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เอกสารแนบ 3 
 



ประเดน็ ความเห็นจากประชาชนและผู้มสี่วนไดเ้สีย

3. โรงงานควรมีการตรวจสอบของเสียทีเ่กิดขึ้น เช่น กากของเสีย น้้าเสีย ฝุ่นละออง

5. มีความกังวลเกี่ยวกับความเพียงพอของน้้าใช้ในพืน้ที ่ปัญหาคุณภาพน้้าปัญหากล่ิน

10. เสนอแนะให้เพิม่พืน้ทีสี่เขียว และจุดตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม ภายในรัศมี 5 
กิโลเมตร
11. โรงงานได้ค้านึงถึงปัญหาการขาดแคลนน้้าหรือไม่
12. ควรชี้แจงผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้ประชาชนได้รับทราบ
13. บ่อพักน้้าทีร่ะบุในเอกสารคิดว่าไม่เพียงพอ
14. มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพอากาศ คุณภาพน้้า
15. ควรมีมาตรการป้องกันและแก้ไข กรณีค่าทองแดงมีค่าเกินมาตรฐาน
16. กรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ ที่
เกิดขึ้น
17. ควรมีการตรวจสอบระบบบ้าบัดของเสียของโรงงานอย่างสม่้าเสมอ
18. ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการทีไ่ด้ก้าหนดไว้ เพือ่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม
19. ควรมีมาตรการเกี่ยวกับการจัดการของเสีย เพือ่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

20. มีความวิตกกังวลในด้านการจัดการและควบคุมของเสีย ทีเ่กิดขึ้นภายในโครงการ
 หลังจากได้รับอนุญาตให้ด้าเนินการแล้ว
21. ควรปลูกต้นไม้บริเวณพืน้ทีร่อบๆโรงงาน

ความเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

1. เมื่อชาวบ้านร้องเรียนด้านผลกระทบส่ิงแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรส่ง
เจ้าหน้าทีเ่ข้าตรวจสอบพืน้ทีอ่ย่างทันท่วงที
2. มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากกระบวนการผลิต เช่น ฝุ่นละออง ปัญหาน้้าเสีย
 อาจท้าให้เกิดผลกระทบด้านการประมงในแม่น้้าบางปะกง การท้านาข้าว ปัญหา
สุขภาพ เช่น โรคมะเร็ง

4. ควรมีการควบคุมการขนถ่ายน้้าเสียด้วยรถ ขยะ ของเสียอันตราย จากโรงงานอย่าง
เข้มงวด เช่น ก้าหนดปริมาณการทิง้ ควบคุมรถขนถ่ายระบุจุดทิง้ทีช่ัดเจน และมีการ
ก้าจัดทีถู่กต้อง

6. สารเคมีทีใ่ช้ในโรงงานมีอะไรบ้าง แต่ละชนิดก่อผลกระทบหรือไม่ และเมื่อเกิดการ
ร่ัวไหล จะมีวิธีการแก้ไขเบือ้งต้นอย่างไร
7. ควรระบุปริมาณน้้าใช้ให้ชัดเจนเดิมใช้น้้าผลิต บ้าบัด และระบายเท่าไร และเมื่อ
เพิม่ก้าลังการผลิตจะมีการใช้น้้าเท่าไหร่
8. ควรมีการถอดบทเรียนของผลกระทบทีเ่กิดขึ้นให้ชัดเจน ขยายความให้มากขึ้น เช่น 
เสียง กล่ิน น้้าเสีย การขนส่ง เพือ่ท้าให้เกิดการลดผลกระทบทีช่ัดเจน
9. ควรชี้แจงการควบคุมน้้าเสีย เช่น มีการระบายน้้าทิง้บริเวณใด ใช้มาตรฐานอะไร
ควบคุม หน่วยงานใดควบคุมดูแล

ดา้นทรัพยากร
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม
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22. มีความห่วงกังวลเร่ืองมลพิษจะเจือปนลงในแหล่งน้้าทีจ่ะใช้อุปโภคบริโภค และ
ท้าการเกษตร
23. ควรมีการบ้าบัดน้้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้้าล้าคลอง
24. ควรมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการเป็นระยะๆ
25. ทางโครงการควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
โครงการ
26. ควรมีมาตรการป้องกันมลพิษต่างๆ ทีเ่กิดจากโครงการ เพือ่ไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม
27. ควรมีการบ้าบัดน้้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้้าล้าคลอง
28. ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการทีไ่ด้ก้าหนดไว้ เพือ่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม
29. กรมโรงงานอุตสาหกรรม ต้องเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ ที่
เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที
30. ต้องการให้โรงงานมีการดูแลและป้องกันมลพิษต่างๆ ทีเ่กิดขึ้น
31. ควรปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงงาน
32. ควรมีการอธิบายกระบวนการผลิตต่างๆ มลพิษทีเ่กิดขึ้น มาตรการป้องกันและ
แก้ไขมาตรการการติดตามตรวจสอบ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลเบือ้งต้น
ก่อนทีจ่ะให้ความคิดเห็น

33. ควรค้านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และประชาชน
1. ควรพิจารณาผลกระทบทีเ่กิดขึ้น เช่น ปริมาณทองแดงในแม่น้้า อุณหภูมิสูงขึ้น ฝุ่น
ละอองเพิม่ขึ้น และความปลอดภัยของคนในชุมชน
2. มีความวิตกกังวลเร่ืองความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และคุณภาพชีวิตของคนใน
พืน้ที ่เนื่องจากอาจมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพืน้ที่
3. การเพิม่ขึ้นของจ้านวนคนงานในพืน้ที ่ท้าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
4. ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยทีไ่ด้มาตรฐาน
5. ควรจัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณทีเ่ป็นอันตรายและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
6. ควรมีการจัดการด้านการจราจรให้ดี ควบคุมความเร็วของรถขนส่งในพืน้ทีชุ่มชน

7. ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้
8. ควรมีมาตรการด้านความปลอดภัย แผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และแผน
ฝึกซ้อมดับเพลิงและแผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ้าทุกปี

ความเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ดา้นทรัพยากร
ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม (ตอ่)

ดา้นความ
ปลอดภัย
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9. พืน้ทีต้ั่งโรงงานควรอยู่ห่างไกลชุมชน
10. ควรจัดอบรมให้ความรู้กับชุมชน ในเร่ืองการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
11. ควรระบุหน่วยงานทีรั่บผิดชอบ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการ
ประกอบกิจการของโรงงาน12. ควรจัดเตรียมระบบเตือนอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
13. ควรประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย
14. ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
1. การตรวจสุขภาพประจ้าปี ควรเป็นสถานพยาบาลทีน่่าเชื่อถือ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการ
จ้างคลินิกเอกชนทัว่ไปมาตรวจ และส่วนใหญ่จะพบโรคเกี่ยวกับระบบทางหายใจ

2. มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจากโลหะหนัก โดยเฉพาะทองแดง
3. ควรมีการตรวจสุขภาพของพนักงานและประชาชนทีอ่าศัยอยู่รอบโรงงาน
4. มีความวิตกกังวลเร่ืองมลพิษทางอากาศ จะท้าให้คนในชุมชนเกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย
 เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง และระบบทางเดินหายใจ
5. ควรมีการสุ่มตรวจสุขภาพของประชาชนทีอ่าศัยอยู่รอบโรงงาน และผู้ทีเ่ข้าใกล้หรือ
สัมผัสกับสารเคมีอันตรายเป็นประจ้าทุกปี และรายงานให้หน่วยงานสาธารณสุขใน
พืน้ทีท่ราบ

6. ควรค้านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนเป็นอันดับแรก
7. ควรให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานและชุมชนรอบพืน้ทีโ่ครงการเป็นประจ้าทุกปี

8. โรงงานต้องค้านึงถึงสุขภาพของคนในชุมชนเป็นส่ิงส้าคัญ
1. การจัดต้ังโรงงานถือเป็นส่ิงดี ช่วยพัฒนาประเทศ
2. การเพิม่ก้าลังการผลิตอาจเกิดผลกระทบต่อชุมชน โรงงานควรมีจิตส้านึกและความ
จริงใจในการด้าเนินงาน
3. โรงงานควรเปิดโอกาสให้คนในพืน้ทีเ่ข้าท้างาน
4. ควรมีการสนับสนุนการแจกส่ิงของ เช่น ระบบกรองน้้า ทุนการศึกษา เป็นต้น
5. การรับคนเข้าท้างานในพืน้ทีม่ีน้อย
6. สนับสนุนให้มีการจัดต้ังโรงงานทีเ่กี่ยวข้องกับการต่อยอดทางการเกษตร และไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม
7. ควรก่อสร้างโรงงานภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม เพือ่ป้องกันปัญหาต่างๆ ทีจ่ะ
เกิดขึ้น เช่น ปัญหาสังคม
8. มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสังคม ปัญหาพืน้ทีท่ีอ่ยู่อาศัย
9. ควรจัดจ้างคนในชุมชนทีไ่ด้รับผลกระทบก่อนคนในพืน้ทีอ่ื่น เพือ่ชดเชยในส่วนที่
ชุมชนได้รับผลกระทบให้มีงานท้า

ความเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
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10. ท้าให้เกิดการจ้างงานคนในชุมชนและเศรษฐกิจทีดี่ขึ้น
11. ควรให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนเด็กเล็ก เร่ือง นม และเคร่ืองกรองน้้า
12. ควรลดการน้าเข้าเคร่ืองจักรจากต่างประเทศ และควรใช้เคร่ืองจักรในประเทศไทย
 เพือ่ส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศไทย
13. เป็นผลดีต่อบริษัทผู้ประกอบการ
14. โครงการฯ ได้มีการน้าเทคโนโลยีการผลิตทีท่ันสมัยจากต่างประเทศ (ฟินแลนด์) 
ช่วยให้กระบวนการผลิตมีความทันสมัยมากขึ้น
15. เป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
16. โรงงานควรค้านึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสังคมให้มาก
17. ทางโรงงานต้องให้ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาชุมชนเพือ่ให้โรงงานและ
ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
18. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทัว่ถึง
19. ควรมีการลงพบปะกับชุมชนในพืน้ทีร่อบๆโครงการ เพือ่สร้างความสัมพันธ์ทีดี่กับ
ชุมชน
20. โรงงานควรรักษามาตรฐาน และความรับผิดชอบต่อชุมชน
21. ควรเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้าไปเยี่ยมชมโรงงาน
1. หลักการ มาตรการต่างๆ ทีร่ะบุในเอกสาร ยอมรับได้ แต่มีความกังวลในการปฏิบัติ
จริง ซ่ึงการด้าเนินการในระยะยาว อาจจะเกิดการละเลยและไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด

2. ควรระบุก้าลังการผลิตรวมทีช่ัดเจน เนื่องจากอาจจะมีการขยายก้าลังการผลิตใน
อนาคตได้
3. ชื่นชมการจัดท้าเอกสารประกอบการประชุมมีเนื้อหาครบถ้วน แต่มีความกังวลใน
การปฏิบัติจริงตามมาตรการทีก่้าหนด
4. มีการด้าเนินงานในกระบวนการมีส่วนร่วมครบถ้วนหรือไม่ มีการสอบถามชุมชน
บ้างหรือไม่
5. ควรปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน
6. ควรจัดท้ารายงาน เอกสารเพิม่เติมให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
7. การประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ยังไม่ทัว่ถึง
8. มีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการทีร่ะบุ คิดว่าไม่สามารถปฏิบัติได้จริง
อย่างครบถ้วน
9. ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการต่างๆ ได้ที่
องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) โดย อบต. จะมีการจัดเวทีประชาคมทุกปี

ความเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม (ตอ่)

ดา้นอ่ืนๆ
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ประเดน็ ความเห็นจากประชาชนและผู้มสี่วนไดเ้สีย
10. เจ้าหน้าทีภ่าครัฐควรควบคุมดูแลเร่ืองต่างๆ อย่างจริงจัง
11. ควรมีค่าตอบแทนให้กับชุมชนบริเวณรอบพืน้ทีโ่ครงการ
12. ไม่เห็นด้วยกับการมีโรงงานผลิตท่อทองแดงในพืน้ที่
13. เป็นการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทีดี่มาก
14. ต้องการให้ทางโรงงานเปิดเผยข้อมูลผลกระทบต่างๆ ทัง้ทางบวกและทางลบ 
ให้กับคนในชุมชนได้รับรู้อย่างทัว่ถึง
15. โรงงานต้องปฏิบัติตามมาตรการทีไ่ด้น้าเสนอมาอย่างเคร่งครัด
16. ควรมีค่าใช้จ่ายให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
17. โรงงานต้องค้านึงถึงผลดี ผลเสียทีจ่ะเกิดกับชุมชน
18. ควรมีการท้าแบบสอบถามชุมชนในพืน้ทีว่่ามีความต้องการหรือไม่
19. โรงงานควรย้ายไปต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
20. อุตสาหกรรมผลิตท่อทองแดง เป็นอุตสาหกรรมหนัก ไม่เหมาะกับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพราะจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองเกษตรควรเป็นอุตสาหกรรมทีต่่อยอด
ทางการเกษตร

21. โรงงานควรมีหนังสือแจ้งให้กับหน่วยงานหรือชุมชนทราบเกี่ยวกับการขอขยาย
ก้าลังการผลิตท่อทองแดง
22. ต้องการทราบเหตุผลในการขยายก้าลังการผลิตท่อทองแดงของโรงงาน
23. หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาดูแลชุมชนอย่างใกล้ชิด
24. ต้องการทราบข้อดีและข้อเสียของการทีโ่รงงานขอขยายก้าลังการผลิต
25. โรงงานควรย้ายไปต้ังในนิคมอุตสาหกรรม
26. โรงงานไม่ควรขอขยายก้าลังการผลิตท่อทองแดง

ความเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ดา้นอ่ืนๆ (ตอ่)
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ประเด็น ความเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

5. การแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมของ
โครงการฯ ขอให้ค านึงถึงหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพืน้ที ่ได้แก่ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1

6. มีข้อห่วงกังวลในเร่ืองการจัดการทรัพยากรน้ าเนื่องจากในปี 2559 
ประเทศไทยมีแนวโน้มของภาวะภัยแล้ง โครงการจึงควรมีการเฝ้าระวังใน
เร่ืองดังกล่าว รวมถึงการเฝ้าระวังเร่ืองของคุณภาพอากาศในบรรยากาศด้วย

ดา้นเทคนิค สิ่งแวดล้อม
 ความปลอดภัย สังคม 

และอ่ืนๆ

3. การด าเนินการของโรงงานควรยึดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการด าเนินงานทีจ่ะส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาวะของชุมชน

4. ขอให้โครงการผลิตท่อทองแดง บริษัท ลุวาตะ ฮีทต้ิง คูลล่ิงเทคโนโลยีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่องตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
รวมถึงให้ความรู้แก่ชุมชนเร่ืองผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นในทุกด้าน และ
รับทราบแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อได้รับผลกระทบ ก าหนดแผนซ้อมหนีภัย
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินประจ าปีให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมซ้อมหนีภัยเพือ่ความ
ปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์จริง

ความเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

1. ควรเพิม่มาตรการในการติดตามตรวจสอบสุขภาพประชาชนทีอ่าศัยอยู่
รอบพืน้ทีโ่ครงการฯ ซ่ึงควรมีการส ารวจข้อมูลสภาวะสุขภาพหรือตรวจ
สุขภาพประชาชนทีอ่ยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการฯ เพือ่ติดตาม
ภาวการณ์เจ็บป่วยของประชาชนและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

2. การขยายก าลังการผลิตของโรงงานควรมุ่งเน้นกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบทัง้
ทางบวกและทางลบในการด าเนินงานของโรงงานในช่วงทีผ่่านมา และ
ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต อันเกิดจากการขยายก าลังการผลิต 
เพือ่ประกอบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย

1



ประเด็น ความเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ความเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

13. ควรเพิม่เติมการประเมินผลกระทบทีเ่กิดขึ้นจากการฟุง้กระจายของฝุ่น
ละออง (Fugitive emission) ทีเ่ล็ดลอดจากตัวอาคารทีม่ีการผลิต รวมถึง
อาคารกักเก็บวัตถุดิบ

ดา้นเทคนิค สิ่งแวดล้อม
 ความปลอดภัย สังคม 

และอ่ืนๆ
(ตอ่)

11. การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องของโครงการฯ ควรด าเนินการ
ให้ครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ตามมาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง ซ่ึงในปล่องจากเตาอบ 
AF-3 บริเวณหน้าเตาและบริเวณหลังเตา ไม่ได้มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่น
ละอองตามทีม่าตรฐานฯ ก าหนด

12. ควรเพิม่เติมรายละเอียด มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบมลพิษจากระบบบ าบัดน้ ามันแบบ
ไฟฟ้า (Electric Oil Mist Collector) ให้ชัดเจน

9. ควรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคาดการณ์ปริมาณของเสียต่างๆ ทีจ่ะ
เกิดขึ้นเมื่อมีการขยายก าลังการผลิตท่อทองแดงของโครงการฯ และ
ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้น เนื่องจากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมเพิม่เติม 
(ในช่วงก่อสร้างและช่วงด าเนินการ) ระบุเพียงตัวเลขปัจจุบันทีย่ังไม่มีการ
ขยายก าลังการผลิต

