ แล้ว
เสร็จหรือยัง และอยู่ในขั้นตอนใด 
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7.  เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)   
  - ด าเนินการสร้างความเข้าใจต่อชุมชนในการด าเนินการโครงการอย่างต่อเน่ืองตลอดการพัฒนาโครงการ   

ในลักษณะของการสัมมนาหรือการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ท่ีเข้าใจง่ายและน่าสนใจ ดังน้ี 
* จัดให้มีการพบปะพูดคุยและสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มชุมชนในพื้นท่ีรอบโครงการรัศมี  5 กิโลเมตร  

เป็นประจ าทุกเดือน 
* เปิดรับข้อมูลข่าวสาร ประมวลสถานการณ์ของชุมชนเป็นประจ าเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจในประเด็นท่ี

ชุมชนสงสัยหรือห่วงกังวล 
* เสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานแบบบูรณาการเกิดประโยชน์แก่ชุมชนส่วนรวม 
- กรณีท่ีเกิดประเด็นท่ีไม่เข้าใจต่อกันต้องจัดให้มีกระบวนการส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันอย่างเร่งด่วน 

ก านัน ต.ลาดขวาง - อยากให้โรงงานพิจารณารับคนในพื้นท่ีเข้าท างาน โครงการปัจจุบันมีพนักงานท้ังหมด 289 คน ซ่ึงเป็นพนักงานในท้องถิ่นจ านวน 156 คน หรือคิดเห็น  
ร้อยละ 54 ของจ านวนพนักงานท้ังหมด อีกท้ังภายหลังการขยายก าลังการผลิตครั้งน้ีจะท าให้โครงการมีความ
ต้องการพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 450 คน (เพิ่มขึ้น 161 คน) ซ่ึงโครงการมีนโยบายท่ีจะรับแรงงานคนในท้องถิ่นท่ี
มีความรู้ความสามารถตามข้อก าหนดของโครงการเป็นอันดับแรก โดยจะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัคร
พนักงานในบริเวณท่ีมีผู้คนผ่านและเห็นได้ชัดเจน รวมท้ังการติดประกาศหน้าบริษัทและแจ้งผ่านผู้น าชุมชน  
อย่างไรก็ตาม โครงการได้ก าหนดมาตรการฯ ท่ีจะพิจารณารับคนงานในท้องถิ่น ดังน้ี 
-  พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรกเข้าท างานในต าแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 ต.หนองจอก - กรณีประชาชนในพื้นท่ีต้องการไปสมัครงาน โครงการจะมี
การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 ต.เทพราช  
(ประธานชุมชน) 

- ขอให้โครงการท าข้อตกลงหรือ MOU กับโรงเรียนหรือ
วิทยาลัยเทคนิคในพื้นท่ี เพื่อจะได้รับลูกหลานในพื้นท่ีเข้า
ท างานในอนาคต เป็นการสร้างงานสร้างรายได้กับให้กับ
ชุมชนต่อไป 
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8.  อื่นๆ   
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 9 ต.หนองจอก - เน่ืองจากการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการเพิ่มต้นทุน

ของโครงการ จึงกังวลว่าในอนาคตโครงการจะด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมลดลง เช่น การปิดระบบบ าบัดมลพิษทาง
อากาศ เป็นต้น จึงขอให้โครงการดูแลและให้ความส าคัญ 
ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 

 การด าเนินการของโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการ EHIA ท่ีน าเสนอต่อ สผ. อย่างเคร่งครัด ประกอบกับ
ต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อ สผ. ทุก 6 เดือน รวมท้ังมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประชาสัมพันธ์โครงการท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเข้ามาตรวจสอบ  
การท างานของโครงการ ดังน้ัน การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต้องด าเนินงานตามข้อกฎหมาย
ก าหนด มีรายละเอียดดังนี้  
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมท่ีเสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ังทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 
โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ของบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 
102 หมู่ท่ี 3 ถนนสิริโสธร ต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธ์ิจังหวัดฉะเชิงเทรา  

- เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่าน้ันโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด 
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบต่อไป 

- หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอป
เปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบโดยเร็ว เพื่อส านักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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4.4 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

 1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

  บริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการสัมภาษณ์จากหน่วยงานราชการ (แสดงดังตารางที่ 4.4-1) ซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบ่งออกเป็น 

  (1) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการโดยตรง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น ที่รับผิดชอบและตั้งอยู่บริเวณที่ตั้งโครงการ บริษัทที่ปรึกษา
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน ข้อมูลพื้นฐาน
ของชุมชน ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความคิดเห็นต่อโครงการในภาพรวม  

  (2) หน่วยงานราชการที่มีความส าคัญรองลงมา บริษัทที่ปรึกษาจะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
ด าเนินการตามหลักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เพ่ือใช้ในการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการของ
ตัวแทนหน่วยงานราชการ หัวข้อในแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการด าเนินการที่ผ่านมา  และ
นโยบายของหน่วยงาน ความคิดเห็นต่อโครงการ และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ  

ตารางท่ี 4.4-1 หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องต่อการด าเนินโครงการฯ 
หน่วยงานราชการระดับต่างๆ รายละเอียดกลุ่มย่อย 

1. หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 1)  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 
2. หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 1)  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2)  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3)  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5)  ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6)  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
7)  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
8)  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 
9)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

3. หน่วยงานราชการระดับอ าเภอ 1)  ท่ีว่าการอ าเภอบ้านโพธ์ิ 
2)  ท่ีว่าการอ าเภอบางปะกง 
3)  ท่ีว่าการอ าเภอพานทอง 
4)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธ์ิ 
5)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
6)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพานทอง 
7)  ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านโพธ์ิ 
8)  ส านักงานเกษตรบางปะกง 
9)  ส านักงานเกษตรอ าเภอพานทอง 

4. หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 1)  เทศบาลต าบลแสนภูดาษ 
2)  เทศบาลต าบลลาดขวาง 
3)  เทศบาลต าบลเทพราช 
4)  องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช 
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ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องต่อการด าเนินโครงการฯ 
หน่วยงานราชการระดับต่างๆ รายละเอียดกลุ่มย่อย 

4. หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น (ต่อ) 5)  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ 
6)  องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ 
7)  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองบ้านโพธ์ิ 
8)  เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ 
9)  เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน 
10)  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน 
11)  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน 
12)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก 
13)  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอยบางหัก 
14)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนภูดาษ 
15)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลาดขวาง 
16)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเทพราช 
17)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองประเวศ 
18)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามจันทร์ 
19)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองบ้านโพธ์ิ 
20)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสะอ้าน 
21)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาดิน 
22)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองจอก 
23)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางวัว 
24)  สถานีต ารวจภูธรแสนภูดาษ 

5. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง 1)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านโพธ์ิ 
2)  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า 

6. สถาบันการศึกษา 1)  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 
2)  โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 
3)  โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
4)  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 
5)  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 

7. สถาบันทางศาสนา 1)  เจ้าอาวาสวัดแสนภูดาษ 
8. องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1)  ชมรมล าพูบ้านโพธ์ิ 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 
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 2) การแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบ 

บริษัทที่ปรึกษา ได้แจ้งให้กลุ่มเป้าหมายให้รับทราบถึงก าหนดการขอเข้าพบเพ่ือสัมภาษณ์ 
ความคิดเห็นฯ ผ่านการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการ (ตัวอย่างหนังสือ เข้าอนุญาตเข้าพบ 
เพ่ือสัมภาษณ์ความคิดเห็นฯ แสดงดังเอกสารแนบที่ 4.4-1) ตั้งแต่วันที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือแจ้งให้
หน่วยงานได้รับทราบและเตรียมตัวในการให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ 

3) การเปิดเผยข้อมูลโครงการ  

บริษัทที่ปรึกษายังได้จัดท าสื่อประกอบการสัมภาษณ์ความคิดเห็น (Flip chart) (อ้างถึงเอกสาร
แนบที่ 4.2-2) เพ่ืออธิบายข้อมูลรายละเอียดของโครงการก่อนท าการสัมภาษณ์ความคิดเห็นฯ ซึ่งมีข้อมูล
รายละเอียด ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการส ารวจความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาและ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) 

ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ได้แก่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ที่ตั้งโครงการ ก าลังการผลิต  
ขนาดพ้ืนที่โครงการ ประเภทโครงการ หน่วยงานอนุญาตโครงการ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ของโครงการ 
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

- ประเด็นศึกษาสิ่งแวดล้อม/สิ่งคุกคามต่อสุขภาพและสังคม  

- ก าหนดการส ารวจความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น และช่องทางการติดต่อสอบถาม 

 4) ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทที่ปรึกษาได้ท าการเข้าสัมภาษณ์ความคิดเห็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในระหว่าง
วันที่ 24-31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งเตรียมสื่อประกอบการสัมภาษณ์ความคิดเห็น (Flip chart) เพ่ืออธิบาย
ให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์ได้รับทราบข้อมูลก่อนการสัมภาษณ์ ส าหรับผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และ
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ แสดงดังตารางท่ี 4.4-2 และบรรยากาศในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นฯ แสดง
ดังรูปที่ 4.4-1 
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ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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จัดท ำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ำกัด   หน้ำ 83 

ตารางท่ี 4.4-2 ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

1.  รายละเอียดโครงการ   
- เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาดิน 
- ท่ีท าการอ าเภอบ้านโพธ์ิ 
- สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
- สาธารณสุขอ าเภอพานทอง 

- โครงการควรมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดี และปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกัน
และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

การด าเนินงานท่ีผ่านมาของโครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน  
อย่างรุนแรง ท้ังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ซ่ึงได้รับ  
ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2559 (อ้างอิงหนังสือเลขท่ี ทส 1009.3/8474)  
อย่างเคร่งครัด อีกท้ังการขยายก าลังการผลิตในครั้งน้ีจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงมาตรการฯ 
ดังกล่าวให้มีความทันสมัยและรัดกุมมากยิ่งขึ้น ซ่ึงโครงการยินดีท่ีจะยึดถือมาตรการฯ ฉบับท่ี
ปรับปรุงใหม่ในครั้งน้ี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น พร้อมท้ังก าหนดมาตรการฯ ในการน าเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ ดังน้ี 
- เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง 

คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่าน้ันโดยเร็ว และ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสม
ของการก าหนดระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบต่อไป 

- หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ลอยัล 
ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา และ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบโดยเร็ว เพื่อ
ส านักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- โครงการจะต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ รวมท้ังเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน 
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ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

1.  รายละเอียดโครงการ (ต่อ)   
- เทศบาลต าบลเทพราช - เสนอแนะให้โครงการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ โครงการปัจจุบันได้จัดสรรให้มีพื้นท่ีสีเขียวเป็นแนวป้องกันโดยรอบพื้นท่ีโครงการ ซ่ึงมี

