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เอกสารแนบ 

ค าชี้แจงการพิจารณาการอนุญาต 
 

โครงการ โรงงานผลิตลวดทองแดง  
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด  



 
 
 

เอกสารแนบ 1 



สรุปสาระส าคัญการพิจารณาเรื่องราวค าขอขยายโรงงานครั้งที่ 4 
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง  จ ากัด  จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

เข้าข่ายประเภทโครงการที่ต้องจัดท ารายงาน EHIA 
 

 
๑. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 

๑.๑ ชื่อผู้ขออนุญาต  บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด 
      ทะเบียนโรงงานเลขท่ี 3-60-1/33ฉช 
๑.๒ ประกอบกิจการ  ผลิตลวดทองแดง ก าลังการผลิตที่ขออนุญาต 432 ตันต่อวัน ก าลังการผลิตสูงสุด 
      ที่ระบุใน EHIA 432 ตันต่อวัน  
๑.๓  ที่ตั้ง  เลขท่ี 70 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.52 ต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา    

     ๑.๔ ก าลังเครื่องจักรส่วนที่ขอขยาย  4,888.46 แรงม้า  
      ๑.๕  - คนงาน  (ส่วนขยาย) 20 คน     
                 - เงินทุน (อาคาร, เครื่องจักร)  20,000,000 บาท 
                 - อาคารโรงงานมีเนื้อที่  4,769 ตารางเมตร                                                                             
                 - บริเวณโรงงาน (รวมทั้งอาคารโรงงาน) มีเนื้อที่ 23,568 ตารางเมตร 
 ๑.๖ ชื่อ ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบหลัก   
            วัตถุดิบหลัก     ปริมาณการใช้ (ต่อปี)       แหล่งที่มา (ระบุประเทศ)  
        ๑.๖.๑  ทองแดงแผ่น  102,082 ตัน   ลาว, แซมเบีย,ญี่ปุุน 
  1.6.2  เศษทองแดงรีไซเคิล 3,672 ตัน   บริษัทภายในเครือ 
      ๑.๗  ชื่อ ปริมาณการผลิต และแหล่งจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์หลัก 
   ผลิตภัณฑ์หลัก  ปริมาณการผลิต (ต่อปี)   แหล่งจ าหน่าย (ระบุประเทศ)  
  ๑.๗.๑   เส้นลวดทองแดง  97,920 ตัน   ไทย 
  
๒.ข้อมูลด้านสังคม 
 ๒.๑ สรุปผลการพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงงาน ตามกฎหมาย  
 (กฎกระทรวงฉบับที่ ๒, ผังเมือง, เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม, มติ ครม, ความเห็นจังหวัด ฯลฯ) 

-  ไม่ขัดกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) หมวด ๑ ข้อ ๒ เนื่องจากขยายโรงงานในพ้ืนที่และอาคาร
โรงงานเดิมที่ได้รับอนุญาต ตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่ได้รับอนุญาตเดิมของ บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด ทะเบียนโรงงานเลขท่ี
3-60-1/33ฉช                                                                                                                                                  

-  จังหวัดเห็นสมควรอนุญาต 
 
 
 

    
/2.2 สรุปผล... 
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๒.๒ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้อาจได้รับผลกระทบ 

       -  เป็นโรงงานที่ได้รับความเห็นชอบรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
จึงถือได้ว่าได้จัดให้มีการรับฟังความเห็นคิดเห็นของประชาชน ตาม ข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ.๒๕๕๕ แล้ว  (ฉบับลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕)
 ๒.๓ อ่ืนๆ (เช่น ปัญหามวลชน ฯลฯ)   
                - ไม่มี 
 
๓. ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมาตรการการป้องกัน 

๓.๑ มลพิษน้ า  (อ้างอิงรายงาน EHIA ฉบับย่อ หน้า 126)         

ล าดับ รายการน้ าเสีย 
ปริมาณ 

(ลบ.ม./วัน) 
วิธีบ าบัด/ก าจัด 

1 น้ าเสียจากส านักงาน 25.81 ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป 
๒ น้ าเสียจากการหล่อเย็นโดยตรง 13 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเคมี 
๓ น้ าเสียจากระบบถังกรอง (ล้างย้อน) 4.06 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเคมี 
๔ น้ าเสียจากการหล่อเย็นโดยอ้อม 

(Blow Down) 
10 รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพ (ไม่มีความ

สกปรกหรือไม่ปนน้ ามัน/ใช้หมุนเวียน) 
5 น้ าทิ้งจากการผสมสารเคมี 1.96 ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก กรอ. 

  
๓.๒  มลพิษอากาศ (อ้างอิงรายงาน EHIA ฉบับย่อ หน้า 115) 

จุดก าเนิด ระบบบ าบัด 
1. เตาหลอมทองแดง (ก๊าซธรรมชาติ) ระบบดักฝุุนแบบหมุนวน (Single cyclone & Multi-Cyclone 

System) 
2. การรีไซเคิลทองแดง (แยกเศษทองแดงด้วย
การเขย่าด้วยเครื่องร่อน) 

ระบบมัลติไซโคลนและถุงกรอง (Multi-Cyclone and Bag Filter) 

 
 

 
 
 
 

/3.3 การจัดการ... 
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๓.๓  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต (อ้างอิงรายงาน EHIA ฉบับย่อ หน้า 146) 

ล าดับ รายการ ปริมาณ (ตัน/ปี) วิธีก าจัด 
1 ฝุุนจากระบบดักฝุุน 15 ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก กรอ. 
๒ ถุงกรองเสื่อมสภาพ 0.15 ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก กรอ. 
๓ น้ ามันเสื่อมสภาพ 8 ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก กรอ. 
๔ วัสดุปนเปื้อน 5.5 ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก กรอ. 
๕ อิฐทนไฟ 2.6 ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก กรอ. 
๗ น้ ายารีดเสื่อมสภาพ 155 ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก กรอ. 
8 สารละลายไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 12 ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก กรอ. 
9 กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 9.5 ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก กรอ. 