10. ควรระบุมาตรการเยียวยา และแผนการรองรับกรณีเกิดปัญหา
ผลกระทบทัง้ทางด้านอากาศ น้ าเสีย และสารพิษปนเปือ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อพบแนวโน้มการเพิม่ขึ้นของมลพิษ แม้จะไม่เกินมาตรฐาน และยังไม่มีการ
พิสูจน์ เพือ่ความมั่นใจของประชาชน เนื่องจากหากรอการพิสูจน์สาเหตุ
อาจจะใช้เวลานาน ซ่ึงประชาชนทีป่ระสบปัญหาอาจได้รับผลกระทบทีรุ่นแรง
แล้ว

7. โครงการควรจะมีความรับผิดชอบคืนสู่สังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) ต่อ
ชุมชน ทีอ่าจจะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ นอกเหนือจาก
พืน้ทีสี่เขียวทีไ่ด้ก าหนดไว้ในเอกสารของโครงการ

8. ควรชี้แจงผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ
อากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ า ฯลฯ ในเอกสารประกอบการประชุม 
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจน เพือ่
แสดงให้เห็นว่าคุณภาพส่ิงแวดล้อมในช่วงทีผ่่านมาเป็นอย่างไร ซ่ึงจะช่วยให้
ประชาชนให้ความคิดเห็นได้ง่ายยิ่งขึ้น
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ประเด็น ความเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ดา้นเทคนิค สิ่งแวดล้อม
 ความปลอดภัย สังคม 

และอ่ืนๆ
(ตอ่)

ความเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

14. ควรอธิบายการควบคุมการระบายอากาศทีก่ าหนดความเข้มข้น เป็น
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ กรัม/วินาที ว่าจะเกิดผลกระทบได้หรือไม่ 
อย่างไร

15. กรณีคุณภาพน้ าและตะกอนท้องน้ า แม้จะมีแผนการเก็บตัวอย่าง แต่ไม่
มีมาตรการรองรับหากพบค่าเกินมาตรฐานหรือมีแนวโน้มทีเ่พิม่ขึ้นใน
ส่ิงแวดล้อมภายนอก

16. ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ และผลการ
ด าเนินการเป็นระยะๆ เพือ่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง

17. เนื่องจากในกระบวนการผลิตท่อทองแดงจะก่อให้เกิดมลภาวะทาง
อากาศทีป่ล่อยออกมาทางปล่อง คือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เมื่อ 
SO2เข้าไปในบรรยากาศจะท าปฏิกิริยากับน้ าเกิดเป็นกรดซัลฟูริค(H2SO4) 
ซ่ึงถ้าหากโรงงานไม่สามารถควบคุมปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีป่ล่อยสู่
บรรยากาศให้อยู่ในระดับมาตรฐานทีก่ าหนดได้ ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ทีม่ากจะมีผลท าให้พืชชนิดต่างๆ ไม่สามารถสังเคราะห์แสงสร้าง
อาหารได้ตามปกติ จึงมีการเจริญเติบโตทีผิ่ดปกติและผลผลิตลดลงไม่เป็นที่
ต้องการของตลาด ผลเสียทีเ่กิดขึ้นกับพืชผลจึงเป็นผลกระทบต่อรายได้และ
ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรทีอ่าศัยอยู่โดยรอบๆ โรงงาน มีสภาพทางเคมี
ของดินเปล่ียนแปลงไปและไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช 
นอกจากนี้แล้วอาจท าให้แร่ธาตุอื่นๆ หรือโลหะพิษในดินละลายและถูกชะ
ล้างลงสู่แหล่งน้ าได้
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ประเดน็ ความเห็นจากคณะกรรมการรับฟังฯ

3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
มีเนื้อหาเป็นจ านวนมาก จึงเป็นข้อสังเกตว่า การศึกษาข้อมูลโครงการให้ครบถ้วนนั้น 
ต้องใช้เวลามาก ซ่ึงอาจจะเป็นสาเหตุทีท่ าให้หลายภาคส่วนไม่ได้ศึกษารายละเอียดใน
รายงานอย่างจริงจัง ส่งผลให้การแสดงความคิดเห็นต่อโครงการไม่ตรงประเด็นเท่าทีค่วร

4. การแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ท าให้ทราบได้ว่าผู้ทีแ่สดงความคิดเห็น 
ไม่มีความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการโรงงานผลิตท่อทองแดง บริษัท ลุวาตะ ฮีทต้ิง
 คูลล่ิงเทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เท่าทีค่วร ในกรณีของโครงการต่อไป เสนอแนะ
ให้มีการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจต่อโครงการในช่องทางอื่นเพิม่เติมตามความ
เหมาะสม

5. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในโครงการต่อไป ควรมีการปรับเปล่ียน เป็นการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ซ่ึงจะได้ข้อมูลจากหลายภาคส่วนโดยละเอียด และ
รวบรวมความคิดเห็นของทุกกลุ่มมาน าเสนอในการประชุมใหญ่คร้ังสุดท้าย ซ่ึงจะช่วยท า
ให้ได้ข้อห่วงกังวลจากทุกภาคส่วนทีช่ัดเจนมากยิ่งขึ้น

ดา้น
กระบวนการรับฟังความ

คิดเห็น

ความเห็นจากคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

1. การแสดงความคิดเห็นทีม่ีข้อกังวลด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
 ส่วนใหญ่เกิดจากการทีผู้่มีส่วนได้เสียยังทราบข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับ กระบวนการ
ผลิต มาตรการควบคุมป้องกันทีโ่รงงานต้องด าเนินการ เมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน จึงควรปรับปรุงการน าเสนอข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการประชุม
 การจัดนิทรรศการหรือ Info graphic และวีดีโอ โดยสรุปข้อมูลกระบวนการผลิต 
มาตรการควบคุมป้องกัน ทีโ่รงงานต้องด าเนินการเมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานให้ครบถ้วน กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย

2. ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นบางท่านทีไ่ด้แสดงความคิดเห็น ยังไม่เข้าใจกระบวน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 
และแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ ลงวันที ่29 ธันวาคม 2552 ในเอกสารท้ายประกาศ ข้อ ง. ทีก่ าหนดให้
หน่วยงานอนุญาต จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นคร้ังสุดท้าย ก่อนการพิจารณาอนุญาตโครงการนั้นๆ จึงควรเพิม่การประชาสัมพันธ์ใน
เร่ืองกระบวนการรับฟังฯ ให้เห็นถึงโอกาสทีจ่ะได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ประโยชน์
ทีจ่ะได้รับต่อตนเอง ชุมชนและสังคม ให้มากยิ่งขึ้น
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ประเดน็ ความเห็นจากคณะกรรมการรับฟังฯ

4. พืน้ทีจ่ัดเก็บถังน้ ามันหรือของเหลวทีเ่หลือจากการผลิต จากการลงพืน้ทีพ่บว่า 
มีหลังคาคลุมเพียงบางส่วนเท่านั้น หากมีฝนตก มีโอกาสทีส่ารเคมีจะไหลลงท่อภายใน
โรงงานได้ จึงควรคลุมหลังคาในบริเวณดังกล่าวให้ครอบคลุมทัง้พืน้ที่

5. จากการรับฟังความคิดเห็น ท าให้พอทราบได้ว่าประชาชนยังไม่มีความมั่นใจ
ในการก ากับดูแลของส่วนราชการ ภายหลังจากทีม่ีการประกอบกิจการว่าจะมี
ประสิทธิภาพเท่าทีค่วร อีกทัง้ ภาคสังคมยังมีความเข้าใจทีค่ลาดเคล่ือนในการก ากับดูแล
ของฝ่ายราชการ จึงควรให้หน่วยงานทีม่ีหน้าทีก่ ากับดูแลโรงงาน บริษัท ลุวาตะ ฮีทต้ิง คู
ลล่ิงเทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก ากับดูแลการประกอบกิจการ ให้มีการปฏิบัติ
ตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 
อย่างเคร่งครัดและมีการประกอบกิจการทีเ่ป็นไปอย่างเปิดเผย

6. ควรมีการตรวจสุขภาพพนักงานในด้านทีเ่กี่ยวข้องกับการท างาน เช่น ระบบทาง
เดินหายใจ สายตา และควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การเลิกบุหร่ีและ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ดา้นเทคนิค สิ่งแวดล้อม
 ความปลอดภัย สังคม 