ขนาดพื้นท่ี 3.82 ไร่ (หรือคิดเป็นร้อยละ 7.01 ของพื้นท่ีโครงการ) ส าหรับการขยายก าลังการ
ผลิตครั้งน้ี มีการก่อสร้างอาคารการผลิตของสายการผลิตท่ี 3 และติดตั้งเครื่องจักร/
อุปกรณ์เสริมการผลิตส าหรับรองรับส่วนขยาย จึงอาจท าให้มีการปรับปรุงต าแหน่งของพื้นท่ี 
สีเขียวและแนวป้องกันของโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจะยังคงรักษาขนาดพ้ืนท่ีสีเขียว
ให้มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3.82 ไร่ กล่าวคือยังคงมีพื้นท่ีสีเขียวมากกว่าร้อยละ 7 ของพื้นท่ีโครงการ
เช่นเดิม นอกจากน้ี ยังจัดให้มีแผนการบ ารุงรักษาพื้นท่ีสีเขียวของโครงการให้เติบโตในพื้นท่ีได้
อย่างยั่งยืนซ่ึงปัจจุบันโครงการได้ก าหนดเป็นมาตรการฯ เรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
- ก าหนดให้มีพื้นท่ีสีเขียวขนาด 3.82 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 7.01 ของพื้นท่ีโครงการท้ังหมด)  

โดยจะท าการปลูกไม้เป็นแนวกันลม (Shelterbelt or Windbreak) เพื่อลดผลกระทบจาก
มลพิษทางอากาศ เป็นแนวก าบังธรรมชาติป้องกัน การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเสียง 
รวมถึงเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพด้วยการปลูกต้นอโศกอินเดีย  (Polyalthialongifolia) 
ตะแบก (Lagerstroemia floribunda) และมะฮอกกานีใบใหญ่ (Swieteniamacrophylla) 

- ดูแลต้นไม้ และพืชคลุมดินบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าตาย
ต้องปลูกแทนทันที 

- ก าหนดให้ท าความสะอาดและดูแลใบไม้ท่ีร่วงหล่นจากต้นไม้ท่ีปลูกในพื้นท่ีโครงการมิให้
กระทบต่อพื้นท่ีข้างเคียง 

- โครงการต้องจัดเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาให้พันธุ์ไม้ท่ีปลูกไว้เจริญเติบโตอย่างสม่ าเสมอ  ในช่วง
หลังปลูก 5 ปีแรกคอยก าจัดวัชพืชให้ไม้ยืนต้นก่อนช่วงฤดูฝน และปลูกซ่อมไม้ยืนต้นท่ีตาย 
รวมท้ังปลูกเสริมต้นท่ีแคระแกรน 

- ก าหนดให้มีการเพาะกล้าไม้ส าหรับปลูกทดแทนต้นไม้ท่ีเสียหายหรือ   ล้มตาย โดยต้อง
ด าเนินการปลูกทดแทนภายใน 30 วัน 

- ชมรมล าพูบ้านโพธ์ิ - พิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นท่ีภายในโครงการให้เหมาะสม 
เน่ืองจากมีความรู้สึกว่าโรงงานมีการพัฒนาหรือมีสิ่งก่อสร้างอยู่
เต็มพื้นท่ีมากเกินไป ควรจัดสรรให้มีพื้นท่ีว่างหรือพื้นท่ีสีเขียว
เพิ่มเติม 
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ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

1.  รายละเอียดโครงการ (ต่อ)   
- ชมรมล าพูบ้านโพธ์ิ - ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินโครงการกับผังเมืองท่ีเกี่ยวข้อง 

ว่าท่ีตั้งโครงการเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงการขยายก าลังการผลิต
ขัดต่อกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง
หรือไม ่

โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ปัจจุบันด าเนินการโดยบริษัท ลอยัล ไฮ่เหลียง คอปเปอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเดิมเคยอยู่ภายใต้การด าเนินงานของ บริษัท ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง 
เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เริ่มก่อตั้งขึ้ นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 และ 
เปิดด าเนินการโรงงานผลิตท่อทองแดง เมื่อปี พ.ศ.2543 ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วง
ก่อนจะเปิดด าเนินโครงการ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาแนวทางเลือกใน
การด าเนินการ เพื่อให้การตัดสินใจท่ีจะพัฒนาโครงการในด้านต่างๆ รวมท้ังการออกแบบ
รายละเอียดโครงการเป็นไปตามหลักการพิจารณาทางเลือกโครงการที่เหมาะสมและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบน้อยท่ีสุด ซ่ึงแนวคิดในการพิจารณาทางเลือกของโครงการ 
จะพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางด้าน
วิศวกรรม และปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ซ่ึงพบว่าพื้นท่ีตั้งโครงการในขณะ
พิจารณาทางเลือกท่ีจะพัฒนาโครงการน้ันมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นโรงงานผลิตท่อ
ทองแดง ส าหรับการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินของโครงการต่อกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2554 ซ่ึงปัจจุบันได้หมดอายุบังคับใช้
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงให้ใช้ 5 ปี และอยู่ในระหว่างขั้นตอนวิเคราะห์ วางผังร่าง ปรึกษา
ส่วนผังเมืองและส่วนวิเคราะห์เพื่อจัดท าผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ฉบับใหม่ ท้ังน้ี โครงการจะน าเสนอรายละเอียดการขยายก าลังการผลิตครั้งน้ีส าหรับสอบถาม
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องว่าการด าเนินโครงการมีผลขัดต่อร่างผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจะน าเสนอในการจัดประชุมครั้งต่อไป 
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ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

2.  คุณภาพอากาศ   
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนภูดาษ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามจันทร์ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ 
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
- ส านักงานสิ่งแวดล้อม ภาคท่ี 13 

- ควรมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ
จากปล่องระบายอากาศให้มีประสิทธิภาพและพร้อมส าหรับ
การใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเฝ้าระวังไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวน 

แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศท่ีส าคัญของโครงการ คือ ปล่องระบายอากาศจากเตาหลอม 
จ านวน 2 ปล่อง (ปล่องเตาหลอมของสายการผลิตท่ี 1 และ 2) และปล่องระบายอากาศจาก
เตาอบ จ านวน 2 ปล่อง (บริเวณหน้าเตาและท้ายเตา) ซ่ึงมลพิษหลัก ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม  
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
และทองแดง (Cu) ซ่ึงโครงการมีนโยบายท่ีจะลดมลพิษทางอากาศตั้งแต่แหล่งก าเนิด โดยการ
เลือกใช้เตาหลอมท่ีเป็นเตาไฟฟ้าแบบเหน่ียวน า ซ่ึงถือเป็นเตาท่ีก่อให้เกิดมลพิษต่ า อีกท้ัง
โรงงานได้ติดต้ังระบบรวบรวมและบ าบัดมลพิษทางอากาศแบบไซโคลนและถุงกรอง (Cyclone 
& Bag Filter) เรียบร้อยแล้ว ส าหรับการขยายก าลังการผลิตครั้งน้ีก็จะมีการติดตั้งเตาหลอม
เพิ่มเติมส าหรับรองรับสายการผลิตท่ี 3 ท่ีจะก่อสร้างใหม่ โดยยังคงเลือกใช้เทคโนโลยีเตาหลอม
แบบไฟฟ้าเหน่ียวน าเช่นเดิม และก าหนดให้มีระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศแบบถุงกรอง  
(Bag Filter) เพื่อบ าบัดมลพิษก่อนระบายออกสู่ภายนอกโรงงาน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปจากการขยายก าลัง 
การผลิตครั้งน้ี จะพิจารณาจากข้อมูลการระบายมลพิษของโครงการด้วยแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ร่วมกับศักยภาพในการรองรับมลพิษของสภาพแวดล้อมปัจจุบันและเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงงานได้ก าหนดมาตรการ
ฯ ควบคุมอัตราการระบายมลพิษท่ีโครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และก าหนด
มาตรการฯ ป้องกันด้านมลพิษทางอากาศจากโครงการ โดยเฉพาะมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการ
ผลิตเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
- ก าหนดให้มีระบบบ าบัดไอน้ ามันแบบไฟฟ้า (Electric Oil Mist Collector) จ านวน 6 เครื่อง 

ส าหรับขั้นตอนกระบวนการผลิตต่างๆ ได้แก่ ขั้นตอนการอบปรับสภาพแบบ Inline Annealing 
จ านวน 1 เครื่อง, ขั้นตอนการอบอ่อนส าหรับท่อ TIAC จ านวน 4 เครื่อง และขั้นตอนการกัด
เกลียว (IGT) จ านวน 2 เครื่อง โดยให้ท าการควบคุม ดูแลระบบบ าบัดไอน้ ามันให้มีสภาพดี 
อยู่ตลอดเวลา 

- ก าหนดให้มีระบบบ าบัดไอน้ ามันแบบ Oil Scrubber บริเวณขั้นตอนการกัดเกลียว ( IGT) 
จ านวน 1 เครื่อง โดยให้ท าการควบคุมดูแลระบบบ าบัดไอน้ ามันให้มีสภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

- ก าหนดให้มีระบบบ าบัดมลพิษจากเตาหลอมของสายการผลิตท่ี 1 และสายการผลิตท่ี 2  
เป็นแบบไซโคลนและถุงกรอง (Cyclone& Bag Filter) โดยจะท าการควบคุมและดูแล 
การท างานของระบบบ าบัดมลพิษให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 
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ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

2.  คุณภาพอากาศ (ต่อ)   
  - ก าหนดให้มีระบบบ าบัดมลพิษจากเตาหลอมของสายการผลิตส่วนขยายหรือสายการผลิต 

ท่ี 3 เป็นแบบถุงกรอง (Bag Filter) โดยจะท าการควบคุมและดูแลการท างานของระบบ
บ าบัดมลพิษให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 

- จัดให้มีระบบไฟฟ้าส ารองบริเวณระบบบ าบัดไอน้ ามันแบบ Oil Scrubber เพื่อให้สามารถ
ท างานได้หากไฟฟ้าสายหลักดับ 

- โครงการจะต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมท้ังเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา และส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน 

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี - ควรน าเสนอมาตรการฯ ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศ โดยก าหนดจุดตรวจวัดให้สอดคล้องตามทิศทาง
ลมในแต่ละช่วงเวลาท่ีจะท าการตรวจวัด 

โครงการได้ก าหนดมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอากาศ ท้ังมลพิษ
จากปล่องระบายอากาศและคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไปอย่างต่อเน่ือง ส าหรับ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไปจะก าหนดจุดตรวจวัดให้ครอบคลุมทุกทิศทาง
ลมหลัก ดังน้ี 
- ก าหนดให้มีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

เฉลี่ย 24 ชม. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชม. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) เฉลี่ย 1 ชม. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชม. ปริมาณทองแดง (Cu) 
เฉลี่ย 24 ชม. โดยตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงระหว่างมีนาคม-มิถุนายน และกันยายน-
ธันวาคม ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