10 คอปเปอร์ออกไซด์ 75 ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก กรอ. 
11 คอปเปอร์บล็อก 5 ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก กรอ. 

 

๓.๔  สารเคมี และวัตถุอันตราย (อ้างอิงรายงาน EHIA ฉบับย่อ หน้า 48) 

ล าดับ รายการ ปริมาณ (ตัน/ปี) วิธีก าจัด 
1 น้ ายารีด (Rodshield37) 40 ลิตร/วัน จัดเก็บในห้องเก็บสารเคมี 
2 Wax (parafin) 7 กก./วัน จัดเก็บในห้องเก็บสารเคมี 
3 ไฮโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (IPA) 475 ลิตร/วัน จัดเก็บในห้องเก็บเชื้อเพลิง 
4 ก๊าซอะเซทิลีน 48 กก./วัน จัดเก็บในห้องเก็บก๊าซ 
5 ก๊าซออกซิเจน 84 ลบ.ม/วัน จัดเก็บในห้องเก็บก๊าซ 
6 อะซีโตน 0.01 ลิตร/วัน จัดเก็บในห้องทดลอง 
7 ไนตริก แอซิด 0.03 ลิตร/วัน จัดเก็บในห้องทดลอง 
8 คาร์บอนมอนอกไซด์ 0.05 กก./วัน จัดเก็บในห้องเก็บก๊าซ 
9 โซเดียมคาร์บอเนต 0.01 ลิตร/วัน จัดเก็บในห้องทดลอง 

10 ก๊าซอาร์กอน 273 ลบ.ม/วัน จัดเก็บในห้องเก็บก๊าซ 
11 ไซลีน 16 กก./วัน จัดเก็บในคลังสินค้า 

 
  
 
 
 
 
 

/3.5 เชื้อเพลิง... 
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๓.5  เชื้อเพลิง (อ้างอิงรายงาน EHIA ฉบับย่อ หน้า 48) 

ล าดับ รายการ ปริมาณ (ตัน/ปี) วิธีก าจัด 
1 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 52 ลบ.ม/วัน จัดเก็บในห้องเก็บก๊าซ 
2 ก๊าซธรรมชาติ 25,000 ลบ.ม/วัน ขนส่งผ่านท่อล าเลียงก๊าซโดยสถานีแก๊ส 
3 ไฟฟูา 30 MW-h/วัน รับจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
4 น้ ามันหล่อลื่น/น้ ามันดีเซล 1,040 ลิตร/เดือน จัดเก็บในพ้ืนที่เก็บน้ ามัน 

 
3.6 มาตรการการปูองกันและแก้ไข 

- มีการจัดเก็บสารเคมี และเชื้อเพลิงไว้ในพื้นที่จัดเก็บโดยเฉพาะและใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนด 

- มีข้อมูลที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย (SDS)  
- มีแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมี ก๊าซธรรมชาติ รั่วไหล  

 
๔. ความปลอดภัย 
 ๔.๑ มีการจัดท าระบบปูองกันและระงับอัคคีภัย โดยจัดให้มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน 
อุปกรณ์ดับเพลิงทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน NFPA (อ้างอิงรายงาน EHIA หน้า 2-156) 
 ๔.๒ มีการจัดท าแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย และระบุช่วงเวลาในการฝึกซ้อมตามแผนกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง พร้อมมีการจัดท าแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน / การฝึกอบรมพนักงาน (อ้างอิงรายงาน EHIA หน้า 2-161) 
 4.3 มีการประเมินความเสี่ยงตามลักษณะงาน การตรวจสุขภาพและอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่
ก าหนดให้แต่ละแผนก (อ้างอิงรายงาน EHIA หน้า 2-148) 
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a^a^^nltjaujn(?ivifajJLlai4Wvfa0i'un-3ii!'uIt)'Ui£j'i VHTU ÎEJ turniu
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1

หว่งกังวลเร่ืองมลพิษท่ีเกิดจากกิจการหลอมทองแดง
ภาครัฐควรมีการควบคุมดูแลเร่ืองการก่อมลพิษจากการด าเนนิโครงการเหมือนเมือ่เร่ิมต้ังโรงงาน
ขอใหป้ฏบิติัตามกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด
ขอใหรั้กษามาตรฐานด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ
หว่งกังวลเร่ืองการลักลอบปล่อยมลพิษในช่วงเวลากลางคืน

ขอใหติ้ดต้ังเคร่ืองตรวจวัดมลพิษในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน โดยใหป้ระชาชนเปน็ผู้ดูแล เมือ่เกิดปญัหา
ผู้น าชุมชนต้องแจ้งใหโ้รงงานแก้ไข และขอใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาดูแล เพื่อลดความขัดแย้ง
ระหว่างโรงงานกับประชาชนในพื้นที่

เปดิโอกาสใหป้ระชาชนในพื้นท่ีร่วมกันแก้ไขปญัหามลพิษที่เกิดขึ้นจากโรงงาน
ขอใหส้ถานศึกษาร่วมวิจัย ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมอย่างโปร่งใส

   ความร้อนของเตาหลอม จะมีผลต่อระดับความร้อนในบรรยากาศหรือไม่
   ขอใหต้รวจสอบเคร่ืองจักรใหม้ีสภาพดี ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมและไม่ก่อใหเ้กิดอันตราย
   ขอใหค้ านงึถึงมลพิษอากาศท่ีอาจถูกปล่อยจากโรงงาน เนือ่งจากปจัจุบนัพบปญัหาฝุ่นละออง
   ขอใหโ้รงงานมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ เนือ่งจากในเวลากลางคืนจะได้กล่ินก๊าซ
   ควรมีการตรวจสอบด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง
   ขอใหต้รวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบไปไกลเกินกว่า 5 กิโลเมตร เช่น อากาศ 
น้ า อย่างต่อเนือ่ง

   ขอใหค้ านงึถึงมลพิษท่ีนคิมอุตสาหกรรมอาจจะปล่อยออกสู่ชุมชน เช่น น้ าทิ้ง ต้องได้มาตรฐานตาม
ท่ีกฎหมายก าหนด

   ขอใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ าในพื้นที่ต าบลท่าข้าม เนือ่งจากมีคุณภาพ
เส่ือมโทรม ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชนไ์ด้

   หว่งกังวลเร่ืองการปนเปือ้นสารพิษในน้ าฝน
   ปจัจุบนัน้ าฝนในพื้นที่ด่ืมไม่ได้ และน้ าในคลองเนา่เสียเปน็สีด า
   พบปญัหาน้ าคลองมีกล่ินเหม็น
   น้ าในคลองในพื้นที่ต าบลคลองต าหรุนัน้มีสีด าและมีกล่ินเหม็นเหมือนสารเคมี ขอใหห้นว่ยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ เนือ่งจากกุ้งและปลานอ้ยลงอย่างเหน็ได้ชัด

ขอใหค้ านงึถึงความปลอดภยัและอุบติัเหตุด้านการจราจรบริเวณหนา้โรงงาน เช่นการจอดรถบนไหล่ทาง 
ซ่ึงเปน็ช่วงทางโค้งอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้

กิจกรรมการขนส่งของบริษัท ท าใหเ้กิดปญัหาถนนสึกหรอและมีอันตรายต่อประชาชน
ถ้ามีเหตุการณ์หรืออุบติัเหตุเกิดขึ้นในโรงงานจะมีการจัดการอย่างไร เพื่อความปลอดภยัของประชาชน
รอบพื้นที่โรงงาน

ขอใหเ้ฝ้าระวังการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงงาน

ดา้นทรัพยากร
และสิง่แวดล้อม

ดา้นความ
ปลอดภยั

ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนไดเ้สีย
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หว่งกังวลเร่ืองเตาหลอมเนือ่งจากใช้ความร้อนสูง จะเกิดการระเบดิหรือไม่
ขอใหม้ีการตรวจสอบด้านความปลอดภยัการจราจร และเสียง และมีการแจ้งใหป้ระชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึง
ขอใหม้ีการตรวจสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโรงงานอย่างนอ้ยปลีะ 1-2 คร้ัง

โรงงานควรใหก้ารดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง
ขอใหโ้รงงานเหน็ความส าคัญของสุขภาพชุมชน
มีข้อหว่งกังวลเร่ืองมลภาวะท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนนิโครงการ จะมีผลต่อสุขภาพของประชาชน
ในพื้นท่ีหรือไม่
การเพิ่มก าลังการผลิต ท าใหเ้กิดปญัหาฝุ่นละอองอาจเกิดผลกระทบต่อทางเดินหายใจ

การหลอมจะท าใหช้ั้นบรรยากาศมีมลภาวะเกิดปญัหาต่อสุขภาพของประชาชนหรือไม่
โรงงานมีการสร้างงานใหแ้ก่คนในชุมชน

หว่งกังวลว่าประชาชนในพื้นท่ีจะได้รับผลกระทบจากการด าเนนิการขยายก าลังการผลิต
ควรมีการประเมินว่าโรงงานมีการสนบัสนนุการสร้างรายได้ใหแ้ก่ชุมชนเพียงใด
โรงงานกับชุมชนในพื้นท่ีมีการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนือ่ง เมือ่ประชาชนแจ้งปญัหาด้านมลพิษ
ท่ีเกิดขึ้นจากโรงงาน เช่น เสียงดัง จะได้รับการแก้ไขจากโครงการ และขอใหบ้ริษัทมีความรับผิดชอบดูแล
เร่ืองผลกระทบเหล่านีอ้ย่างต่อเนือ่ง

โรงงานมีการสนบัสนนุกิจกรรมของชุมชน
ขอใหส้ร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานและชุมชนใหม้ากขึ้น ควรมีการสนบัสนนุผลิตภณัฑ์/สินค้าชุมชน
และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อใหช้าวบา้นมีรายได้ ไม่ควรท าเฉพาะที่ภาครัฐบงัคับหรือคิดเพียง
การปลูกต้นไม้

เสนอแนะใหโ้รงงานเปดิใหป้ระชาชนเข้าเยี่ยมชม และใหโ้รงงานลงเยี่ยมพื้นที่เพื่อดูแลผลกระทบที่
อาจเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอย่างนอ้ยปลีะ 2 คร้ัง
ขอใหโ้รงงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่อย่างจริงจังและจริงใจ
ขอใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบว่าโรงงานมีการปนัน้ าใจใหแ้ก่ชุมชนใกล้เคียงหรือไม่ และ
ควรสนบัสนนุงานประเพณีของชุมชนในพื้นที่ ซ่ึงโรงงานได้มีการสนบัสนนุชุมชนอย่างต่อเนือ่ง
ขอใหม้ีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนือ่ง
โรงงานควรมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน และร่วมงานประเพณีอย่างต่อเนือ่ง
ขอใหโ้รงงานมีความเอื้อเฟื้อกับประชาชน และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน
ควรส่งเสริมใหโ้รงงานท า CSR
ขอใหท้างโรงงานมีการช่วยเหลือสังคม ด้วยการแบง่ปนัผลก าไรใหแ้ก่ชุมชน และมีโครงการสร้าง
งานสร้างอาชีพของคนในชุมชน
ใหบ้ริษัทมีการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นอย่างต่อเนือ่ง
โรงงานใหก้ารสนบัสนนุด้านเศรษฐกิจใหแ้ก่ชุมชนหรือไม่

ดา้นความ
ปลอดภยั
(ตอ่)

ดา้นสุขภาพ

ดา้นเศรษฐกิจ
สังคม
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ขอใหโ้รงงานด าเนนิการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร/มวลชนสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ให้
มากขึ้นเช่น เปดิโรงงานใหป้ระชาชนเข้าไปเยี่ยมชม

ควรมีการส่ือสาร สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเร่ืองการผลิตหรือผลกระทบใหม้ากขึ้น เพื่อใหช้าวบา้น
คลายความวิตกกังวล

ขอใหม้ีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมลพิษที่เกิดจากโรงงานใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนือ่ง
และควบคุมดูแลด้านมลพิษใหเ้หมือนเมือ่คร้ังเปดิโรงงาน