และอ่ืนๆ

6. เพือ่ให้ประชาชนทีเ่ข้าร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ได้เห็นภาพรวมของผู้ร่วมประชุม และสร้างบรรยากาศการประชุมทีดี่ ลดความวิตกกังวล
ทีจ่ะร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ควรประกาศให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ทราบว่าผู้ทีม่าร่วมงานมาจากทีใ่ด และองค์กรใดบ้าง และควรมีการสรุปกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมประชุม เพือ่ให้ทราบถึงจ านวนผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ทัง้ทีเ่ป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง และผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบทางอ้อม

ความเห็นจากคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

1. ในกระบวนการผลิต มีขั้นตอนล้างท าความสะอาดท่อทองแดง โดยการใช้ตัวท า
ละลาย ซ่ึงเป็นสารไวไฟปริมาณมาก แต่สถานทีเ่ก็บรักษาตัวท าละลายยังมีมาตรการด้าน
ความปลอดภัยไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงสถานทีเ่ก็บรักษาให้สอดคล้องกับมาตรการ
ความปลอดภัยทีก่ฎหมายก าหนด

2. ในกระบวนการผลิตมีการ generated ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึงเป็นก๊าซพิษ
ทีท่ าให้เสียชีวิตได้แบบเฉียบพลัน อาจมีการร่ัวไหลออกมาในบริเวณการท างาน ควร
ก าหนดให้มีการป้องกันการร่ัวไหลและติดต้ัง gas detector เพือ่ตรวจวัดระดับก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในบริเวณการท างานและแจ้งเตือนเพือ่แก้ไขได้ทันท่วงที

3. จัดท าระบบการป้องกันควันจากการหลอมทองแดงในโครงการเดิมให้เรียบร้อย 
ซ่ึงปัจจุบันยังไม่ดีพอ มีคราบเขม่าควันด าจุดทีป่ล่อยควันออก

ดา้น
กระบวนการรับฟังความ

คิดเห็น (ตอ่)
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ประเดน็ ความเห็นจากคณะกรรมการรับฟังฯ

7. การส่ือสารหรือการประชาสัมพันธ์ วิธีการท างานของผู้ประกอบการ ยังไม่มี
ประสิทธิภาพทีจ่ะสร้างความไว้วางใจกับภาคสังคมได้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงควร
ส่งเสริมให้โรงงานด าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมถึงควร
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงงานต่อชุมชนและภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพือ่
สร้างความไว้วางใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนอย่างปกติสุข

8. จากเง่ือนไขในการจัดต้ังคณะท างานไตรภาคี ตามมาตรการในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เพือ่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ในการตรวจติดตามผลกระทบภายหลังการด าเนินงานของโรงงาน โดย
ภาคสังคม ส่วนราชการ และผู้ประกอบการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ความเห็นจากคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ดา้นเทคนิค สิ่งแวดล้อม
 ความปลอดภัย สังคม 

และอ่ืนๆ
(ตอ่)
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ประเด็นด้านต่างๆ ความเห็น กอสส.

3. โครงการควรทีจ่ะติดต้ังระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศตามที ่IPCC (2001) แนะน าไว้
คือ Fabric filter, Hot electrostatic precipitators และ Low NOx burner 
เนื่องจากโครงการจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษทางอากาศจากเตาหลอมทองแดง และเตา
อบไฟฟ้าโดยใช้ระบบ wet scrubber จ านวน 2 ชุด ในการบ าบัด TSP และ Cu แต่จาก
การรายงานของ European IPPC (2001) ซ่ึงระบุว่ามลพิษทางอากาศทีเ่กิดจากเตา
หลอมทองแดงนั้นมีหลายชนิด เช่น SO2 NOx dioxin ฝุ่นทองแดง และ copper fumes
 แต่ทางโครงการมิได้กล่าวถึงการบ าบัดมลสารเหล่านี้แต่อย่างใด

4. โครงการ ควรมีการเปิดเผยข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของมลสาร เช่น 
SOx  NOx และ CO โดยน าเสนอเป็นแบบ Automatic Real time เปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐาน เพือ่เก็บเป็นฐานข้อมูลให้ชุมชนได้รับทราบ

5. ต้องมีแผนงาน/มาตรการชัดเจนในการติดตาม ตรวจสอบสม่ าเสมอ โดยเฉพาะ ใน
ส่วนของมาตรการควบคุม ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบทัง้ในและนอกโครงการ ควรเน้นไปที ่Critical points and Sensitive Areas
 of Contamination รวมทัง้ Contour of sensitive pollutants and areas เช่น 
มลพิษทีเ่กิดจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ฝุ่นทองแดง ในกระบวนการหลอม (Melting) การอบปรับ
สภาพ (Annealing) การกัดเกลียว (IGT) และการล้างท าความสะอาดท่อทองแดง เป็นต้น

ความเห็นจากคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)

1. ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศทัง้ในบรรยากาศ และทีแ่หล่งก าเนิด ควรมี
การปรับปรุงในส่วนของ ณ ปัจจุบัน ในเร่ืองอุปกรณ์ป้องกัน และก าจัดมลพิษโดย
เฉพาะทีห่น้าเตาหลอม และทีอ่อกจากเตาหลอม ทีย่ังเป็นปัญหาในปัจจุบัน รวมถึง
มาตรการ และโปรแกรมการตรวจติดตามมลพิษในบรรยากาศ ภายในและรอบๆ โรงงาน
ให้ครอบคลุมพืน้ทีท่ีเ่ส่ียง

2. จากข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาในพืน้ทีโ่ครงการ (รายงาน เล่ม 1/2 หน้า 6-5 ถึง 
6-11) บ่งชี้ให้เห็นว่าลักษณะต่างๆทางอุตุนิยมวิทยาในพืน้ทีท่ าการศึกษานี้มีการ
เปล่ียนแปลงตามฤดูกาลอย่างชัดเจน เช่น ทิศทางและความเร็วของกระแสลม และ 
Bowen/Albebo Ratio แต่จากผลการประเมินการกระจายของมลพิษทางอากาศ TSP 
NOx SO2 Cu และ CO (รายงาน เล่ม 1/2 หน้า 6-25 ถึง 60) มิได้แสดงให้เห็นเลยว่า
มี seasonal patterns ของการกระจายมลพิษทางอากาศดังกล่าวแต่อย่างใด

มลพิษทางอากาศ
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ประเด็นด้านต่างๆ ความเห็น กอสส.

9. หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต ต้องก าหนดเง่ือนไขให้โครงการ มีการติดต้ังระบบบ าบัด
มลพิษทางอากาศทีม่ีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เพือ่ป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพ ก่อนการอนุญาต

10. โครงการต้องท าการตรวจวัดและประเมินผลกระทบจากฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM10)จากการด าเนินโครงการทีจ่ะก่อให้เกิดผลกระทบให้ครบถ้วนและต่อเนื่อง
 เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ และต้องเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดและการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพจาก PM10 ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องและประชาชนได้รับ
ทราบ

11. โครงการต้องเพิม่การตรวจวัดค่าฝุ่น PM10 ในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมในช่วงด าเนินการ เพือ่เฝ้าระวังป้องกันผลกระทบจากฝุ่นดังกล่าวทีจ่ะเกิดขึ้น

ความเห็นจากคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)

6. ควรให้มีแผนการติดตามตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมทีย่ั่งยืน และให้โครงการ จัดให้มี
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในจุดต่างๆ ตามทิศทางลม เช่น ในเขตชุมชน บริเวณใกล้ๆ 
โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลซ่ึงอยู่ในพืน้ทีผ่ลกระทบของโครงการ และต้องการให้มี
การรายงานผลการตรวจวัดไปยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลและ
ชุมชน ได้รับทราบ

7. ปัจจุบันโครงการยังไม่มีระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ ท าให้ไอทองแดง รวมทัง้ CO, 
SOx, NOx ละอองน้ ามัน ทินเนอร์และฝุ่นละออง มลพิษเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน พืน้ทีเ่กษตรกรเพาะปลูกและสภาพแวดล้อม เป็นสาเหตุทีท่ าให้เกิด
มลพิษทางน้ าและมลพิษทางดิน

8. โครงการควรมีการติดต้ังระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศในโรงงานเดิมในส่วนเตาหลอม
ทองแดงและบริเวณอื่นๆ ทีอ่าจจะมีมลพิษทางอากาศทันทีและมีประสิทธิภาพสามารถ
ควบคุมและก าจัดมลพิษดังกล่าว และควรมีการติดต้ัง Bag Filter เข้าไปในระบบมลพิษ
ทางอากาศด้วย โดยไม่ต้องรอให้ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตในส่วนขยายโครงการ เพือ่ท า
ให้ลดผลกระทบด้านมลพิษอากาศและลดผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและประชาชน
ใกล้เคียง

มลพิษอากาศ (ตอ่)
(ขอ้ 7 ถึง 17 

เป็นความเห็นของ 
กอสส.ทีไ่มใ่ห้

ความเห็นชอบ)
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ประเด็นด้านต่างๆ ความเห็น กอสส.