- ก าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) และปริมาณทองแดง (Cu) จ านวน 2 สถานี คือ ชุมชนตลาดบ้านแสนภูดาษ และ
ชุมชนบ้านหมู่ใหญ่ โดยตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงระหว่างมีนาคม-มิถุนายน (เป็นตัวแทน
ทิศทางลมจากทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้) และกันยายน-ธันวาคม (เป็นตัวแทนทิศทาง
ลมจากทิศตะวันออก เฉียงเหนือ) โดยท าการตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง 
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2.  คุณภาพอากาศ (ต่อ)   
- ชมรมล าพูบ้านโพธ์ิ - น าเสนอองค์ประกอบของฝุ่นละอองจากปล่องระบายอากาศหรือ 

Particulate Matter เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอนุภาคของทองแดง
ปนเปื้อนออกมากับฝุ่นละออง 

มลพิษหลักจากปล่องระบายอากาศของโครงการท้ัง 4 ปล่อง ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม  
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) และทองแดง (Cu) โดยท่ีแต่ละปล่องมีการก าหนดค่าควบคุมความเข้มข้นและอัตรา
การระบายตามรายงาน EHIA ซ่ึงเข้มงวดกว่าท่ีกฎหมายก าหนด อีกท้ังการตรวจสอบผล 
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ท่ีผ่านมา พบว่าผลการตรวจวัดมลพิษแต่ละชนิดมีค่าอยู่ในค่า
ควบคุมตามท่ีรายงาน EHIA ก าหนด โดยเฉพาะทองแดงจากปล่องระบายอากาศของ
โครงการ ซ่ึงพบว่ามีปริมาณทองแดงต่ ามากจนไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ หรือมีค่าต่ ากว่า 
Detection Limit ของวิ ธี วิ เ คราะห์  อย่ า ง ไรก็ ตาม การขยายก าลั งการผลิตครั้ ง น้ี 
จะประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปจากการขยายก าลังการผลิต
ครั้งน้ี โดยจะพิจารณาจากข้อมูลการระบายมลพิษของโครงการด้วยแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ร่วมกับศักยภาพในการรองรับมลพิษของสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

3. ระดับเสียง   
- ส านักงานสิ่งแวดล้อม ภาคท่ี 13 - ปริมาณการจราจรขนส่งท่ีเพิ่มขึ้นจากการขยายก าลังการผลิต 

อาจมีผลต่อระดับเสียงทั่วไปในปัจจุบัน 
โรงงานปัจจุบันได้มีการควบคุมระดับเสียงจากการด าเนินโครงการให้อยู่ในระดับท่ี

มาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด โดยเฉพาะแหล่งก าเนิดเสียงท่ีส าคัญของโครงการ 
ส าหรับการขยายก าลังการผลิต จะมีการติดต้ังเครื่องจักร/อุปกรณ์การผลิตเพิ่มเติมท่ีอาจเป็น
แหล่งก าเนิดเสียงที่ส าคัญ ซ่ึงโครงการได้มีแนวทางที่จะควบคุมระดับเสียงตั้งแต่แหล่งก าเนิด 
โดยการติดตั้งอุปกรณ์/เครื่องจักรไว้ภายในอาคารท่ีปิดมิดชิดและมีการใช้อุปกรณ์ครอบเสียง 
มีการบริหารจัดการเพื่อลดระยะเวลาการรับสัมผัสเสียงของพนักงาน รวมท้ังจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอกับจ านวนพนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมีเสียงดัง 
นอกจากน้ี ยังมีการควบคุมผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการขนส่งของโครงการ โดยการ
ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกท่ีขับผ่านบริเวณชุมชนและจัดแผนตรวจสอบสภาพรถ/
เครื่องยนต์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากเครื่องยนต์ท่ีช ารุดหรือเสื่อมสภาพ ส าหรับ
การประเมินผลกระทบท่ีอาจส่งผลให้ระดับเสียงท่ัวไปและระดับเสียงรบกวนในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะพิจารณาจากระดับเสียงจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ท่ีติดตั้งใหม่ของ
โครงการรวมกับระดับเสียงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อท านายระดับเสียงที่อาจเปล่ียนแปลงไปด้วย
สมการทางคณิตศาสตร์ โดยจะเทียบกับค่ามาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี - ควรประเมินระดับเสียงรบกวนท่ีเพิ่มขึ้นจากการขยายก าลัง    
การผลิต 
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ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

3. ระดับเสียง (ต่อ)   
  อย่างไรก็ตาม โรงงานปัจจุบันได้ก าหนดมาตรการฯ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านระดับ

เสียงและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านระดับเสียงเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 
- บริเวณท่ีมีเสียงดังมากควรสับเปลี่ยนพนักงานเมื่อท าไประยะเวลาหน่ึงลดผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการได้ยินของพนักงาน 
- ถ้าผลการตรวจวัดเสียงแสดงให้เห็นว่ามีเสียงดังเกินมาตรฐานโครงการจะต้องหาทางแก้ไข

ทางวิศวกรรม 
- ออกแบบการท างานให้มีผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมีเสียงดังน้อยท่ีสุด 
- ตรวจสอบบ ารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานตามระยะเวลาท่ีระบุในข้อก าหนดของอุปกรณ์

ต่างๆ เพื่อป้องกันระดับเสียงจากเครื่องจักรท่ีมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน 
- จัดท า Noise Contour Map ในพื้นท่ีการผลิตภายใน 3 เดือน หลังจากโครงการเปิด

ด าเนินการส่วนขยายโครงการ และท าการทบทวนทุก 2 ปี โดยน าผลการศึกษาจากการ
จัดท า Noise Contour Map มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในโครงการต่อไป 

- ก าหนดเขตท่ีมีเสียงดังรอบพื้นท่ี/เครื่องจักรท่ีมีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป และให้
เตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลให้กับพนักงานท่ีท างานในพื้นท่ีท่ีมีเสียงดังอย่าง
เพียงพอและหากพนักงานเข้าไปท างานในบริเวณดังกล่าวต้องสวมใส่เครื่องป้องกันเสียง  
เช่น ปล๊ักลดเสียง ครอบหูลดเสียง เป็นต้น 

- จัดเตรียม ear muffs หรือ ear plugs ให้เพียงพอต่อจ านวนพนักงานท่ีท างานในบริเวณท่ี
มีเสียงดัง 

- จัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยินภายในพื้นท่ีอาคารโรงงานส่วนการผลิต 
- โรงงานต้องควบคุมมิให้บริเวณปฏิบัติงานในโรงงานมีระดับเสียงเกินกว่ามาตรฐานท่ีได้

ก าหนดไว ้
- บริเวณปฏิบัติงานท่ีมีระดับเสียงเกินมาตรฐาน ผู้ประกอบการต้องปิดประกาศเตือนให้

ทราบถึงบริเวณที่มีเสียงดังเกินมาตรฐานท่ีก าหนด 
- การตรวจวัดระดับเสียง บริเวณที่ท าการตรวจวัดต้องเป็นบริเวณท่ีมีการปฏิบัติงานในสภาพ

การท างานปกติ การตรวจวัดต้องเป็นบริเวณท่ีมีระดับเสียงสูง ประเภทหรือชนิดของ
โรงงานท่ีต้องด าเนินการตรวจวัดเสียงตามก าหนด 

- เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดเสียงดัง ต้องติดต้ังภายในอาคารเพื่อป้องกันเสียงดัง
รบกวนชุมชนใกล้เคียง 
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ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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จัดท ำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ำกัด   หน้ำ 90 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

3.  ระดับเสียง (ต่อ)   
  - จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณท่ีมีเสียงดังท่ีจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  

ได้แก่ กระบวนการปอกผิว (Milling Machine) และการดึง/รีดลดขนาด (Cascade 
Drawing Machine) รวมถึงก าหนดเขตท่ีมีเสียงดังรอบพื้นท่ี/เครื่องจักรท่ีมีเสียงดังตั้งแต่ 
85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป และให้เตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล หากพนักงานเข้าไป
ท างานในบริเวณดังกล่าวต้องสวมใส่เครื่องป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กอุดหู ท่ีครอบหู เป็นต้น 
ให้กับพนักงานท่ีท างานในพื้นท่ีท่ีมีเสียงดังอย่างเพียงพอ 

- ระมัดระวังมิให้เกิดการกระทบกระแทกขณะเคลื ่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อ
ป้องกันการเกิดเสียงดัง 

- ปลูกไม้ยืนต้นรอบพื้นท่ีโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันเสียงดังรบกวนชุมชนใกล้เคียง 
- ก าหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 ชั่วโมง) ที่ริมรั้วโครงการมีค่าไม่เกิน 70 

เดซิเบลเอ 
- ก าหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 ชั่วโมง) ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) และระดับเสียงรบกวน ที่บริเวณริมรั้วโครงการ จ านวน 
4 สถานี ได้แก่ ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก ริมรั้ว
โครงการด้านทิศเหนือ และริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ นอกจากนี้ยังมีจุดตรวจวัดระดับเสียง
บริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ จ านวน 2 สถานี ได้แก่ ชุมชนตลาดบ้านแสนภูดาษ 
และชุมชนบ้านหมู่ใหญ่ โดยจะท าการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเน่ือง 
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ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

4.  การจัดการน้ าเสีย   
- สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
- องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอย 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดชลบุรี 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

- ควรมีการควบคุมคุณภาพน้ าท้ิงให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด พร้อมท้ังออกแบบให้ระบบบ าบัด 
น้ าเสียมีประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียและจัดสรรบ่อพักน้ าท้ิง
ให้เก็บพักไว้ได้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ าท้ิงไหลล้น
ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 

โครงการปัจจุบันมีการจัดการน้ าเสียภายในโครงการโดยการบ าบัดและน ามาหมุนเวียนใช้
ประโยชน์ใหม่ภายในโรงงานโดยไม่มีการระบายท้ิงออกสู่ภายนอกโรงงานแต่อย่างใด ส าหรับ
แหล่งก าเนิดน้ าเสียของโครงการปัจจุบัน ได้แก่ น้ าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน 
และน้ าเสียจากกระบวนการผลิต โดยโครงการมีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบส าเร็จรูปเพื่อรองรับ
น้ าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงานและบ าบัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยจะ
ออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน รวมถึงก าหนดให้มี
การควบคุมคุณภาพของน้ าท้ิงให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด ก่อนน ากลับมาใช้
ภายในโครงการโดยไม่มีการระบายท้ิงออกสู่ภายนอก ส่วนน้ าเสียจากกระบวนการผลิตจะถูก
รวบรวมเพื่อส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานฯ มารับไปก าจัดต่อไป ส าหรับ
การขยายก าลังการผลิต คาดว่าจะมีปริมาณน้ าเสียเพิ่มขึ้น และโครงการก็มีแนวคิดท่ีจะติดตั้ง
ระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อบ าบัดน้ าเสียจากกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพตามกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องก าหนดก่อนน ากลับมาใช้ภายในโครงการโดยไม่มีการระบายท้ิงออกสู่ภายนอก  
แต่อย่างใด 