ขอใหด้ าเนนิการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับโรงงานใหป้ระชาชนรับทราบ
ขอใหเ้ผยแพร่ข้อมูลการด าเนนิงานของโครงการ เช่น การซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร ใหป้ระชาชนในพื้นที่
ได้รับทราบ
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ า เสียง และควรมีมาตรการนีใ้นทุกโรงงาน
เทศบาลต าบลบางปะกงยินดีเปน็ตัวแทนของชุมชนในการดูแลตรวจสอบส่ิงที่อาจสร้างปญัหาสุขภาพ
หรือสภาพแวดล้อม
ใหห้นว่ยงานภาครัฐตรวจสอบ และมีการเผยแพร่ข้อมูลใหป้ระชาชนได้รับทราบ
มีมาตรฐานในการตรวจสอบโรงงานหรือไม่ โดยเฉพาะโรงงานที่ไม่มีความสัมพันธ์กับชุมชน
รัศมีศึกษา 5 กิโลเมตร ไม่เพียงพอต่อการศึกษาโครงการ
ในอนาคตโรงงานจะมีการพัฒนาไปอย่างไร มากนอ้ยเพียงใด 
ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงโรงงานใหดี้ขึ้น
ไม่มีข้อหว่งกังวลจากการด าเนนิการของโรงงาน

ดา้นการสือ่สาร
ประชาสัมพันธ์

ดา้นอ่ืนๆ
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โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซลซ่ิง จ ากัด มีการด าเนนิการหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายความปลอดภยัในการท างานของกระทรวงแรงงาน เช่น การปอ้งกันและควบคุมระดับเสียงที่มีผลกระทบต่อ
ลูกจ้างและจัดใหม้ีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบคุคล การตรวจติดตามสุขภาพของลูกจ้างที่ปฏบิติังานในพื้นที่
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การด าเนนิการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อลดอุบติัเหตุที่เกิดขึ้นจากการท างาน 
รวมทั้งการด าเนนิการตามระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มอก. 18001/OHSAS 18001 ซ่ึง
โครงการดังกล่าวได้ด าเนนิการสอดคล้องตามท่ีกฎหมายก าหนด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ขอเรียนใหท้ราบว่า ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เร่ืองการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบยีบปฏบิติัและแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุงแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ประกาศ ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2552 ได้ระบขุั้นตอนการด าเนนิการพิจารณารายงานและ
การใหค้วามเหน็ทางหลักวิชาการของส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมไว้แล้ว ส าหรับกรณีของโครงการผลิตลวดทองแดงส่วน
ขยาย คร้ังที่ 1 ของบริษัท ไทยเมทัลโพรเซลซ่ิง จ ากัด ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนบัสนนุในการประชุมคร้ังที่ 9/2559 
เมือ่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ซ่ึงมีมติใหค้วามเหน็ชอบรายงานฯ โดยใหบ้ริษัท ไทยเมทัลโพรเซลซ่ิง จ ากัด ปฏบิติัตาม
มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่เสนอไว้ใน
รายงานฯ อย่างเคร่งครัด และส านกังานนโยบายฯ ได้ด าเนนิการจัดส่งผลการพิจารณาดังกล่าว พร้อมทั้งความเหน็ของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ และสรุปสาระส าคัญของมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงเปน็หนว่ยงานผู้อนมุัติ/อนญุาตโครงการ และ
องค์การอิสระด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพแล้ว

ความคิดเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง ของบริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด มีการควบคุมและลดการเกิดมลพิษ 
รวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏบิติังานและชุมชนโดยรอบ กระทรวงพาณิชย์เหน็ควรใหค้วามส าคัญเร่ืองระบบ
บ าบดัน้ าเสีย และควบคุมมลพิษทางอากาศและทางเสียงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อมิใหส่้งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ของชุมชนเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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จากการด าเนนิงาน พบว่า การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเหน็ฯ ผ่านส่ือ
หนงัสือพิมพ์ มีประสิทธิภาพนอ้ยที่สุด ดังนัน้ จึงควรเนน้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่าน ผู้น าชุมชน หนงัสือ
เชิญประชุม ปา้ยประชาสัมพันธ์ วิทยุท้องถิ่น เว็บไซต์โครงการ และรถกระจายเสียงเคล่ือนที่ ตามล าดับ

การก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดประชุมรับฟังความคิดเหน็ฯ มีความเหมาะสมพอควร จึงท าให้
มีผู้เข้าร่วมประชุมครอบคลุมทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม อาจพิจารณาปรับเปล่ียนรูปแบบ วิธีการในการ
จัดประชุม เช่น การประชุมกลุ่มย่อย เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้เข้าร่วมประชุมยิ่งขึ้น

รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ มีเนือ้หาเปน็จ านวนมาก ต้อง
ใช้เวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลโครงการใหค้รบถ้วน ซ่ึงเปน็ข้อจ ากัดในการท าความเข้าใจโครงการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลใหก้ารแสดงความคิดเหน็ต่อโครงการบางส่วนอาจจะไม่ตรงประเด็นเท่าที่ควร

กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรส่งเสริม สนบัสนนุโรงงานใหค้วามส าคัญต่อการสร้างงาน ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านวัฒนธรรม และประเพณีใหก้ับชุมชนผ่านกระบวนการส่งเสริมโรงงานใหม้ีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยรอบบริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด ผ่าน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ

หนว่ยงานภาครัฐที่มีหนา้ที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการโรงงานควรเข้มงวดในการก ากับ ดูแลด้าน
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยัท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานตลอดจนส่งเสริมใหม้ีการเฝ้าระวัง
คุณภาพส่ิงแวดล้อมในภาพรวมของพื้นที่โดยหนว่ยงานท้องถิ่นและใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนนิการ

ใหโ้รงงานอุตสาหกรรมเพิ่มรูปแบบ วิธีการ และช่องทางในการส่ือสารหรือการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านการด าเนนิกิจกรรมของโรงงานที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนือ่ง เพื่อเพิ่มการรับรู้ และสร้างความไว้วางใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน
อย่างปกติสุข