2. ควรมีแผนการอัดน้ าลงใต้ดินในฤดูฝน หากมีน้ าเหลือใช้ เพือ่ป้องกันการทรุดตัว
ของแผ่นดินจากการขุดเจาะบ่อบาดาล (ลึกถึง 250 เมตร)

มลพิษทางน ้า 

มลพิษอากาศ (ตอ่)
(ขอ้ 7 ถึง 17 

เป็นความเห็นของ 
กอสส.ทีไ่มใ่ห้

ความเห็นชอบ)

15. กรมโรงงานอุตสาหกรรม ควรตรวจสอบและบังคับให้โครงการด าเนินการประเมิน
ผลกระทบและติดตามตรวจสอบ ก ากับดูแลให้การปลดปล่อยฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน เป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เนื่องจากเป็น
มลพิษอากาศทีม่ีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก

16. โครงการควรประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของสารไดออกซิน
และฟูรานจากโครงการ รวมทัง้ควรมีการตรวจวัดสารไดออกซินและฟูราน แล้วรายงาน
ผลการตรวจวัดค่าดังกล่าวให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ

17. โครงการควรเพิม่มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส าหรับสารไดออกซินและฟูราน
 รวมทัง้การตรวจวัดค่าสารไดออกซินและฟูราน ในมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในช่วงด าเนินการ เพือ่เฝ้าระวังป้องกันผละกระทบทีเ่กิดขึ้นจาก
สารดังกล่าว

1. ทางโครงการ ต้องให้ความชัดเจนทางด้านการจัดการมลพิษทางน้ าและขยะ ซ่ึงใน
ปัจจุบันได้ส่งหน่วยงานภายนอกก าจัดนั้น ใช้วิธีการอะไร และมีการบันทึกปริมาณ และ
องค์ประกอบของมลพิษนั้น เพือ่เป็นการควบคุมและสามารถสอบกลับได้

ความเห็นจากคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)

12. กรมโรงงานอุตสาหกรรม ควรตรวจสอบและบังคับให้โครงการด าเนินการ
ประเมินผลกระทบและติดตามตรวจสอบ ก ากับดูแลให้การปลดปล่อยฝุ่นขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน เป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เนื่องจากเป็น
มลพิษอากาศทีม่ีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก

 13. โครงการต้องท าการตรวจวัดและประเมินผลกระทบจากฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) จากการด าเนินโครงการทีจ่ะก่อให้เกิดผลกระทบให้ครบถ้วนและ
ต่อเนื่อง เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ และต้องเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดและการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพจาก PM2.5 ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องและ
ประชาชนได้รับทราบ

14. โครงการต้องเพิม่การตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ในมาตรการติดตามตรวจสอบผล
กระทบส่ิงแวดล้อมในช่วงด าเนินการ และด าเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าวอย่าง
เข้มงวด เพือ่เฝ้าระวังป้องกันผลกระทบทีเ่กิดขึ้น
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ประเด็นด้านต่างๆ ความเห็น กอสส.

10. โครงการควรก าหนดมาตรการป้องกัน และมาตรการแสดงความรับผิดชอบ กรณีที่
การระบายน้ าฝนของโครงการ ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนโดยรอบพืน้ที่
โครงการ

มลพิษทางน ้า (ตอ่)
(ขอ้ 5 ถึง 10 

เป็นความเห็นของ 
กอสส.ทีไ่มใ่ห้

ความเห็นชอบ)

9. โครงการควรมีการประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางน้ า ทัง้จากโรงงานในปัจจุบัน
และรวมทัง้โรงงานใหม่ทีจ่ะขยายทัง้หมด โดยเฉพาะการปนเปือ้นของฝุ่นทองแดงและ
โลหะหนักลงสู่คลองสาธารณะ

4. ควรตรวจสอบคุณภาพน้ าเสียจากสาธารณูปโภคทีป่ล่อยสู่คลองสาธารณะว่าได้ค่าตาม
เกณฑ์มาตรฐานและรายงานผลการตรวจให้ชุมชน

5. ปัจจุบันโครงการยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย น้ าเสียทีเ่กิดจากกระบวนการผลิต อาจ
ปนเปือ้นในแหล่งน้ าธรรมชาติ และเป็นสาเหตุท าให้เกิดมลพิษทางน้ า ส่งผลถึงการใช้
ประโยชน์แหล่งน้ าและสุขภาพของประชาชน

6. ประชาชนมีข้อกังวลเร่ืองปัญหาการเกิดดินทรุด เนื่องจากการสูบน้ าบาดาลของ
โครงการขึ้นมาใช้

7. โครงการควรมีการติดต้ังบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน (Monitoring Pond) 
ตามทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน และตามหลักการเจาะบ่อเก็บตัวอย่าง ตามคู่มือ
แนวทางปฏิบัติทีดี่ในการควบคุมการปนเปือ้นดินและน้ าใต้ดินส าหรับอุตสาหกรรมเยื่อ
กระดาษ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

8. ควรด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดินอย่างน้อย 1 คร้ังต่อเดือน พร้อมทัง้
รายงานผลให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องและชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องสร้างความมั่นใจให้
ชุมชนเนื่องจากมีวัตถุดิบปริมาณมากทีก่องทีบ่ริเวณลานกองทีส่ามารถชะปนเปือ้นลงสู่น้ า
ใต้ดินได้

ความเห็นจากคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)

3. การสูบน้ าบาดาลของโครงการทีค่วามลึก 250 เมตร ผลกระทบขึ้นอยู่กับว่าโครงการ
จะเก็บน้ าต้ังแต่ระดับความลึกใดบ้าง หากสูบน้ าจากระดับน้ าทีต่่างกันก็จะไม่มีผลกระทบ
 และให้ข้อมูลว่าน้ าทีชุ่มชนสูงจะอยู่ทีค่วามลึก 50-60 เมตร จึงต้องมีหน่วยงาน
ตรวจสอบการใช้น้ าบาดาลของโครงการ ว่าใช้น้ าในระดับความลึกเท่าใด โดยต้องไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ าของประชาชน
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ประเด็นด้านต่างๆ ความเห็น กอสส.

1. ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันในเร่ืองของความปลอดภัยในการท างาน ควรพิจารณา
ให้มีความเหมาะสม และมีการใช้งานอย่างจริงจัง

สิ่งปฏิกูลทีไ่มใ่ชแ้ล้ว
(ขอ้ 3 ถึง 5 เป็น

ความเห็นของ
กอสส.ทีไ่มใ่ห้

ความเห็นชอบ)

2. ให้มีการศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพทีแ่สดงถึงความเส่ียงทางสุขภาพเพิม่เติมรวมทัง้
จัดท าฐานข้อมูลเพือ่การเฝ้าระวังทางสุขภาพ โดยการด าเนินการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ที ่โรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ที ่และผู้เชี่ยวชาญด้าน
สาธารณสุข รวมทัง้ ก าหนดแนวทาง มาตรการและแผนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

อาชวีอนามยัและ
ความปลอดภัย 

1. โครงการควรจะมีระบบติดตามตรวจสอบการขนย้ายและการก าจัดของเสียว่าได้มีการ
ขนส่งไปยังสถานทีรั่บก าจัดตามทีก่ าหนดไว้จริง และควรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและกระบวนการในการก าจัดของเสียด้วยว่าถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ แต่
อย่างไรก็ตามโครงการควรจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียในพืน้ทีโ่ครงการ มิใช่การส่งออกไป
ก าจัดยังพืน้ทีอ่ื่น เพราะการก าจัดมลพิษจะต้องเป็นหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบโดยตรง
ของผู้ก่อให้เกิดมลพิษ มิใช่ส่งมลพิษไปบ าบัดหรือก าจัดนอกสถานที่

2. ควรตรวจสอบติดตามว่าของเสียของบริษัท ได้ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง และควรมี
การตรวจสอบขั้นตอนการขนส่งให้มีความปลอดภัยและถูกต้อง โดยปลายทางซ่ึงเป็น
แหล่งทีท่ าการก าจัดของเสียนั้นว่ามีวิธีการ กระบวนการก าจัดทีถู่กต้องตามมาตรฐาน
ของสารเคมีแต่ละประเภท ตามทีก่ าหนดไว้ ไม่ใช่เพียงการตรวจสอบเอกสารทีโ่รงงานว่า
มีการขนส่งและก าจัดทีถู่กต้องแล้วเท่านั้น