ส าหรับแนวทางการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ าของโครงการ จะพิจารณาลักษณะ
ของน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นและศักยภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อควบคุมคุณภาพน้ าท้ิงให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด รวมถึงออกแบบบ่อพักน้ าท้ิงและบ่อพักน้ า
ท้ิงฉุกเฉินให้สามารถรองรับปริมาณน้ าท้ิงไว้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการ
จะไม่มีการปล่อยน้ าท้ิงออกสู่ภายนอกโรงงาน แต่โครงการก็ได้ก าหนดมาตรการฯ ป้องกัน
ผลกระทบด้านคุณภาพน้ า ดังน้ี 
- น้ าเสียจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน จะต้องถูกส่งไปบ าบัดด้วยระบบบ าบัดน้ าเสีย

ส าเร็จรูป เพื่อบ าบัดน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นจากห้องน้ าภายในโรงงาน โรงอาหาร  และบ้านพัก
พนักงานเพื่อให้มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนรวบรวมลงสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ าท้ิง  
ซ่ึงภายในบ่อจะมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงอัตโนมัติ (Online Monitoring) 
ได้แก่ BOD, COD และ pH และรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้ าท้ิง (Holding Pond) นอกจากนี้ยัง
จัดให้มี Emergency Pond เพื่อเก็บพักน้ าท้ิงในกรณีท่ีบ าบัดไม่ได้มาตรฐานฯ ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

- จัดให้มีการดูแลท าความสะอาดถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปโดยการสูบกากตะกอนออกไป
ก าจัดอย่างสม่ าเสมอ 
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4.  การจัดการน้ าเสีย (ต่อ)   
  - ให้น าน้ าท้ิงจากการอุปโภคบริโภคของพนักงานไปรดน้ าต้นไม้บริเวณพื้นท่ีสีเขียวและสนาม

หญ้า โดยไม่ให้มีการระบายออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ 
- น้ าท้ิงจากระบบหล่อเย็น (Blow down) จะถูกรวบรวมไปตรวจสอบคุณภาพน้ าบริเวณ 

บ่อพักน้ าของ Cooling Tower แต่ละแห่ง เป็นประจ าทุกเดือน และท าการติดต่อให้
หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาสูบออกจากบ่อพักน้ าฯ  โดยตรง
เพื่อรับไปก าจัดต่อไป (Annual Shutdown) 

- น้ า R/O Reject ประมาณ จะถูกรวบรวมกักเก็บไว้ในบ่อคอนกรีตโดยให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าท้ิงเป็นประจ าทุกเดือน และท าการติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมมารับไปก าจัดต่อไป 

- ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีมีขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณน้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวน
การผลิตได้ท้ังหมด เพื่อบ าบัดน้ าเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ก าหนด ก่อนหมุนเวียนน้ าท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ภายในพื้นท่ีโครงการ  โดยไม่ให้มีการ
ระบายออกสู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการ 

- ก าหนดให้หน่วยงานท่ีเข้ามาท าการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบุค่า  
Detection Limit ให้สอดคล้องกันทุกครั้ง 
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5.  ทรัพยากรทางชีวภาพ   
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองบ้านโพธิ์ 
- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- กลุ่มล าพูบ้านโพธ์ิ 

- ห่วงกังวลเกี่ยวกับมลพิษจากการด าเนินโครงการจะส่งผล
กระทบและอาจจะตกค้างสะสมอยู่ในสัตว์น้ าอย่างกุ้ง/ปลา 
ซ่ึงเกษตรกรในพ้ืนท่ีเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก 

มลพิษจากการด าเนินโครงการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ เช่น มลพิษทาง
อากาศ น้ าเสีย/น้ าท้ิง เป็นต้น ล้วนเป็นมลพิษท่ีทางโครงการให้ความส าคัญในการควบคุม
และบรรเทาผลกระทบท่ีจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะผลกระทบต่อสัตว์น้ าท่ี
คนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเลี้ยงไว้เป็นอาชีพหลัก ท้ังน้ี ในปัจจุบันโครงการได้ก าหนดให้มีการ
ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดให้มีค่าต่ ากว่ากฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ก าหนดอย่างต่อเน่ือง การจัดการน้ าเสียของโครงการจะจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ
ส าเร็จรูปเพื่อบ าบัดน้ าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน และน้ าเสียจากโรงอาหาร 
ก่อนหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ภายในพื้นท่ีโครงการ โดยไม่ให้มีการระบายออกสู่
ภายนอกพื้นท่ีโครงการ ส่วนน้ าเสียจากกระบวนการผลิตจะถูกรวบรวมส่งให้หน่วยงานท่ี
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปก าจัดอย่างถูกวิธี อย่างไรก็ตาม การขยาย
ก าลังการผลิตครั้งน้ี มีแนวคิดท่ีจะติดต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อบ าบัดน้ าเสียจากกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนดก่อนน ากลับมาใช้ในภายในโครงการโดยไม่มี
การระบายท้ิงออกสู่ภายนอกแต่อย่างใด รวมถึงออกแบบบ่อพักน้ าท้ิงและบ่อพักน้ าท้ิงฉุกเฉิน
ให้สามารถรองรับปริมาณน้ าท้ิงไว้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ส าหรับการประเมินผลกระทบต่อ
ทรัพยากรชีวภาพจะพิจารณาจากมลพิษทางอากาศเป็นหลัก เน่ืองจากโครงการไม่มีการ
ระบายน้ าท้ิงออกสู่ภายนอก จึงเป็นการลดความเสี่ยงท่ีแหล่งน้ าสาธารณะหรือสัตว์น้ าจะ
ได้รับผลกระทบท่ีแพร่กระจายจากน้ าท้ิงของโครงการ อีกท้ัง โครงการได้ก าหนดให้มี
มาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดินบริเวณพื้นท่ีโดยรอบโครงการเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาผลกระทบในแง่ของการตกค้างสะสม ดังน้ี 
- ก าหนดให้มีการตรวจคุณภาพน้ าผิวดิน ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ 

(Temperature) ออกซิเจนละลายน้ า (DO) บีโอดี (BOD) ซ๊โอดี (COD) ไขมันและน้ ามัน 
(Grease & Oil) ของแข็งละลายน้ า (TDS) ของแข็งแขวนลอย (TSS) แบคทีเรียโคลิฟอร์ม
ท้ังหมด (TCB) ค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity) ค่าทีเคเอ็น (TKN) ทองแดง (Cu) บริเวณ
จุดตรวจวัดจ านวน 5 สถานี ได้แก่ รางระบายน้ าข้างถนนของกรมทางหลวงบริเวณหน้า
โรงงานก่อนจุดปล่อยน้ าท้ิงของโครงการ (SW1) รางระบายน้ าข้างถนนของกรมทางหลวง
บริเวณหน้าโรงงานหลังจุดปล่อยน้ าท้ิงของโครงการ (SW2) รางระบายน้ าข้างถนนทางเข้า
วัดแสนภูดาษ (SW3) ล าน้ าสาขาคลองแสนภูดาษ (SW4) และคลองแสนภูดาษ (SW5) 
โดยจะท าการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะด าเนินการ 
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6. ระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม   
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- จัดให้มีระบบระบายน  าฝนและป้องกันน  าท่วม เพื่อรองรับน  าฝน
ท่ีตกหนักในพื น ท่ี โดยไม่มี น  าส่ วน เกิ น ไหลล้ นออกมาสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงาน พร้อมทั งก าจัดสิ่งกีดขวางทาง
ระบายน  าอย่างสม่ าเสมอ 

 โรงงานปัจจุบันได้ออกแบบระบบระบายน  าฝนและสระเก็บน  าดิบ (ท าหน้าท่ีเป็นบ่อ 
หน่วงน  าฝนภายในโครงการ) ให้สามารถรองรับปริมาณฝนตกสูงสุดไว้ได้นานถึง 3 
ชั่วโมง แต่เน่ืองจากการขยายก าลังการผลิตครั งนี มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดินภายในพื นท่ีโครงการไปจากเดิม เช่น การก่อสร้างอาคารส่วนการผลิตเพิ่มเติม การ
ติดตั งอุปกรณ์/เครื่องจักรลงบนพื นท่ีว่าง การสร้างหอพักพนักงาน เป็นต้น ท าให้
โ ค ร ง ก า ร ต้ อ ง ท บ ท ว น 
การออกแบบระบบระบายน  าฝนและป้องกันน  าท่วมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
พื นท่ีภายในโครงการดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ส าหรับการประเมินผลกระทบจากการระบาย
น  าและป้องกันน  าท่วมของโครงการ จะพิจารณาจากปริมาณฝนท่ีตกลงในพื นท่ีโครงการ
และรายละเอียดการออกแบบรางระบายน  าฝนให้สามารถรองรับปริมาณน  าฝนและ
ควบคุมอัตราการไหลของน  าฝนให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการหน่วงน  าฝนไว้ใน
พื นท่ีโครงการก่อนทยอยปล่อยลงสู่ภายนอกโครงการ เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระของ
พื นท่ีโดยรอบ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงงานได้ก าหนดให้มีการจัดการกับระบบระบาย
น  า แ ล ะ ป้ อ ง กั น 
น  าท่วม เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ ดังนี  
- ติดตั้งหลังคาปกคลุมพื้นท่ีท่ีอาจมีการปนเปื้อน เช่น พื้นท่ีเก็บของเสีย ระบบปรับปรุง

คุณภาพน้ า เป็นต้น เพื่อให้น้ าฝนท่ีตกในพื้นท่ีโครงการเป็นน้ าฝนไม่ปนเปื้อนซ่ึงจะถูก
รวบรวมผ่านรางระบายน้ าฝนเข้าสู่สระเก็บน้ าดิบของโครงการ 

- หมั่นตรวจสอบไม่ให้มีเศษขยะหรือวัสดุ ตกหล่นลงสู่รางหรือท่อระบายน้ าฝนในพื้นท่ี
โครงการ 

- น้ าฝนท่ีตกลงบนพื้นท่ีโครงการจะต้องถูกรวบรวมไปยังสระเก็บน้ าดิบของโครงการ   
ซ่ึงในช่วงฤดูฝนต้องมีการพร่องน้ าให้มีระดับน้ าลึกไม่เกิน 2.15 เมตร เพื่อรองรับน้ าฝนท่ี
ตกในพื้นท่ีโครงการได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยโครงการต้องท าการติดตั้งเครื่องสูบน้ า
จ านวน 3 เครื่อง ท่ีมีอัตราการสูบขนาดเครื่องละ 300 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (รวมเป็น 
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900 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) เพื่อท าการระบายน้ าฝนออกสู่รางระบายน้ าข้างถนนของ
กรมทางหลวงที่อยู่ภายนอกพื้นท่ีโครงการต่อไป 