จากการด าเนนิการรับฟังความคิดเหน็ พบว่า ภาคประชาชนยังมีความหว่งกังวลต่อประสิทธิภาพใน
การก ากับดูแลของภาครัฐในขณะมีการประกอบกิจการโรงงาน อีกทั้งภาคสังคมยังมีความเข้าใจคลาด
เคล่ือนต่อบทบาทของแต่ละหนว่ยงานของภาครัฐในการก ากับ ดูแล ดังนัน้ หนว่ยงานภาครัฐที่มีบทบาท
หนา้ที่เปน็การเฉพาะควรเข้มงวดในการก ากับ ดูแล และรายงานผลการด าเนนิการต่อภาคสังคมอย่าง
ต่อเนือ่ง

กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรเร่งด าเนนิการใหโ้ครงการมีคณะกรรมการไตรภาคีในการก ากับกิจการ
ของโรงงานโดยเร็ว

ความคิดเห็นของคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนไดเ้สีย
ขอ้เสนอแนะ

ดา้น
กระบวนการ
รับฟังความ
คิดเหน็ฯ

ขอ้เสนอแนะ
ดา้นเทคนิค 
สิง่แวดล้อม 

ความปลอดภยั
 เศรษฐกิจ 

สังคม และอ่ืนๆ
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ไอและฝุ่นทองแดงเปน็โลหะหนกั มีอันตรายต่อสุขภาพต่อทั้งคน สัตว์และพืช โดยทางโครงการฯ ต้อง
ด าเนนิการพัฒนาระบบการบ าบดัไอและฝุ่นทองแดงที่ทันสมัยกว่านี ้นอกเหนอืจากระบบ Single 
Cyclone Multi Cyclone และระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag House Filter)

มลพิษอากาศ ควรมีการปรับปรุงในส่วนของเร่ืองอุปกรณ์ปอ้งกันส่วนบคุคล และการก าจัดมลพิษโดย
เฉพาะที่หนา้เตาหลอม และที่ออกจากเตาหลอม ที่ยังเปน็ปญัหารวมถึงมาตรการ และโปรแกรมการตรวจ
ติดตามมลพิษในบรรยากาศ ภายในและรอบๆ โรงงานใหค้รอบคลุมพื้นที่ที่เส่ียง อนึง่ ในส่วนของไอ
ทองแดงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการหลอมทองแดงที่มีอุณหภมูิสูง ที่อาจส่งผลกระทบกับผู้ที่ปฏบิติัหนา้ที่บริเวณ
เตาหลอมและบริเวณใกล้กระบวนการผลิต ตลอดจนออกสู่ภายนอกโรงงาน ตลอดจนควรมีวิธีการที่
เหมาะสม ในการควบคุมและก าจัด อนึง่ ณ ปจัจุบนั ทางโครงการเลือกใช้ระบบไซโคลน ซ่ึงไม่นา่จะ
เหมาะสม เพราะไม่นา่จะมีความสามารถในการดักจับฝุ่นขนาดเล็ก และไอระเหยได้

ใหโ้ครงการติดต้ังระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศทั้ง 2 ระบบ ร่วมกัน (Wet Scrubber ร่วมกับ 
Multi-Cyclone) เพื่อดักจับไอทองแดงจากการหลอมโลหะ

มลพิษทางอากาศ โครงการใช้ระบบดักฝุ่นแบบหมุนวน (Cyclone System) ซ่ึงสามารถดักจับได้เฉพาะ
ฝุ่นที่มีขนาดใหญ่เท่านัน้ ไม่มีระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศที่สามารถก าจัดไอทองแดงและสารมลพิษอื่นๆ
ได้ ไอทองแดงและสารมลพิษเหล่านีก้่อใหเ้กิดผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของคนงานและประชาชนที่
อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซ่ึงปจัจุบนัยังไม่มีการดูแลแก้ไขอย่างทั่วถึง

โครงการควรศึกษาหาทางเลือกเตาหลอมโดยพิจารณาเปรียบเทียบเทคโนโลยีเตาหลอม ประสิทธิภาพเตา
หลอม ศักยภาพในการประหยัดพลังงานและผลกระทบส่ิงแวดล้อม หากมีข้อจ ากัดในการขยายก าลังการ
ผลิตต้องอยู่บนโครงสร้างเตาหลอมเดิม ควรศึกษาแนวทางเลือกโดยการเปรียบเทียบเทคนคิหรือวิธีการ
ควบคุมการเผาไหม้ ชนดิหวัเผาที่มีประสิทธิภาพสูงหรือเทคโนโลยีการผลิตที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพนอ้ยที่สุด

ใหโ้ครงการมีแผนการปรับลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศอย่างชัดเจน และก าหนดระยะเวลา
ด าเนนิการ ภายหลังได้รับใบอนญุาตขยายโรงงาน
การเลือกใช้ Cyclone แทน Wet scrubber และควบคุมอัตราการระบายมลพิษไม่ถูกต้องและเหมาะสม 
เพราะการควบคุมอัตราการระบาย คือ การควบคุมปริมาณการปล่อยสารมลพิษ แต่วัตถุประสงค์ของการ
ก าหนดใหใ้ช้ระบบ Wet scrubber เพื่อเก็บรวบรวมฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซ่ึงไซโคลนไม่มีคุณสมบติันี ้เหน็
ได้ว่าไซโคลนไม่สามารถบ าบดัฝุ่นที่มีขนาดเล็กได้และไม่เหมาะสมที่จะใช้เปน็ระบบบ าบดัมลพิษทาง
อากาศจากโครงการ หากโครงการยืนยันที่จะใช้ไซโคลนต้องท าการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็น การกระจาย
ขนาดของฝุ่นละออง (Size distribution) ที่ระบายออกจากโครงการ ประสิทธิภาพของไซโคลนในการดัก
ฝุ่นขนาดต่างๆ ของไซโคลนและประสิทธิภาพรวมของไซโคลน เพื่อพิสูจนว์่าไซโคลนมีความสามารถใน
การดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีเกิดจากโครงการได้