3. ปริมาณของเสียทีเ่พิม่มากขึ้น เช่น ของเสียผสมระหว่างน้ ากับน้ ามันประมาณ
 1,226 ตัน/ปี น้ ามันเคร่ืองใช้แล้วประมาณ 123 ตัน/ปี ฯลฯ โครงการเก็บไว้ในถัง
และส่งให้หน่วยรับก าจัดของเสีย

4. ภาคราชการต้องด าเนินการควบคุมไม่ให้มีการทิง้ การแพร่กระจายของสารพิษ
อันตรายในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดทีเ่กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อาทิ มาตรการ
ติดตามผลกระทบฯ ตามทีก่ าหนดในกฎหมาย ระเบียบและข้อก าหนดฯ อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง

5. โครงการควรมีระบบการติดตามตรวจสอบบริษัทรับก าจัดของเสียต้ังแต่รับออกจาก
โรงงานทีม่ีประสิทธิภาพ เพือ่ท าให้เกิดความมั่นใจว่ามีการเฝ้าระวังผลกระทบทีอ่าจจะ
เกิดขึ้นจากการขนส่งของเสียดังกล่าวไปก าจัดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้
มาตรฐาน รวมทัง้ควรมีการแสดงข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบอย่างละเอียด รวมทัง้
เผยแพร่ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องและประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รับทราบด้วย

ความเห็นจากคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
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ประเด็นด้านต่างๆ ความเห็น กอสส.

6. โครงการควรตรวจวัดกรดซัลฟูริก ตะกั่ว แคดเมี่ยม อาร์เซนิก และน าไปประเมิน
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพเพิม่เติม พร้อมทัง้ควรรายงานผลการตรวจวัดสาร
ดังกล่าวให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องและประชาชนรับทราบ

7. โครงการควรเพิม่การตรวจวัดค่ากรดซัลฟูริก ตะกั่ว แคดเมียม อาร์เซนิก ในมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมในช่วงด าเนินการ และด าเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด เพือ่เฝ้าระวังป้องกันผลกระทบทีเ่กิดขึ้นจากสารดังกล่าว

8. โครงการควรมีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากฟูมทองแดง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งควรมีการตรวจสุขภาพของพนักงานทีป่ฏิบัติในกระบวนการผลิตทีม่ีความเส่ียง
ต่อการได้รับฟูมทองแดง และควรตรวจเป็นประจ าและสม่ าเสมอ และควรแจ้งผลการ
ตรวจสุขภาพของพนักงาน และคอยติดตามเพือ่ให้เกิดการป้องกันปัญหา

อาชวีอนามยัและ
ความปลอดภัย 

(ตอ่)
(ขอ้ 6 ถึง 23 

เป็นความเห็นของ 
กอสส.ทีไ่มใ่ห้

ความเห็นชอบ)

3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท างานทีถ่ือปฏิบัติต้อง
เข้มงวด รวมทัง้ผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน และผลตรวจ Indoor Air Pollution 
โดยเฉพาะส่วนของกระบวนการผลิตทีม่ีความเส่ียง เป็นต้น รวมทัง้ควรมีการแสดงข้อมูล
ออนไลน์เร่ืองคุณภาพอากาศ โดยผลการตรวจวัดต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีช่าวบ้าน
ยอมรับได้

4. โครงการควรจะใช้เทคนิคด้านความปลอดภัยเพือ่ค้นหา/สืบหาเหตุการณ์ทีจ่ะ
เกิดขึ้นโดยเทคนิค HAZOP และ/หรือ Fault Tree Analysis เพือ่จะค้นหาเหตุการณ์ที่
จะเกิดอันตรายได้ แล้วจึงน าแต่ละเหตุการณ์ทีไ่ด้มาเข้าโปรแกรมเพือ่ใช้ประเมินอันตราย
และหลังจากประเมินอันตรายแล้ว จึงค านวณ Failure rate และ Probability เพิม่เติม 
ซ่ึงจะช่วยอธิบายว่าเหตุการณ์อันตรายทีไ่ด้มาจาก HAZOP และหรือ Fault Tree 
Analysis นั้น มีโอกาสทีจ่ะเกิดขึ้นเท่าไรในหน่วยเวลา

5. ต้องมีมาตรการควบคุม ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และอุบัติภัย บริเวณ
จุดเส่ียงในด้านสารเคมี โดยเฉพาะ บริเวณพืน้ทีเ่ก็บและ/หรือ กระบวนการผลิตทีใ่ช้
สารเคมีทีอ่ันตรายเป็นจ านวนมาก เช่น มลพิษทีเ่กิดจากกระบวนการผลิต จ าเป็นอย่าง
ยิ่งทีจ่ะต้องด าเนินการอย่างรัดกุม และในกรณีแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อตามสถานการณ์
จริงอย่างสม่ าเสมอ และการแจ้งข่าวประสานกับชุมชน ควรมีความครอบคลุมและร่วม
ทุกภาคส่วนอย่างเป็นบูรณาการ พร้อมทัง้มีระบบเตือนภัยเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

ความเห็นจากคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
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ประเด็นด้านต่างๆ ความเห็น กอสส.

18. โครงการควรมีมาตรการ หรือมีเทคโนโลยีทีใ่ช้เป็นเคร่ืองจักรกลตัก slag เพือ่ลด
ความเส่ียงอันตรายทีเ่กิดขึ้นในกระบวนการหลอมทองแดง จากการตัก slag โดยพนักงาน

อาชวีอนามยัและ
ความปลอดภัย 

(ตอ่)
(ขอ้ 6 ถึง 23 

เป็นความเห็นของ 
กอสส.ทีไ่มใ่ห้

ความเห็นชอบ)

13. ควรเพิม่มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสุขภาพจากไดออกซิน และ
ด าเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวด รวมทัง้ควรมีการแสดงข้อมูลการติดตาม
ตรวจสอบอย่างละเอียด รวมทัง้เผยแพร่ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องและประชาชนในพืน้ที่
ได้รับทราบด้วย

14. โครงการต้องมีการตรวจวัดค่ามลสาร ได้แก่ ตะกั่ว ฟูมทองแดง กรดซัลฟูริก เป็นต้น
 และน าผลการตรวจวัดดังกล่าวไปประเมินผลกระทบ และน าไปก าหนดเป็นมาตรการลด
ผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบ

15. โครงการควรวิเคราะห์สารพิษทีเ่กิดจากวัตถุดิบในแต่ละกระบวนการผลิตให้
ครบถ้วนและวิเคราะห์การปล่อยโลหะหนักสู่ส่ิงแวดล้อมทีม่ีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนให้ครบถ้วน

16. โครงการควรมีมาตรการควบคุมระดับเสียงให้มีค่าต ากว่า 85 เดซิเบลเอ ตลอดการ
ด าเนินโครงการ ทัง้โรงงานปัจจุบันและโรงงานส่วนขยาย เพือ่ป้องกันผลกระทบด้าน
สุขภาพต่อพนักงาน

17. โครงการควรตรวจติดตามสมรรถภาพการได้ยินของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกระบวนการทีเ่กิดเสียงดัง เช่น กระบวนการปอกผิว และกระบวนการรีดลดขนาด 
โดยควรตรวจให้มีความถี่มากกว่าปกติ

ความเห็นจากคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)

9. โครงการควรเพิม่มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสุขภาพจากฟูมทองแดง 
และด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวด

10. โครงการควรด าเนินการตรวจวัด และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทีเ่กิดจากฝุ่น
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ให้
ครอบคลุมกลุ่มเส่ียงทีไ่ด้รับผลกระทบ

11. โครงการควรเพิม่มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสุขภาพจากฝุ่นขนาด 
PM10 และ PM2.5 และด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทัง้ควรมีการ
แสดงข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบอย่างละเอียด รวมทัง้เผยแพร่ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รับทราบด้วย

12. โครงการควรตรวจวัดสารไดออกซิน และน าผลตรวจวัดสารไดออกซิน ไป
ประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ

7



ประเด็นด้านต่างๆ ความเห็น กอสส.