- ประสานงานกรมทางหลวงเพื่อขุดลอกรางระบายน้ าฝนข้างกรมทางหลวงปีละ 1 ครั้ง 
ก่อนฤดูฝน (เดือนเมษายน) และจัดให้มีพนักงานของโครงการเป็นผู้เดินส ารวจราง
ระบายดังกล่าวไม่ให้มีส่ิงกีดขวางเป็นประจ าทุกเดือน 
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ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

7.  การจัดการของเสีย   
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก 
- เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองจอก 
- ส านักงานสิ่งแวดล้อม ภาคท่ี 13 
- อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
- กลุ่มล าพูบ้านโพธ์ิ 

- ควรมีการจัดการของเสียจากโครงการให้เหมาะสม รวมถึง 
มีการติดตามและควบคุมการท างานของหน่วยงานภายนอกท่ี
เข้ามารับไปก าจัดให้ด าเนินการอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการ
ลักลอบท้ิงขยะในชุมชน 

โครงการปัจจุบันมีของเสียจาก 2 แหล่ง คือ ขยะมูลฝอยจากอาคารส านักงาน และ 
กากของเสียจากกระบวนการผลิต ส าหรับการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไปจากอาคารส านักงาน 

โครงการจะก าหนดให้มีการคัดแยกขยะเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และ 
ขยะอันตราย ซึ่งขยะท่ัวไปจะเป็นขยะท่ีผ่านการคัดแยกขยะรีไซเคิลออกและท าการติดต่อ
หน่วยงานในท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบเข้ามารับไปก าจัด ส าหรับขยะรีไซเคิลจะถูกรวบรวมและ
ติดต่อให้ผู้รับซื อมารับขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ต่อไป ส่วนขยะอันตรายจะถูกรวบรวมส่ง
ให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป ส าหรับการจัดการกากของ
เสียจากกระบวนการผลิต จะท าการจัดส่งกากของเสียออกไปก าจัดโดยหน่วยงานภายนอก  
ซึ่งหน่วยงานรับก าจัดจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามขั นตอนท่ีโครงการก าหนด โดยจะมี
การตรวจสอบหน่วยงาน/บริษัทรับก าจัดกากของเสียท่ีเสนอให้บริการก าจัดกากของเสียของ
โครงการ และจัดท าบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะสมบัติ และการจัดการ

กากของเสียทุกชนิด รวมทั งเก็บรวบรวมเอกสารก ากับการขนส่ง (Manifest Form) ท่ี
ออกโดยหน่วยงานรับก าจัดกากของเสีย พร้อมทั งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการเป็น
ผู้ติดตามตรวจสอบการด าเนินการจัดการของเสียของหน่วยงานท่ีรับก าจัดให้ด าเนินการ
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปตามข้อตกลงการรับก าจัดของเสีย ส าหรับการขยาย
ก าลังการผลิตครั งนี  พบว่ามีผลท าให้ปริมาณของเสียท่ีเกิดจากโครงการเพิ่มขึ น แต่ไม่ท าให้
ชนิดของของเสียเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

การประเมินผลกระทบจากของเสียภายหลังขยายก าลังการผลิตครั งนี  จะพิจารณาจาก
ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ นและศักยภาพในการรองรับปริมาณของเสียภายในพื นท่ีโครงการให้
เพียงพอก่อนส่งติดต่อให้หน่วยงานท่ีรับก าจัดของเสียเข้ามารับไปก าจัดอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการและเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
โรงงานได้ก าหนดมาตรการฯ ในการป้องกันผลกระทบจากของเสียท่ีเกิดขึ นจากการด าเนิน
โครงการ ดังนี  
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- จัดเตรียมถังรองรับขยะแยกประเภทไว้ 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และ
ขยะอันตราย ซ่ึงจะน าไปวางตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ 

- ของเสียที่เกิดจากอาคารส านักงานและบ้านพักคนงาน  โครงการต้องจัดให้มีถังรองรับ
อย่างท่ัวถึง มีการเก็บรวบรวมทุกวัน โดยขยะท่ัวไป และขยะอันตรายจะถูกส่งให้หน่วยงาน 
ท่ีได้รับอนุญาตจากทางราชการมารับไปก าจัด ส่วนขยะรีไซเคิลโครงการจะติดต่อให้ผู้รับซ้ือ
น ากลับไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

7.  การจัดการของเสีย (ต่อ)   

 

 - ของเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการ จะต้องด าเนินการจัดการตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 เพื่อให้
ระบบการจัดการของเสียท่ีเกิดจากโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อ
ป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

- การด าเนินการจัดส่งกากของเสียออกไปก าจัดนอกโครงการจะต้องด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามขั้นตอนท่ีหน่วยงานราชการก าหนด ดังน้ี 
* ตรวจสอบหน่วยงาน/บริษัทรับก าจัดกากของเสียท่ีเสนอให้บริการก าจัดกากของเสีย

ของโครงการ โดยเลือกใช้บริการเฉพาะหน่วยงาน/บริษัทท่ีได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการท่ีสามารถรับก าจัดกากของเสียตามประเภทท่ีก าหนดเท่าน้ัน 

* ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้ว พ.ศ. 2548 ท่ีก าหนดว่า ห้ามมิให้น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอก
บริเวณโรงงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ซ่ึง
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายให้น าออกไปเพื่อการจัดการด้วยวิธีการและ
สถานท่ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด 

* โครงการจะต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะสมบัติ  และ 
การจัดการกากของเสียทุกชนิด รวมท้ังเก็บรวบรวมเอกสารก ากับการขนส่ง 
(Manifest Form) ท่ีออกโดยหน่วยงานรับก าจัดกากของเสีย และรายงานให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรมและส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน 

- ก าหนดให้อาคารเก็บรวบรวมของเสียเป็นพื้นท่ีท่ีมีหลังคาคลุม และมีพื้นท่ีพอเพียงต่อ
ปริมาณการของเสียท่ีเกิดขึ้น 

- ให้คณะท างานสิ่งแวดล้อมของโครงการ ปฏิบัติหน้าท่ีดังน้ี 
* ส ารวจขยะท่ีเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ 
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* จัดฝึกอบรมหัวหน้างานและพนักงานในเรื่องการจัดเก็บขยะและจ าแนกขยะ 
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7.  การจัดการของเสีย (ต่อ)   
  - ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าท่ีดังน้ี 

* แจ้งแบบ สก.2 และยื่นแบบค าขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอก
บริเวณบริษัทฯ 

* ประเมินและติดต่อผู้รับเหมาช่วงในการก าจัดขยะ 
* ลงนามอนุมัติในการน าขยะออกนอกบริษัทฯ 
* ควบคุมการจัดการขยะ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการจัดการของเสียของหน่วยงานท่ี
รับก าจัด เพื่อเป็นการตรวจประเมินผู้รับก าจัดฯ รวมถึง เพื่อให้มีการด าเนินการถูกต้อง
ตามมาตรฐานและเป็นไปตามข้อตกลงการรับก าจัด โดยจัดเจ้าหน้าท่ีของโครงการ
ตรวจสอบสถานท่ีรับก าจัดของหน่วยงานท่ีเข้ามารับของเสียไปก าจัด 

- ชมรมล าพูบ้านโพธ์ิ - ควรมีการศึกษาการแพร่กระจายของตะกอนจากระบบบ าบัดน้ า
เสียของโครงการว่าจะมีการกระจายตัวในสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

 โครงการปัจจุบันมีระบบบ าบัดน  าเสียแบบส าเร็จรูปเพื่อรองรับน  าเสียจากการ
อุปโภค-บริโภคของพนักงานและบ าบัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานก่อนน ากลับมาใช้
ภายในโครงการโดยไม่มีการปล่อยทิ งออกสู่ภายนอก ส่วนน  าเสียจากกระบวนการผลิตจะ
ถูกรวบรวมเพื่อส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานฯ มารับไปก าจัดต่อไป ซึ่ง
ลักษณะน  าเสียท่ีเข้าระบบบ าบัดแบบส าเร็จรูปในปัจจุบันเป็นน  าเสียท่ีมีความสกปรกต่ า 
มีจุลินทรีย์ท่ีช่วยย่อยความสกปรกและรักษาเสถียรภาพของระบบบ าบัดน  าเสียแบบ
ส าเร็จรูปให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเน่ือง จึงท าให้มีอัตราการเกิด
ตะกอนต่ า อย่างไรก็ตาม โครงการได้ก าหนดให้การสูบตะกอนจากระบบบ าบัดน  าเสีย
แบบส าเร็จรูปไปก าจัดเป็นแบบระบบปิด ส าหรับการขยายก าลังการผลิต โครงการมี
แนวคิดท่ีจะติดตั งระบบบ าบัดน  าเสียแบบเคมี เพื่อบ าบัดน  าเสียจากกระบวนการผลิตให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานก่อนน ากลับมาใช้ภายในโครงการโดยไม่มีการระบายน  าทิ งออก
สู่ภายนอกแต่อย่างใด ทั งนี  เมื่อมีการเดินระบบ าบัดน  าเสียท่ีจะติดตั งใหม่นี และเกิด
ตะกอนท่ีมากเกินไปในระบบ โครงการก็จะก าหนดมาตรการฯ ในการจัดการตะกอนจาก
ระบบบ าบัดน  าเสียไม่ให้แพร่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ดังนี  



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท ำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ำกัด   หน้ำ 100 

- รวบรวมตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียไปเก็บพักไว้ในภาชนะท่ีปิดมิดชิด เพื่อป้องกัน
การรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ก่อนติดต่อให้หน่วยงานภายนอกท่ีได้รับอนุญาต
จากทางราชการเข้ามารับไปก าจัด 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท ำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ำกัด   หน้ำ 101 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

8. คมนาคมและการขนส่ง   
- โรงพยาบาลส่งเสริมต าบลเทพราช 
- สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 

- ห่วงกังวลด้านปัญหาการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ เน่ืองจาก
เป็นจุดกลับรถและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

กิจกรรมการขนส่งของโครงการ ประกอบด้วย การขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ 
กากของเสีย และการเดินทางของพนักงาน เป็นต้น ส าหรับการขยายก าลังการผลิตครั ง
นี  คาดว่าจะมีปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ น เนื่องจากความต้องการใช้วัตถุดิบและสารเคมีท่ี
เพิ่มขึ นเพื่อรองรับขยายก าลังการผลิต ปริมาณการจราจรจากการขนส่งผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ าหน่ายให้กับลูกค้า และปริมาณการจราจรจากการเดินทางของพนักงานท่ีรับเพิ่ มขึ น  
เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจราจรในปัจจุบัน อีกทั งเมื่อพิจารณาทางหลวง