โครงการ ควรจัดหาเทคโนโลยีการลดและปอ้งกันมลพิษและความปลอดภยัจากกระบวนการผลิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษจากฝุ่นละอองและฝุ่นทองแดง เพื่อใหส้อดคล้องกับก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะส่วนของเตาหลอมและการรีไซเคิล

ความคิดเห็นของคณะกรรมการองค์การอิสระดา้นสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
มลพิษอากาศ
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการองค์การอิสระดา้นสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
โครงการต้องแนบเอกสารการรับรองเทคโนโลยีเตาหลอม ที่มีการรับรองโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เพื่อแสดงถึงการรับรองมาตรฐานและความถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาใหค้วามเหน็

โครงการต้องท าการตรวจวัดและประเมินผลกระทบจากฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จากการ
ด าเนนิโครงการที่จะก่อใหเ้กิดผลกระทบใหค้รบถ้วนและต่อเนือ่ง เพื่อใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ และต้องเผยแพร่รายงานผลการ
ตรวจวัดและผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพจาก PM2.5 ใหห้นว่ยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนได้รับทราบ

โครงการต้องเพิ่มการตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะ
ก่อนด าเนนิการ และระยะด าเนนิการ ตามมาตรการฯ ดังกล่าวอย่างเข้มงวด เพื่อเฝ้าระวังปอ้งกัน
ผลกระทบจากฝุ่นที่เกิดขึ้น

โครงการต้องท าประเมินผลกระทบจากฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) จากการด าเนนิโครงการใน
ระยะด าเนนิการ เพื่อใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ พร้อมก าหนดมาตรการปอ้งกันแก้ไขหากมีผลกระทบ

โครงการควรมีการติดต้ังระบบรวบรวมอากาศเสียไปจ ากัด (hood) ที่มีประสิทธิภาพ เนือ่งจากพบกล่ิน
เหม็นของมลสารต่างๆ ค่อนข้างมากในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งรายงานใหห้นว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏบิติังาน

โครงการควรตรวจวัดค่าการระบายมลพิษที่ปล่องระบายอากาศของโครงการ โดยมีการวัดค่าพารามิเตอร์
เพิ่มเติม ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) แอมโมเนยี (NH3) ไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) 
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ตะกั่ว (Pb) คลอรีนหรือ
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (Cl2) อาร์เซนกิ (As) พลวง (Sb) แคดเมีย่ม (Cd) สังกะสี (Zn) ปรอท (Hg) รวมถึง
สารไดออกซิน (Dioxin) และฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เพิ่มเติมจากพารามิเตอร์ที่ตรวจ 
เพื่อเปน็การติดตามมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ และควรมีมาตรการตรวจติfตาม 
(Monitoring) ในการตรวจวัด และด าเนนิการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเผยแพร่ผลการติดตาม
ต่อหนว่ยงานและประชาชน
โครงการควรเพิ่มมาตรการปอ้งกันและลดผลกระทบส าหรับสารไดออกซินและฟูราน รวมทั้งการตรวจวัด
ค่าสารไดออกซิน และฟูราน ในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมในช่วงด าเนนิการ เพื่อ
เฝ้าระวังปอ้งกันผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากสารดังกล่าว

โครงการควรท่ีจะติดต้ังระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศ ตามที่ IPCC (2001) แนะน าไว้คือ Fabric filter, 
Hot electrostatic precipitators เพื่อดักฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน wet scrubber เพื่อ
ก าจัด copper fumes และ SOx และ LOW NOx burner เพื่อก าจัด NOx ทั้งนีเ้พื่อเปน็หลักประกัน
ใหก้ับชุมชนในการปอ้งกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้น

โครงการควรติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์บริเวณเผาไหม้ เพื่อควบคุมอัตราส่วนระหว่าง
เชื้อเพลิงและอากาศใหเ้กิดการเผาไหม้อย่างสมบรูณ์
ใหร้ะบรุายละเอียดถึงมาตรการในการปอ้งกัน NOx ซ่ึงมักเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีไนโตรเจนและ
เกิดการออกซิไดซ์กับอากาศ และจะเกิดขึ้นได้เสมอเมือ่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีไนโตรเจน ซ่ึงการ
ปอ้งกันการเกิด NOx จากการเผาไหม้นีน้ัน้สามารถท าได้โดยการลดปริมาณไนโตรเจนในเชื้อเพลิงให้
นอ้ยลง หรือท าการติดต้ัง LOW NOx burner เพื่อก าจัด NOx ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ (EPA, 1999)

มลพิษอากาศ
(ตอ่)
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คชก. ยังคงใหค้วามส าคัญหลักเฉพาะเคร่ืองจักร และโรงงาน โดยขาดการบรูณาการข้อมูลผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน จึงเปน็จ ากัดบทบาทและอ านาจของหนว่ยงานรัฐที่ควรตรวจสอบใหไ้ด้
ข้อมูลที่ชัดเจนเร่ืองศักยภาพในการรองรับของพื้นที่ว่า ปจัจุบนัอยู่ในระดับไหน และจะเต็มศักยภาพการ
รองรับของจังหวัดฉะเชิงเทราเมือ่ใด

ในการอนมุัติหรืออนญุาต ผู้มีอ านาจต้องมีความรู้และข้อมูลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และการเกษตร
ของ จ.ฉะเชิงเทรา ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพด้านนี ้และจ าเปน็ต้องพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงมีคุณภาพดี คือ ปา่บกดี ล าน้ าดี น้ าดี ดินดี อากาศดี ทะเลดี และปา่ชายเลนดี ผู้มี
ส่วนอนญุาตพิจารณาเพียงแต่ข้อก าหนดที่วางไว้อย่างผิวเผิน เนน้เปา้หมายด้านตัวเลขการส่งออก การ
เติบโตด้านการลงทุน และรายได้จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมใน จ.ฉะเชิงเทรา และการอ านวย
ความสะดวกใหเ้ร่งรีบด าเนนิการโดยอ้างโอกาสในการแข่งขันกับตลาดโลก เปน็การน าความอุดมสมบรูณ์
ของทรัพยากรซ่ึงคนส่วนใหญ่ในประเทศจ าเปน็ต้องพึ่งพา ไปแลกกับผลตอบแทนที่ควนส่วนนอ้ยได้รับ ท า
ใหป้ระชาชนไม่ไว้วางใจ ไม่เชื่อมันในรัฐและผู้ประกอบการ