3. ในการท า CSR ควรมีแผนสนับสนุนองค์กรด้านสุขภาพทีอ่ยู่ใกล้เคียงอย่างเป็น
รูปธรรมด้วย เช่น รพ.สต.แสนภูดาษ และโรงเรียนเด็กพิการทางปัญญาฉะเชิงเทรา
ปัญญานุกูล เป็นต้น

การมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 

21. โครงการควรประเมินผลกระทบจากกรณีเลวร้ายทีสุ่ดให้ครบถ้วน เพือ่ก าหนด
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบให้ครอบคลุม ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบ
อย่างสม่ าเสมอ

23. โครงการควรสร้างระบบการเตือนภัยและการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจ าใน
ทุกชุมชนทีม่ีความเส่ียง เพือ่ให้ชุมชนมีความมั่นใจและมีความพร้อมในกรณีทีเ่กิดอุบัติภัย

อาชวีอนามยัและ
ความปลอดภัย 

(ตอ่)
(ขอ้ 6 ถึง 23 

เป็นความเห็นของ 
กอสส.ทีไ่มใ่ห้

ความเห็นชอบ)

1. ควรให้ความสนใจในการด าเนินการเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) ควรมีการด าเนินการของโครงการ ให้ตอบโจทย์กับความ
ต้องการของชุมชน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนทีจ่ะเป็นการสนองคืนให้กับ
สังคม

2. ให้มีการสร้างเครือข่ายงาน CSR ในระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ที ่มีแผนงาน มี
ตัวชี้วัด และกิจกรรมการด าเนินงานในลักษณะของการบูรณาการ ทีส่ามารถติดตามและ
ประเมินผลได้

20. โครงการต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ปิดจมูก หรือหน้ากากกรองสารเคมีและฝุ่นทีม่ีมาตรฐาน และมีมาตรการควบคุม
ให้พนักงานสวมใส่ตลอดเวลาปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพือ่ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพ

22. โครงการควรสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้กับชุมชน โดยมีวงเงินประกันที่
เหมาะสมกับความเส่ียงด้านอุบัติภัยร้ายแรงทีอ่าจจะสร้างความเสียหายให้กับพืน้ทีแ่ละ
ชุมชนโดยรอบ

ความเห็นจากคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)

19. ควรมีการป้องกันอันตรายและความเส่ียงของพนักงาน โดยมีการท าอุปกรณ์กั้น
ป้องกันระหว่างพนักงานกับจุดหน้าเตาหลอม ให้มีระยะทีเ่หมาะสม ในการลดปัญหา
และป้องกันอันตรายทีจ่ะเกิดขึ้นทัง้ความร้อน การบาดเจ็บจาก slag หกรดตัว หรือ
เลวร้ายทีสุ่ดคือตกลงไปในเตาหลอม

8



ประเด็นด้านต่างๆ ความเห็น กอสส.

2. ขาด Buffer zone บริเวณโดยรอบโครงการ และมีพืน้ทีสี่เขียวน้อยมาก

4. โครงการควรจัดท าพืน้ทีก่ันชน (Buffer Zone) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(คณะกรรมการส่ีฝ่าย

พื นทีส่ีเขยีว
(เป็นความเห็นของ 

กอสส.ทีไ่มใ่ห้
ความเห็นชอบ)

การมสี่วนร่วมของ
ประชาชน (ตอ่)
(ขอ้ 5 ถึง 7 เป็น
ความเห็นของ 
กอสส.ทีไ่มใ่ห้

ความเห็นชอบ)

6. โครงการควรมีการก าหนดขอบเขตพืน้ทีศึ่กษาให้ครอบคลุมพืน้ทีท่ีโ่ครงการ อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนทีอ่าจได้รับผลกระทบ 
โดยให้สอดคล้องกับผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึ้นจริง โดยเฉาพะอย่างยิ่งมลพิษทีเ่กิดจาก
โครงการ ทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพ และน ามาประเมินผลกระทบให้ถูกต้อง

7. โครงการควรจัดเวทีรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพืน้ทีรั่ศมีมากกว่า 5 
กิโลเมตร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีดังกล่าว เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้
ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยต้องเผยแพร่ข้อมูลก่อนและเข้าใจได้โดยง่าย รวมทัง้ควร
ก าหนดวันทีแ่ละเวลาของการจัดเวทีให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ
 ทุกวัย และทุกอาชีพ เพือ่ความถูกต้องและครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ

1. พืน้ทีโ่ครงการมีพืน้ทีสี่เขียวของผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ล้อมรอบอยู่ อาจเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

3. โครงการควรด าเนินการปลูกพืน้ทีสี่เขียว โดยแนวทางการปลูกป่าดังกล่าว สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดท าแนวป้องกัน (Protection strip and green area) รอบพืน้ที่
โครงการ

ความเห็นจากคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)

5. สผ. และ คชก. ให้ความส าคัญหลักเฉพาะเคร่ืองจักร และโรงงานขาดการบูรณาการ
ข้อมูลด้านผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

4. สร้างเครือข่ายกับโครงงานโดยรอบเพือ่ร่วมกันจัดท าแผนแก้ไข – บรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ โดยเฉพาะการร่วมกันจัดซ้อมแผนฯ ร่วมกันชุมชนโดยรอบ 
แทนทีจ่ะต่างคนต่างซ้อมแล้วสร้างความไม่สะดวกแก่ชุมชน และเครือข่ายดังกล่าวช่วย
การประเมินและจัดท าแผนป้องกันและแก้ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพในเชิงพืน้ที ่รวมทัง้การจัดท ารายงาน SEA ด้วย
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ประเด็นด้านต่างๆ ความเห็น กอสส.

3. ควรน าประเด็นเร่ืองการติดตามตรวจสอบและศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยาของ
มลพิษและผลกระทบทีเ่กิดขึ้นอย่างชัดเจน เพือ่สร้างความมั่นใจให้ชุมชนว่ามี
กระบวนการการดูแลชุมชนเป็นรูปธรรม โดยทีโ่ครงการควรมีช่องทางการส่ือทีม่ี
ประสิทธิภาพ และเป็นทีย่อมรับร่วมกันของชุมชนในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเพือ่
สัมพันธภาพทีดี่ในการจรรโลงปัญหาหรือข้อห่วงใยทีอ่าจเกิดขึ้น

2. โครงการควรมีมาตรการการควบคุมพนักงานทีข่ับรถขนส่งให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
และตามมาตรการทีค่ านึงความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางทีผ่่าน
ชุมชนและเวลาทีค่วรหลีกเล่ียงเป็นพิเศษ

3. โครงการควรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมทางหลวง ในการมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมขนส่ง และขยายเส้นทางการคมนาคมขนส่ง
ให้เพียงพอและปลอดภัยกับการคมนาคมขนส่งทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต

การคมนาคมขนส่ง
(เป็นความเห็นของ

 กอสส.ทีไ่มใ่ห้
ความเห็นชอบ)

1. โครงการต้องด าเนินการเร่ืองการติดต้ังระบบการป้องกันฟ้าผ่าให้ได้มาตรฐาน ด้าน
อุตสาหกรรมและเพิม่เติมในรายงานผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพเพือ่ความ
สมบูรณ์ของรายงาน

2. ให้มีการศึกษาเพิม่เติมด้านส่ิงแวดล้อมทีม่ีผลกระทบทางด้านการเกษตรและ 
นิเวศวิทยา เพือ่เป็นฐานข้อมูลในการติดตาม เฝ้าระวังปัญหาในระยะต่อไป

อ่ืนๆ

ความเห็นจากคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)

1. การจราจร ในปัจจุบันบริเวณพืน้ทีโ่ดยรอบมีปัญหาการจราจรทีคั่บค่ัง ไม่เหมาะสมที่
จะรองรับการขนส่งของโครงการทีเ่พิม่มากขึ้นได้ เช่น การขนส่งวัตถุดิบ เป็นแผ่น
ทองแดงบริสุทธิ ์31,500 ตัน/ปี และเศษทองแดง 6,112 ตัน/ปี รวมทัง้การขนส่งของ
เสียต่างๆ

ระบบนิเวศ/
ทรัพยากรธรรมชาติ
(เป็นความเห็นของ

 กอสส.ทีไ่มใ่ห้
ความเห็นชอบ)

1. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณมาก โดยโครงการ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
ถึงประมาณ 146,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี

2. โครงการควรมีมาตรการการควบคุมพนักงานทีข่ับรถขนส่งให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
และตามมาตรการทีค่ านึงความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางทีผ่่าน
ชุมชนและเวลาทีค่วรหลีกเล่ียงเป็นพิเศษ

3. มีข้อห่วงกังวลมากมายจากชุมชนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการจัดการควบคุม
ดูแลมลพิษต่างๆ การทรุดตัวของพืน้ดินจากการสูบน้ าบาดาล มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
 การเกษตร การประมงของจังหวัด โดยเฉพาะแม่น้ าบางปะกง ซ่ึงเป็นแม่น้ าสายหลัก
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
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ประเด็นด้านต่างๆ ความเห็น กอสส.