หมายเลข 314 ท่ีบริเวณทางเข้าด้านหน้าโรงงาน พบว่าเป็นจุดกลับรถและมักจะมี
ปัญหาการจราจรติดขัดเล็กน้อยเมื่อมีการกลับรถในบริเวณดังกล่าว  

การประเมินผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง จะพิจารณาจากปริมาณการจราจรท่ี
เพิ่มขึ นร่วมกับปริมาณการจราจรท่ีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อประเมินศักยภาพในการรองรับ
ปริมาณรถบนเส้นทางจราจรต่างๆ ตามแนวทางของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันโครงการได้ก าหนดมาตรการฯ  เพื่อป้องกันผลกระทบทั งในแง่ของความ
ปลอดภัยจากการขนส่งและปัญหาการจราจรติดขัดจากปริมาณรถขนส่งของโครงการท่ี
เพิ่มมากขึ น ดังนี  
- หลีกเลี่ยงการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในช่วงการจราจรคับค่ังช่วงเช้าเวลา (07.00-

08.00 น.) และช่วงเย็น (17.00-18.00 น.) 
- ควบคุมความเร็วของรถในพ้ืนท่ีโครงการไม่ให้เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
- จ ากัดความเร็วของยานพาหนะท่ีเป็นรถบรรทุกท่ีขับในบริเวณชุมชนให้ไม่เกิน 40 

กิโลเมตร/ชั่วโมง 
- ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายเพื่อป้องกันความเสียหาย

ของพื้นผิวจราจร 
- ก าหนดให้รถบรรทุกทุกคันของโครงการเป็นแบบท่ีมีส่วนปกคลุมมิดชิดและประตู 

เปิด-ปิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นขณะขนส่ง 
- อบรมพนักงานขับรถให้มีความรู้เรื่องกฎจราจรและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

- กลุ่มล าพูบ้านโพธ์ิ - ปริมาณของเสียท่ีเพิ่มขึ้นจากการขยายก าลังการผลิตท าให้มี
ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น โครงการควรเฝ้าระวังอุบัติเหตุท่ีอาจเกิด
จากการขนส่งของเสียไปก าจัด  



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท ำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ำกัด   หน้ำ 102 

- กวดขันพนักงานขับรถขนส่งให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้น 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท ำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ำกัด   หน้ำ 103 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

8. คมนาคมและการขนส่ง   
  - ดูแลให้มีการขับรถด้วยความระมัดระวังท้ังรถยนต์ท่ัวไป รถบรรทุก  และรถรับส่ง

พนักงาน มีการจดบันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรท่ีเกิดกับรถของโครงการ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดมาตรการป้องกันในอนาคต 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้าออก
จากพื้นท่ีโครงการ 

- ก าหนดให้มีแผนตรวจสอบสภาพรถ และซ่อมบ ารุงอย่างสม่ าเสมอ 
- ก าหนดให้รถขนส่งวัตถุดิบ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลีกเลี่ย งการเลี้ยว 

ตัดกระแสหรือกลับรถท่ีบริเวณจุดกลับรถด้านหน้าโรงงาน 
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนภูดาษ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามจันทร์ 

- ควรมีการควบคุมคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ให้อยู่ในมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

โรงงานปัจจุบันได้มีการควบคุมมลพิษหรือปัจจัยในสถานประกอบการท่ีอาจส่งผล
ต่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน เช่น มลพิษทางอากาศ ความร้อน 
แสงสว่าง ระดับเสียง เป็นต้น ให้อยู่ในระดับที่มาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
ส าหรับการขยายก าลังการผลิต จะมีการติดตั งเครื่องจักร/อุปกรณ์การผลิตเพิ่มเติมท่ี
อาจส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการท างานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งโรงงานปัจจุบันได้
ก าหนดเป็นมาตรการฯ ป้องกันความปลอดภัยในขณะท างานเรียบร้อยแล้ว ดังนี  
- จัดให้มีนักวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์และอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงคอยวางแผนการจัดการด้านความปลอดภัย ดูแล
ให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ถูก
วิธีและอยู่ในสภาพการใช้งานได้  ตรวจตราสภาพการท างานและการปฏิบัติงานของ
คนงานแล้วรายงานให้ปรับปรุงแก้ไข บันทึกจัดท ารายงานและสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
และโรคท่ีเกิดเน่ืองจากการท างาน  และส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการท างาน 

- จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการท างาน โดยให้พนักงานบางส่วนของทุกฝ่าย
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ร่วมกันวางแผนควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่าง
เคร่งครัด  มีการจูงใจและประชาสัมพันธ์เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 

- สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 
- ท่ีว่าการอ าเภอบางปะกง 
- อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 

- ควรมีการอบรมให้ความรู้และก าหนดให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานใน
กระบวนการผลิตต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่าง
ถูกวิธี 

- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- จัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีต่างๆ พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์
ให้ชุมชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมและรับทราบการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
ดังกล่าว 

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี - เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุท้ังในช่วงก่อสร้างและช่วงด าเนินการ โดย
การตรวจสอบสภาพการณ์หรือสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุและจัดการให้เรียบร้อย 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท ำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ำกัด   หน้ำ 104 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   
  - มีกฎระเบียบข้อบังคับในด้านความปลอดภัย เช่น การบังคับให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันโดย

เคร่งครัด การให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนต่างๆ ภายในโรงงาน เป็นต้น โดยให้เป็นมาตรการ
ท่ีเข้มงวด มีบทลงโทษท่ีชัดเจนโดยการเตือน การภาคทัณฑ์ หรือการหักคะแนน ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการความปลอดภัย 

- ให้ใช้ระบบดูดแทนระบบเป่าหรือปัดกวาดท าความสะอาดพื้นเพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นท่ีตกตามพื้นอันเน่ืองจากการปัดกวาด 

- วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์เสียง แสง และความร้อนให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล 
เช่น มาตรฐานของ Occupational Safety& Health Administration (OSHA) 
มาตรฐานของ National Institute Occupational Safety and Health (NIOSH) เป็น
ต้น หรือวิธีอื่นใดท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

- จัดเตรียมจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและความร้อน 
รวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ส าหรับพนักงานตามลักษณะงาน
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคน 

- จัดให้มีป้ายเตือนอันตรายในบริเวณท่ีอาจมีความเสี่ยง เช่น ป้ายห้ามสูบบุหรี่  อันตราย
จากของหล่น อันตรายจากสารเคมี เป็นต้น 

- การฝึกอบรมให้ความรู้ต่อกระบวนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนรวมถึงการป้องกัน
อันตรายจากการท างาน ก่อนเข้าปฏิบัติงานเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 

- พนักงานใหม่ต้องได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตหรือแผนกท่ีตนจะ
เข้าท างานก่อนปฏบิัติงานจริงทุกครั้ง 

- มีการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับพนักงานทุกคน โดยตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน 
สมรรถภาพการมองเห็น สมรรถภาพการท างานของปอด เพื่อการติดตามและเฝ้าระวัง
อันตรายและโรคท่ีเกิดจากการท างาน 

- จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับพนักงานแต่ละส่วนของโครงการ และการควบคุมการ
ปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว 

- ตรวจสอบความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยเป็นประจ าทุกวัน พร้อมท้ัง
ด าเนินการแก้ไขสภาพท่ีไม่ปลอดภัยโดยทันที 

- ฝึกอบรมพนักงานก่อนเริ่มท างาน เพื่อให้เข้าใจและตระหนักในการท างานท่ีปลอดภัย
และหลังจากนั้นต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นระยะๆ 



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท ำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ำกัด   หน้ำ 105 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   
  - จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อ

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ส าหรับพนักงานตามลักษณะงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคน 
ได้แก่ 
* ระบบความปลอดภัยในท่ีท างาน 
* การขนถ่ายสารเคมี 
* การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและความร้อน 
* การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
* วิธีการปฏิบัติท่ีปลอดภัยในแต่ละลักษณะงาน 

- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและมีวิทยุสื่อสารใช้ในการติดต่อ
ส่งข่าวระหว่างจุดต่างๆ ภายในโครงการ นอกจากน้ี พนักงานรักษาความปลอดภัยจะ
ได้รับการฝึกอบรมและร่วมฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยด้วย 

มาตรการความปลอดภัยจากระดับเสียงในการท างาน 
- บริเวณท่ีมีเสียงดังมากควรสับเปลี่ยนพนักงานเมื่อท าไประยะเวลาหน่ึงลดผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการได้ยินของพนักงาน 
- ถ้าผลการตรวจวัดเสียงแสดงให้เห็นว่ามีเสียงดังเกินมาตรฐานโครงการจะต้องหาทาง

แก้ไขทางวิศวกรรม 
- ออกแบบการท างานให้มีผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมีเสียงดังน้อยท่ีสุด 
- ตรวจสอบบ ารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานตามระยะเวลาท่ีระบุในข้อก าหนดของอุปกรณ์

ต่างๆ เพื่อป้องกันระดับเสียงจากเครื่องจักรท่ีมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน 
- จัดท า Noise Contour Map ในพื้นท่ีการผลิตภายใน 3 เดือน หลังจากโครงการเปิด

ด าเนินการส่วนขยายโครงการ และท าการทบทวนทุก 2 ปี โดยน าผลการศึกษาจากการ
จัดท า Noise Contour Map มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในโครงการต่อไป 

- ก าหนดเขตท่ีมีเสียงดังรอบพ้ืนท่ี/เครื่องจักรท่ีมีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป และให้
เตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลให้กับพนักงานท่ีท างานในพื้นท่ีท่ีมีเสียงดังอย่าง
เพียงพอและหากพนักงานเข้าไปท างานในบริเวณดังกล่าวต้องสวมใส่เครื่องป้องกันเสียง 
เช่น ปล๊ักลดเสียง ครอบหูลดเสียง เป็นต้น 

  



การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายงานสรุปผล ค.2 
ส าหรับโครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 

จัดท ำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ำกัด   หน้ำ 106 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   
  - จัดเตรียม ear muffs หรือ ear plugs ให้แก่พนักงานท่ีท างานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง 

- จัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยินภายในพื้นท่ีอาคารโรงงานส่วนการผลิต 
- โรงงานต้องควบคุมมิให้บริเวณปฏิบัติงานในโรงงานมีระดับเสียงเกินกว่ามาตรฐานท่ีได้

ก าหนดไว ้
- บริเวณปฏิบัติงานท่ีมีระดับเสียงเกินมาตรฐาน ผู้ประกอบการต้องปิดประกาศเตือนให้ทราบ

ถึงบริเวณท่ีมีเสียงดังเกินมาตรฐานท่ีก าหนด 
- การตรวจวัดระดับเสียง บริเวณที่ท าการตรวจวัดต้องเป็นบริเวณที่มีการปฏิบัติงานในสภาพ

การท างานปกต ิการตรวจวัดต้องเป็นบริเวณท่ีมีระดับเสียงสูง ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ท่ีต้องด าเนินการตรวจวัดเสียงตามก าหนด 