ผู้มีอ านาจอนญุาต ต้องปรับปรุงจุดอ่อนของนโยบาย และการก ากับดูแลมิใหเ้กิดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รวมท้ังการแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมใน จ.ฉะเชิงเทรา ใหเ้หน็ผล และเกิดความเชื่อถือแก่ประชาชน

สผ. ควรน าข้อหว่งกังวล และข้อด้อยต่างๆ ที่พบมาก าหนดเปน็ข้อพิจารณาในการตรวจติดตาม
ประเมินผลหลังจากมีการด าเนนิโครงการและมีผู้เข้าร่วมประชุมยังไม่เข้าใจว่า EIA และ EHIA ต่างกัน
อย่างไร รวมถึงประโยชนที์ได้จากการท ารายงาน EHIA

กรอ. ท่ีเปน็หนว่ยงานตรง ควรน าข้อหว่งกังวลมาก าหนดเปน็เง่ือนไขในการพิจารณาอนญุาตด้วย

กรอ. และ สผ. ไม่สามารถใหข้้อมูลที่ชัดเจนต่อเจ้าของโครงการได้ว่าต้องท ารายงาน EHIA หรือไม่ เพราะ
ตอนที่ประกาศเร่ือง EHIA นัน้ โครงการอยู่ในช่วงรอยต่อ คือ สผ. เหน็ชอบรายงาน EIA ของโครงการแล้ว 
เจ้าของจึงยื่นเร่ืองต่อ สอจ. ระหว่างนัน้ก็มีประกาศ EHIA ขึ้นมา เมือ่เจ้าของโครงการสอบถามไปยัง สผ. 
กับ กรอ. ว่าต้องท ารายงาน EHIA หรือไม่ แต่ไม่ได้รับค าตอบที่ชัดเจน จนสุดท้ายก็ต้องจัดท ารายงาน 
EHIA ขึ้นมา ท าใหโ้ครงการต้องเสียเวลาจัดท ารายงานใหม่ โครงการส่วนขยายดังกล่าวได้ถูกด าเนนิการ
แล้ว ดังนัน้ กรอ. และ สผ. ควรท าเร่ืองดังกล่าวใหถู้กต้องตามกฎหมายและชัดเจน

บริษัทท่ีปรึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองของความแตกต่างระหว่างรายงาน EIA กับ EHIA ในส่วน
ของเนือ้หามีความละเอียดไม่ต่างกัน ต่างกันเพียงแค่การจัดท า ค.1 ค.2 ค.3 เท่านัน้ โดยไม่ได้มุง่เนน้ 
และใหค้วามส าคัญกับการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของชุมชนอย่างแท้จริง

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเปน็ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานฯ ควรมีการก าหนดมาตรฐานการ
ปลดปล่อยมลพิษสู่ส่ิงแวดล้อม โดยค านงึถึงมลพิษที่ปลดปล่อยทั้งเชิงปริมาณควบคู่กับความเข้มข้นด้วย 
เพื่อรองรับ การก าหนดมาตรฐานเชิงความสามารถในการรองรับเชิงพื้นที่ที่จะมีความส าคัญขึ้นทุกขณะ

ใหม้ีการด าเนนิการทางกฎหมายอย่างกวดขันและถูกต้องทั้งด้านการควบคุมโรงงานและด้านส่ิงแวดล้อม 
อันเนือ่งจากโครงการท่ีอาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ

ใหผู้้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา มีอ านาจและงบประมาณที่เพียงพอในการแก้ปญัหาและฟื้นฟูสภาวะมลพิษ
และส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติของจ.ฉะเชิงเทรา

ความเหน็ตอ่
หน่วยงาน

ราชการ (กรอ.
สผ. จ. ฯลฯ)
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ภาคราชการต้องด าเนนิการควบคุมไม่ใหม้ีการทิ้ง การแพร่กระจายของสารพิษอันตรายในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อาทิ มาตรการติดตามผลกระทบฯ ตามที่ก าหนดใน
กฎหมาย ระเบยีบและข้อก าหนดฯอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ภาคราชการต้องมีการแก้ไขปญัหามลพิษในบริเวณโดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปนเปือ้นในน้ าบอ่ น้ าบาดาล และแหล่งน้ าสาธารณะ 
โดยเฉพาะพิษจากสารเคมี และโลหะหนกัในกระแสเลือดและอวัยวะต่างๆ ใหม้ีความปลอดภยัต่อสุขภาพ 
ของประชาชนในชุมชนโดยรอบ

ควรด าเนนิการลงโทษตามกฎหมายใหแ้ล้วเสร็จ เนือ่งจากโครงการได้ด าเนนิการขยายโครงการแล้วก่อน
ได้รับอนญุาตขยายโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนว่ยงานอนญุาตควรพิจารณาก าหนดเง่ือนไขท้ายใบอนญุาต ในเร่ืองที่ในรายงาน EHIA ไม่สมบรูณ์ เช่น 
ไม่มีการปรับลดอัตราการระบาย ไม่มีการประเมินผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก การประเมินผล
กระทบไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และวิธีการประเมินผลกระทบสุขภาพไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
โครงการได้ด าเนนิการขยายก าลังการผลิตไปแล้ว ต้ังแต่ป ี2553 ซ่ึงไม่เปน็ไปตามรัฐธรรมนญูฯ พ.ศ. 
2550 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2552 และ พ.ศ. 2553 
โครงการจ าเปน็ต้องหยุดด าเนนิการผลิต และต้องไปด าเนนิการต่างๆ ตามที่บญัญัติไว้ในรัฐธรรมนญูฯ 
เสียก่อนหนว่ยงานท่ีมีอ านาจในการด าเนนิการตามกฎหมาย เช่น กรมโรงงานฯ และ สผ . รวมทั้งหนว่ยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาด าเนนิการกับโครงการอื่นๆ ใหเ้ปน็ไปตามรัฐธรรมนญูฯ และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2553 อย่างเคร่งครัด เพื่อใหป้ฏบิติัตาม
กฎหมายอย่างถูกต้องและตามเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนนิการใหห้นว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนือ่ง