7. พิจารณาการน าพลังงานทดแทนมาใช้แทนก๊าซธรรมชาติทีบ่รรจุอยู่หลังโรงงาน

อ่ืนๆ (ตอ่)

10. จัดท าช่องทางการติดต่อหรือเบอร์โทรศัพท์ส าหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ตลอด 24 
ชั่วโมง เพราะเตาหลอมทองแดงท างานตลอดเวลา

ความเห็นจากคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)

5. เร่งจัดท าเอกสารแก้ไขข้อมูลในรายงาน EHIA ทีค่ลาดเคล่ือนจากข้อเท็จจริง เพือ่ส่ง
ให้กับ สผ. กอสส. กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6. เร่งจัดท าแนวป้องกันทีเ่ป็นพืน้ทีสี่เขียวรอบร้ัวโรงงานให้เสร็จสมบูรณ์และครบวงก่อน
เปิดด าเนินโครงการ

8. ในกรณีทีโ่ครงการเลิกกิจการ หรือเกิดอุบัติภัยร้ายแรง จะต้องมีแผนการด าเนิน
งานเพือ่การร้ือถอน (Decommissioning plan) เพือ่ให้การร้ือถอนเป็นไปอย่างปลอดภัย
 ไม่เกิดการแพร่กระจายและป้องกันการตกค้างของมลพิษ รวมถึงง่ายต่อการเข้าไปฟืน้ฟู
สภาพแวดล้อม (Environmental restoration & remediation) ในพืน้ทีโ่ครงการ

9. การน าเทคโนโลยีการหล่อแบบแนวต้ัง (Up casting) มาใช้นั้น ต้องค านึงถึงความ
คุ้นเคยของบุคลากรในการท างานหรือควบคุมเทคโนโลยีใหม่นี้ด้วย ดังนั้นโครงการควร
ท าการประเมินทางเลือกในรูปแบบของการวิเคราะห์สถานะของการด าเนินการเพือ่บ่ง
บอกถึงสภาพของทางเลือกว่าเป็นอย่างไร ซ่ึงสามารถใช้การวิเคราะห์ SWOT มาบ่งชี้จุด
แข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ตลอดจนผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นต่อชุมชนทัง้ในด้านมลพิษ อุบัติภัย หรือความเส่ียงต่อ
สุขภาพ ร่วมในการพิจารณาความเหมาะสมด้วย เพือ่ให้ได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนว่า
โครงการส่วนขยายนี้มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่

4. รายละเอียดสมดุลมวลสาร (Mass balance) ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงแต่ข้อมูล
สมดุลมวลของทองแดงเท่านั้น (รายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1/2 หน้า 2-51 ถึง 52) 
มิใช่สมดุลมวลการผลิตในกระบวนการผลิตทัง้หมดทีค่วรจะเป็น เนื่องจากมิได้มีข้อมูล
ปริมาณสารอื่นๆทีใ่ช้ในกระบวนการผลิต เช่น charcoal, graphite phosphorus 
copper สัดส่วนและปริมาณของเขม่า รวมถึงปริมาณการเกิดมลสารทีเ่กิดจากการเผา
ไหม้ การขาดหายไปของข้อมูลข้างต้น ท าให้ไม่สามารถท าการสอบทานความถูกต้องของ
กระบวนการผลิตซ่ึงกันและกันได้ เพราะข้อมูลทีใ่ห้มานั้นขาดความเชื่อมโยงกัน ไม่
สามารถเปรียบเทียบและตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การควบคุมและ
ป้องกันมลพิษตามทีโ่ครงการกล่าวอ้างไว้
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ประเด็นด้านต่างๆ ความเห็น กอสส.
อ่ืนๆ (ตอ่)

(ขอ้ ๑๔-๒2 เป็น
ความเห็นของ 
กอสส.ทีไ่มใ่ห้
ความเห็นชอบ

๑๗. ให้ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา มีอ านาจและงบประมาณทีเ่พียงพอในการแก้ปัญหา
และฟืน้ฟูสภาวะมลพิษและส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติของ จ.ฉะเชิงเทรา

๑๘. ภาคราชการต้องมีการแก้ไขปัญหามลพิษในบริเวณโดยรอบเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดทีเ่กี่ยวข้อง รวมทัง้การปนเปือ้นน้ าในบ่อ 
น้ าบาดาล และแหล่งน้ าสาธารณะ โดยเฉพาะพิษจากสารเคมี และโลหะหนักในกระแส
เลือดและอวัยวะต่างๆ ให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยรอบ

๑๙. สารมลพิษจากการด าเนินกิจการอุตสาหกรรมทัง้ทางอากาศ ทางน้ าใต้ดิน อาจลงไป
เก็บสะสมในดินและแหล่งน้ าสาธารณะ ต้องระวังไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ว และสุขภาพของประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดทีเ่กี่ยวข้องได้

ความเห็นจากคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)

1๔. ประชากรแฝง ในปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรามีปัญหาประชากรแฝงอยู่เป็นจ านวน
มากท าให้เกิดปัญหาการแย่งชิงการใช้ทรัพยากร รวมทัง้การบริการในด้านต่างๆ เช่น 
การสาธารณสุขและการศึกษา

๑๕. ผู้มีอ านาจอนุญาต ต้องปรับปรุงจุดอ่อนของนโยบาย และการก ากับดูแลมิให้เกิดผล
กระทบส่ิงแวดล้อม รวมทัง้การแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมใน จ.ฉะเชิงเทราให้เห็นผล 
และเกิดความเชื่อถือแก่ประชาชน จึงจะด าเนินการขยายการผลิตต่อไปได้ หรือรัฐช่วย
อ านวยความสะดวกให้บริษัททีจ่ าเป็นต้องเพิม่ผลผลิตย้ายไปอยู่ในทีเ่หมาะสม

๑๖. ภาคราชการต้องด าเนินการให้มีการควบคุมการก าหนดเขต (zoning) และผังเมืองที่
ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อภาคการเกษตรและชุมชนเกษตรกรรมและสุขภาพของ
ประชาชน ทัง้ปัจจุบันและอนาคต และเสนอแนะให้จัดแบ่งเขตประเภทอุตสาหกรรมแต่
ละประเภทภายในจังหวัดทีเ่หมาะสม

11. หน่วยงานอนุมัติควรมีการพิจารณาความเหมาะสมของพืน้ที ่เนื่องจากโรงงานอยู่ใน
เขตพืน้ทีท่ัง้ในกรณีนี้และกรณีอื่นๆ ทีอ่าจมีขึ้นในอนาคต เพราะพืน้ทีดั่งกล่าวอยู่ในเขตสี
ส้มล้อมรอบด้วยพืน้ทีสี่เขียว

12. โครงการควรมีการจัดท าแผนเฝ้าระวังผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะยาวให้กับชุมชน
 และควรรายงานให้กับชุมชนในพืน้ทีไ่ด้รับทราบ

13. จากช่องว่างของกฎหมายทีเ่กี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานส่ิงแวดล้อมในการปล่อยของ
เสียต่างๆ ของแต่ละโรงงานให้ไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่หากหลายโรงงานรวมกันจะท าให้
เกินค่ามาตรฐาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ควรมีแผนเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการ
ปล่อยของเสียออกมารวมกันจนเกินค่ามาตรฐาน
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ประเด็นด้านต่างๆ ความเห็น กอสส.

๒๒. รายงาน EHIA ขาดความสมบูรณ์ในเร่ืองการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทางด้าน
ทรัพยากรชีวภาพบนบกและในแหล่งน้ าอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ได้ระบุขอบเขตของสถานที่
 ระยะเวลา วิธีการศึกษาและการวัดค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ การเก็บ
ตัวอย่างและหลักเกณฑ์ทีใ่ช้การจ าแนกชนิดของส่ิงมีชีวิตทีช่ัดเจนและครอบคลุม ทีมงาน
ทีท่ าการศึกษาควรมีความรู้ความช านาญในการจ าแนกชนิดของทรัพยากรชีวภาพ ท าให้
ข้อมูลทีไ่ด้ไม่น่าเชื่อถือ การใช้ค าศัพท์วิทยาศาสตร์และการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์บางค า
ไม่ถูกต้อง

ความเห็นจากคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)

๒๐. ปัญหาสุขภาพของประชาชนทีอ่าศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทีเ่กิดขึ้นเนื่องจาก
ปัญหามลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ า ซ่ึงในปัจจุบันยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไข

๒๑. ประชาชนไม่มีความสุขจากการทีม่ีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาต้ังในพืน้ทีจ่ านวน 
และไม่ต้องการให้มีโรงงานและโรงงานส่วนขยายเพิม่ขึ้นอีก รวมทัง้จังหวัดฉะเชิงเทรามี
พืน้ฐานทางการเกษตร ไม่ใช่อุตสาหกรรม

อ่ืนๆ (ตอ่)
(ขอ้ ๑๔-๒2 เป็น
ความเห็นของ 
กอสส.ทีไ่มใ่ห้
ความเห็นชอบ
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