มาตรการความปลอดภัยจากความร้อนในการท างาน 
- วางแผนการผลิต การใช้เตาหลอมเพื่อป้องกันมิให้มีสภาพความร้อนสูงในบริเวณการท างาน 
- บริเวณปฏิบัติงานต้องมีระดับความร้อนไม่เกินกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคล เช่น ชุดแต่งกาย รองเท้า และถุงมือ เป็นต้น เพื่อป้องกันความร้อน 
ส าหรับผู้ท่ีจะเข้าไปในบริเวณดังกล่าว 

- จัดให้มีการอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
- ปิดประกาศเตือนให้พนักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งก าเนิดความร้อนท่ีมีสภาพความร้อน

สูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล เช่น บริเวณเตาหลอม เป็นต้น 
- การตรวจวัดความร้อน บริเวณท่ีท าการตรวจวัดต้องเป็นบริเวณท่ีมีการปฏิบัติงานอยู่ใน

สภาพการท างานปกติ การตรวจวัดต้องเป็นบริเวณท่ีมีระดับความสูง และต้องตรวจวัดใน
เดือนท่ีมีอากาศร้อนของทุกปี ประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีต้องด าเนินการตรวจวัดความ
ร้อนตามท่ีก าหนด (Air Chance) 

- ให้มีการฝึกคนงานให้คุ้นเคยกับการท างานกับสภาพความร้อนบริเวณหน้าเตาหลอม 
โดยเฉพาะส าหรับคนงานใหม่หรือคนงานเก่าท่ีหยุดงานเน่ืองจากเจ็บป่วยแล้วกลับเข้า
ท างาน โดยในการท างานในวันแรก ให้ขนาดงานและชั่วโมงการท างานเป็นครึ่งหนึ่งของการ
ท างานและชั่วโมงการท างานปกต ิแล้วค่อยๆ เพิ่มขนาดและชั่วโมงการท างานจนเท่ากับการ
ท างานปกติโดยใช้เวลา 3-7 วัน ในการปรับให้คนงานคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ภายในโรงงานให้จัดหาท่ีน่ังพักและน้ าดื่มส าหรับคนงานท่ีท างานหน้าเตาหลอม โดยมีการ
ผสมเกลือลงไปในน้ าด่ืมประมาณ 0.1 เปอร์เซ็นต ์
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ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   
  มาตรการความปลอดภัยจากแสงสว่างในการท างาน 

- ต้องป้องกันมิให้มีแสงตรงหรือแสงสะท้อนส่องเข้าตาคนงานในการปฏิบัติงาน 
- การตรวจวัดแสงสว่าง บริเวณท่ีท าการตรวจวัดต้องเป็นบริเวณท่ีมีการปฏิบัติงานใน

สภาพการท างานปกติ การตรวจวัดต้องเป็นบริเวณท่ีมีความเข้มของการส่องสว่างต่ า  
โดยก าหนดให้โรงงานจ าพวกที่ 3 ทุกประเภทต้องท าการตรวจวัดแสงสว่าง 

  มาตรการความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในการท างาน 
- การจัดเก็บสารเคมีต้องจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่และมีป้ายสัญลักษณ์องค์ประกอบท่ีบ่งชี้

อันตรายของสารเคมีแต่ละชนิดอย่างชัดเจน 
- การจัดท าคู่มือความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) เป็นภาษาไทยให้พนักงานทุกคนสามารถ

เข้าใจได้ง่าย และแสดงข้อมูลให้พนักงานรับทราบ 
- การฝึกอบรมให้ทราบถึงชนิด ประเภท อันตรายและการป้องกันสารเคมี แก่พนักงานทุกคน 
- การลดชั่วโมงการท างานท่ีเกี่ยวกับสารเคมีท่ีเป็นอันตรายให้น้อยลง 
- พนักงานท่ีต้องท างานเกี่ยวข้องกับสารเคมีจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสม เช่น 

แว่นตากันสารเคมี  กระบังหน้าหรือหน้ากากกันสารเคมี ถุงมือ เอี๊ยมกันสารเคมี เป็นต้น 
เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากการสัมผัสกับสารเคม ี

  มาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน 
- จัดฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับข้อก าหนดด้านความปลอดภัย และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ให้กับพนักงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง 
- การตรวจสอบสภาพพื้นท่ีท างานและลักษณะงานท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  โดย

พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและแผนกความปลอดภัยภายในโรงงาน 
เมื่อพบความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ 

- การจัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Jobs Safety Analysis) ของแต่ละกระบวนการผลิต 
ตั้งแต่การขนถ่ายวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนการขนส่งสินค้า  โดยเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ 

- การประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยท่ีก าหนดไว้เป็นประจ าทุกเดือน 
- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น ลักษณะของอุบัติเหตุ  บริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุ  

ความรุนแรงของอุบัติเหตุ และวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อหามาตรการป้องกันแก้ไขเพื่อลด
ผลกระทบดังกล่าว โดยรวบรวมผลปีละ 1 ครั้ง 
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ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   
  - จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อให้คนงานทราบถึงสภาพการณ์ต่างๆ  

ท่ีไม่ปลอดภัย การกระท าท่ีไม่ปลอดภัย ตลอดจนวิธีการป้องกันแก้ไข เช่น  การใช้
อุปกรณ์ป้องกันภัยให้ถูกต้องกับงาน เป็นต้น 

- โครงการต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆรวมท้ังอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล  (Personal Protective Equipment – PPE) ให้เหมาะสมและ 
มีจ านวนเพียงพอกับประเภทอันตรายจากการประกอบกิจการ  และบังคับให้มีการใช้
อุปกรณ์อย่างเคร่งครัด 

- ให้มีการแบ่งเขตภายในโรงงานเป็นเขตปลอดภัย (Safety Zone) และเขตอันตราย 
(Hazardous Zone) ท้ังน้ีพนักงานท่ีท างานในเขตอันตรายจะต้องมีการสวมอุปกรณ์
ป้องกันต่างๆ เช่น หมวกนิรภัย  แว่นตากันแสง ถุงมือ รองเท้าหัวเหล็ก เป็นต้น หรือ 
ในบริเวณท่ีมีเสียงดัง มีฝุ่นมากจะต้องสวมเครื่องป้องกันหูและหน้าหน้ากากป้องกันฝุ่น 
โดยโรงงานจะต้องติดป้ายเตือนเป็นระยะๆ 

- ด าเนินการประสานงานด้านความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลโสธราเวช  
ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีโครงการจะส่งต่อผู้ป่วยเป็นอันดับแรก และมีการทบทวน 
ปรับปรุงการประสานงานให้เหมาะสมทุกปี 

- ชมรมล าพูบ้านโพธ์ิ - ควรมีการศึกษาอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นตามแนวท่อขนส่งเชื้อเพลิง
ของโครงการ พร้อมท้ังประเมินผลกระทบต่อเน่ืองเมื่อเกิดเหตุ
อันตรายขึ้น 

โรงงานปัจจุบันมีการใช้เชื อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติ โดยรับผ่านระบบท่อขนส่งและ
จ่ายเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยตรง โดยไม่มีการเก็บส ารองภายในพื นท่ีโครงการ และถัง
เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในพื นท่ีโครงการ ส าหรับการประเมินอันตรายร้ายแรงจาก
การใช้เชื อเพลิงต่างๆ จะพิจารณาจากคุณสมบัติของเชื อเพลิง ข้อมูลสภาวะท่ีใช้งาน 
สภาวะท่ีเก็บกัก ข้อมูลของท่อขนส่งหรือถังเก็บกัก เพื่อน าเข้าแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ท่ีใช้ส าหรับท านายรัศมีของผลกระทบเมื่อเกิดเหตุอันตรายร้ายแรง อย่างไร
ก็ตาม ปัจจุบันโรงงานให้ความส าคัญกับมาตรการป้องกันและแก้ไขก่อนท่ีจะเกิดเหตุ
ร้ายแรงไว้ ดังนี   
- จัดท าระเบียบปฏิบัติงานขณะท าการขนถ่ายและขนส่ง LPG และ NG เพื่อให้พนักงาน

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
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- จัดท าเอกสารเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี (SDS) ไว้ในบริเวณท่ี
พนักงานสามารถน าไปอ่านได้และใช้งานได้ 

 
 
ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   
  - จัดท าป้ายสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์เหลว ติดไว้ให้เห็นชัดเจนบริเวณ

ก าแพงคอนกรีต (Bund Wall) ท่ีล้อมรอบถัง หรือจุดเชื่อมต่อและส่งจ่ายก๊าซ NG 
- มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน การปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุการระเบิด อัคคีภัย การรั่วไหล

ผลิตภัณฑ์ LPG และ NG และประเมินผลการฝึกซ้อมมาแก้ไขปรับปรุงให้แผนดังกล่าว 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้ความร่วมมือในการซ้อมแผนฉุกเฉินในการซ้อมแผน
ฉุกเฉินระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 ในระดบัพ้ืนท่ีอย่างสม่ าเสมอ 

- จัดให้มีการฝึกอบรมวิธีในการควบคุมเพลิง (ภาคสนาม) โดยการดับไฟจริงปีละ 1 ครั้ง 
- จัดเตรียมระบบเตือนอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
- จัดให้มีการตรวจสอบระบบดับเพลิง โดยเขียนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติตาม 

รวมท้ังจัดท าตารางตรวจสอบสภาพ/ประสิทธิภาพในการท างานอย่างสม่ าเสมอให้พร้อม
ใช้งานตลอดเวลา 

- ด าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการด าเนิน
กิจกรรม โดยการท าการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ (Preventive Maintenance) 

- กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินระดับ 1 เหตุการณ์ฉุกเฉินระดับ 2 และเหตุการณ์ฉุกเฉินระดับ 
3 ให้ทางโครงการแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามแผนฉุกเฉินของโครงการ 

10. สาธารณสุขและสุขภาพ   
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสนามจันทร์ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเทพราช 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

- ควรให้ความส าคัญในการเฝ้าระวังและติดตามแนวโน้มของ
สุขภาพพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานกลุ่มเสี่ยง ท้ังน้ี หากพบว่ามี
ผลผิดปกติก็ควรติดตามผลตรวจสุขภาพของชุมชนโดยรอบด้วย 
และศึกษาผลกระทบจากการรับสัมผัสสารเคมีท่ีใช้ในระยะยาว 

 โรงงานปัจจุบันจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าทุกปี ส าหรับพนักงาน
ใหม่ต้องตรวจสุขภาพภายใน 30 วันและด าเนินการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องทุกๆ 1 ปี โดย
แ พ ท ย์ 
อาชีวเวชศาสตร์ ในกรณีท่ีพบว่าผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมีแนวโน้มผิดปกติ  
จะด าเนินการตรวจซ  าโดยละเอียดอีกครั งเพื่อยืนยันผลและหาสาเหตุ ทั งนี  หากพบว่าผล

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองประเวศ 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

- ควรจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพและห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ส าหรับให้บริการพนักงาน 
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- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองจอก 
- โรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพต าบลบางวัว 
- องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช 
- องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอย 

- ควรส่งเสริมอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือกิจกรรมของหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นท่ี เช่น การมีส่วนร่วมในการตรวจสุขภาพ
ประชาชน 

การตรวจสุขภาพซ  าของพนักงานมีความผิดปกติ ให้ย้ายพนักงานไปยังบริเวณ/แผนกอื่น
ท่ีมีโอกาสได้รับผลต่อสุขภาพน้อยกว่า  
 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของพนักงานและผู้ ท่ีมีโอกาสได้รับสัมผัส  
 จะพิจารณาโดยใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์โอกาสที่จะได้รับผลกระทบทั ง
ในระยะเฉียบพลันและการสะสม 
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10. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)   
- กลุ่มล าพูบ้านโพธ์ิ - ควรมีการศึกษาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศของโครงการในแง่

ของการเป็นสารก่อมะเร็งหรือการเกิดผลกระทบสุขภาพท้ังแบบ
เฉียบพลันและสะสม 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงงานได้ก าหนดมาตรการฯ เพื่องส่งเสริมและดูแลสุขภาพ
ของพนักงานและชุมชนเรียบร้อยแล้ว ดังนี  
- จัดส่งข้อมูล จ านวนพนักงาน ข้อมูลสารเคมี (SDS) และข้อมูลจ าเป็นอื่นๆให้หน่วยงาน

สาธารณสุขในพื้นท่ี เพื่อใช้ในการวางแผนต่อไป 
- สนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี

ให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราหรือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธ์ิ 
ผ่านคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์
โครงการเป็นประจ าทุกปี เพื่อสนับสนุนด้านเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนท่ีอยู่โดยรอบ
พื้นท่ีโครงการ 

- จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ท่ีเพียงพอส าหรับใช้รักษาผู้ป่วยเบื้องต้น  พร้อม
ยานพาหนะในการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน พร้อมท้ังประสานงานกับโรงพยาบาล 
โสธราเวชซ่ึงเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีจะส่งต่อผู้ป่วยเป็นอันดับแรกไว้ล่วงหน้า 

- ก าหนดระยะเวลาการท างานท่ีเหมาะสม ก าหนดเวลาพักให้พนักงานท่ีท างานในพื้นท่ีท่ีมี
ความร้อน เสียงดัง หรือสารเคมี เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน และเป็นการ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน 

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงส าหรับพนักงานใหม่ภายใน 30 วัน 
และทุกๆ 1 ปี ส าหรับพนักงานประจ า โดยแพทย์อาชีว -เวชศาสตร์ รวมท้ังลูกจ้าง
รับเหมาค่าแรงตามระเบียบข้อก าหนดในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

- หากผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมีแนวโน้มผิดปกติให้ท าการตรวจโดยละเอียดอีก
ครั้งเพื่อยืนยันผล พร้อมท้ังหาสาเหตุหากพบว่ามีความผิดปกติให้ย้ายพนักงานท่ีมีความ
ผิดปกติไปท างานในบริเวณ/แผนกอื่นท่ีมีโอกาสได้รับผลต่อสุขภาพน้อยกว่า 

- ก าหนดให้พนักงานต้องล้างมือด้วยสบู่ และล้างหน้า ก่อนผ่านห้องท าความสะอาดเพื่อ
เข้าใช้บริหารห้องรับประทานอาหาร 

- ท าประกันภัยโดยมีความคุ้มครองของกรมธรรม์ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อบุคคลและ
ทรัพย์สิน ท้ังท่ีเป็นของพนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอกในกรณีบาดเจ็บ เสียชีวิต 
และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย อันเป็นผลมาจากการด าเนินการผลิต  และการ
ด าเนินการใดๆ ของโครงการ 
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11. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

  

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนภูดาษ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก 
- เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน 
- เทศบาลต าบลบางวัว 
- ท่ีว่าการอ าเภอบ้านโพธิ์ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลเทพราช 
- เทศบาลต าบลเทพราช 
- องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ 
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- ท่ีว่าการอ าเภอบางปะกง 
- อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
- กลุ่มล าพูบ้านโพธ์ิ 

- ควรให้ความส าคัญในการเข้าถึงชุมชนและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของโครงการให้กับชุมชนรับทราบตาม
ข้อเท็จจริง เช่น ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
โครงการ รวมถึงการเข้ามามีส่วนในการส่งเสริมกิจกรรมของ
ชุมชน 

โครงการปัจจุบันมีแผนงานท่ีจะด าเนินการเรื่องประชาสัมพันธ์หรือการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการท างานของโครงการและเป็นอีก
ช่องทางในการพบปะเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินกิจการของโรงงานให้รับทราบ
ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง นอกจากนี ยังมีการจัดตั งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 23 คน ประกอบด้วย 
ผู้แทนภาคประชาชน จ านวน 13 คน ผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 8 คน และ
ผู้แทนจากโครงการ จ านวน 2 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมบริเวณพื นท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ รวมถึงการ
ควบคุมผลการตรวจวัดไม่ให้มีค่าเกินมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
ตรวจสอบหาสาเหตุของผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการ
ด าเนินงานของโครงการ ทั งนี โรงงานปัจจุบันได้ก าหนดมาตรการฯ ด้านสังเคม -
เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี  
- ก าหนดแผนงานการท า CSR และการประชาสัมพันธ์ของโครงการเมื่อมีการพัฒนาโครงการ 

ท้ังด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
และด้านการสื่อสารและเสริมสร้างความเข้าใจท่ีดี 

- ก าหนดให้มีนโยบายท่ีจะเข้าร่วมหรือเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นท่ีใกล้เคียง
โครงการ (มีนโยบายเข้าร่วมหรือเป็นเจ้าภาพ 

- เชิญกลุ่มผู้น าชุมชนหรือผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการเป็นครั้งคราวตามโอกาสเพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้รับทราบถึงการด าเนินโครงการ รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ท้ังนี้เพื่อลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมเน่ืองจากโครงการ 

- ให้ความร่วมมือกับชุมชนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การบริจาคเพื่อการ
กุศล การให้ทุนการศึกษา ฯลฯ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
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- จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัทฯ ผลการด าเนินงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม  น าไป
ติดประกาศตามท่ีสาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน 

 
 
 
ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 
11. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน (ต่อ) 
  

  - ด าเนินการสร้างความเข้าใจต่อชุมชนในการด าเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดการ
พัฒนาโครงการ ในลักษณะของการสัมมนาหรือการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ท่ีเข้าใจง่าย
และน่าสนใจ ดังน้ี 
* จัดให้มีการพบปะพูดคุยและสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มชุมชนในพื้นท่ีรอบโครงการรัศมี 

5 กิโลเมตร เป็นประจ าทุกเดือน 
* เปิดรับข้อมูลข่าวสาร ประมวลสถานการณ์ของชุมชนเป็นประจ าเพื่อชี้แจงท าความ

เข้าใจในประเด็นท่ีชุมชนสงสัยหรือห่วงกังวล 
* เสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานแบบบูรณาการ
เกิดประโยชน์แก่ชุมชนส่วนรวม 

- กรณีท่ีเกิดประเด็นท่ีไม่เข้าใจต่อกันต้องจัดให้มีกระบวนการส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อ
กันอย่างเร่งด่วน 

- องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ 
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- ส านักงานสิ่งแวดล้อม ภาคท่ี 13 

- ขอให้โครงการพิจารณาคนในพื้นท่ีเข้าท างานเป็นอันดับแรก โครงการปัจจุบันมีพนักงานท้ังหมด 289 คน ซ่ึงเป็นพนักงานในท้องถิ่นจ านวน 156 คน 
หรือคิดเห็นร้อยละ 54 ของจ านวนพนักงานท้ังหมด อีกทั้งภายหลังการขยายก าลังการผลิต
ครั้งน้ีจะท าให้โครงการมีความต้องการพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 450 คน (เพิ่มขึ้น 161 คน)  
ซ่ึงโครงการมีนโยบายท่ีจะรับแรงงานคนในท้องถิ่นท่ีมีความรู้ความสามารถตามข้อก าหนด
ของโครงการเป็นอันดับแรก โดยจะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานในบริเวณ
ท่ีมีผู้คนผ่านและเห็นได้ชัดเจน รวมท้ังการติดประกาศหน้าบริษัทและแจ้งผ่านผู้น าชุมชน 
อย่างไรก็ตาม โครงการได้ก าหนดมาตรการฯ ท่ีจะพิจารณารับคนงานในท้องถิ่น ดังน้ี 
- พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรกเข้าท างานในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับความรู้

ความสามารถ 
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ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นซักถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

11. สังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

  

- องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน 
- เทศบาลต าบลเทพราช 
- ท่ีว่าการอ าเภอพานทอง 

- ควรจัดให้มีช่องทางการติดต่อหรือช่องทางส าหรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนมายังโครงการ และควรมีการตรวจสอบสาเหตุว่ามา
จากโรงงานหรือไม่ การแจ้งผลการแก้ไขปัญหา พร้อมท้ังมี
มาตรการเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 

 โรงงานปัจจุบันมีการจัดตั งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งมีส่วนในการตรวจเยี่ยมโครงการ รับรู้
กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อ
แสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ นอกจากนี คณะ
กรรมการฯ ยังมีหน้าท่ีในการพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทหรือเหตุร้องเรียน 
รวมถึงการพิจารณาการชดเชยทั งแง่การตรวจสอบการก าหนดและการจ่ายค่าชดเชยใน
รูปแบบต่างๆ นอกเหนือตามกฎหมายก าหนด ในกรณีท่ีพิสูจน์ได้ว่าโครงการก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั งพืชผล สัตว์เลี ยงและทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งได้
จัดท าผังรับเรื่องเรียนและก าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้เป็นมาตรการฯ 
เรียบร้อยแล้ว ดังนี  
- จัดให้มีแผนปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กรณีท่ีมีการร้องเรียนจะจัด

ให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือคณะกรรมการฯ ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ  และแก้ไขปัญหา 
ข้อร้องเรียนของชุมชน เพื่อท าการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และเหตุร าคาญต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในชุมชนได้รับทราบภายในระยะเวลา 7 วัน  
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลภูดาษ องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ 

  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองจอก 

  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ เทศบาลต าบลเทพราช 

  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รูปที่ 4.4-1 ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ความคิดเห็นหน่วยงานราชการ 

ระหว่างวันที่ 24-31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางปะกง ชมรมล าพูบ้านโพธิ ์

  
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  
โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 

  
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุร ี

รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ความคิดเห็นหน่วยงานราชการ 
ระหว่างวันที่ 24-31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 