กรมโรงงานฯ ควรตรวจสอบและบงัคับใหโ้ครงการ ด าเนนิการประเมินผลกระทบ และติดตามตรวจสอบ 
ก ากับดูแลใหก้ารปลดปล่อยฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เปน็ไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ เนือ่งจากเปน็มลพิษอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก

กรมโรงงานฯ ควรพิจารณาบทลงโทษที่ทางโครงการฯ ยังไม่ด าเนนิการตามมาตรการในรายงาน EIA ป ี
2553 และควรบงัคับใหท้างโครงการท าระบบรวบรวมน้ าฝนตากลานกองเททองแดง ก่อสร้างบอ่รองรับ
น้ าฝนปนเปือ้นจากการผลิตทองแดงทั้งในกรณีปกติ และช่วงฝนตก และท าการบ าบดัใหส้ามารถน า
กลับมาใช้ประโยชนไ์ด้อีก โดยไม่ปล่อยน้ าเสียลงสู่ล าคลองสาธารณะ

กรมโรงงานฯ และกรมควบคุมมลพิษ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรก าหนดวาระแหง่ชาติเร่ือง การ
จัดการขยะอุตสาหกรรม ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อทบทวนนโยบายในเร่ืองการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ และควรพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบการด าเนนิงานของโรงงานและบริษัทรับ
ก าจัดกากของเสียอันตราย เพื่อลดความเส่ียงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนและประชาชน จาก
การด าเนนิกิจการของโรงงาน ทั้งนีเ้ปน็ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ กระทรวงอุตสาหกรรม 
สถาบนัการศึกษา และชุมชน

ความเหน็ตอ่
หน่วยงาน

ราชการ (กรอ.
สผ. จ. ฯลฯ)

(ตอ่)
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการองค์การอิสระดา้นสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
ความปลอดภยั ซ่ึงเปน็เร่ืองใหญ่เร่ืองหนึง่ ในส่วนของอุปกรณ์ปอ้งกันส่วนบคุคล ในเร่ืองของความ
ปลอดภยัในการท างานของผู้ปฏบิติังาน ควรพิจารณาใหม้ีความเหมาะสม และมีการใช้งานอย่างจริงจัง 
ดังที่กล่าวข้างต้น

เจ้าของโครงการ เมือ่มีการด าเนนิกิจการโครงการแล้ว ควรมีธรรมาภบิาลในการด าเนนิกิจการ ทั้งด้าน 
CSR ใหต้อบโจทย์กับความต้องการของชุมน และก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ชุมชน การด าเนนิการต้องมี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีความจริงใจในการแก้ไขปญัหาใหก้ับชุมชน และใหค้วามส าคัญกับเจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏบิติังาน ในส่วนของอุปกรณ์ PPE ใหเ้หมาะสม โดยเฉพาะผู้ปฏบิติังานหนา้เตาหลอม

ต้องมีมาตรการควบคุม ปอ้งกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบที่
เข้มงวดและต่อเนือ่ง บริเวณ Critical points and SensitiveAreas of Contamination รวมทั้ง 
Contour of sensitive pollutants อาทิเช่น ต้องมีแผนงาน/มาตรการชัดเจนในการติดตาม ตรวจสอบ
สม่ าเสมอ บริเวณจุดเส่ียง และ/หรือพนกังานตามสายงานต่างๆ และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ

การจัดการด้านความปลอดภยัอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการท างานที่ต้องถือปฏบิติัอย่างเคร่งครัด 
ผลการตรวจสุขภาพของพนกังาน และผลตรวจฝุ่นละออง NOx SO2 โดยเฉพาะจุดเส่ียง และ
กระบวนการหลอมและการรีไซเคิลทองแดง และ/หรือ พนกังานตามสายงานต่างๆ เปน็ต้น

การใช้สารเคมีอันตรายหลายชนดิในกระบวนการผลิต เช่น อะเซทิลีน กรดไฮโดรคลอริก กรดซัลฟิวริก 
คาร์บอนมอนอกไซด์ โซเดียมไฮดรอกไซด์และไซลีน ฯลฯ อาจเกิดการปนเปือ้นในสภาพแวดล้อม ท าให้
เกิดมลพิษทางอากาศและทางน้ า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานและประชาชน รวมทั้งท าลาย
ทรัพยากรชีวภาพ

ขอใหบ้ริษัทเจ้าของโครงการเนน้ความเข้มข้นและเคร่งครัดเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบและมีระบบ
ปอ้งกันอย่างต่อเนือ่งตามคู่มือและมาตรการความปลอดภยัที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ควรมีงบประมาณการ
ศึกษาวิจัยผลกระทบด้านความร้อน และไอระเหยขนาดเล็กของทองแดงหนา้เตาหลอม

การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินของชุมชน จากการรับฟังความคิดเหน็ใน ค.1 มีผู้มีส่วนได้เสียแสดง
ความคิดเหน็ว่าควรใหม้ีการซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนได้มีการเตรียมตัวและปฏบิติั
ตนได้ถูกต้องเมือ่เกิดเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงที่ต้ังโครงการด้านทิศเหนอืมีร้านค้าและบา้นเรือนอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
โครงการ หากเกิดเหตุฉุกเฉินอาจได้รับผลกระทบได้

การตรวจสุขภาพของพนกังาน ผลการปฏบิติัตามมาตรการไม่นา่เชื่อมัน่ว่าพนกังานจะได้รับการปกปอ้ง
คุ้มครองสุขภาพ เนือ่งจากโครงการไม่มีการวิเคราะหห์าสาเหตุของความผิดปกติของสมรรถภาพทางการ
ได้ยิน สมรรถภาพปอดและการชี้แจงแนวทางการดูแลสุขภาพของพนกังานที่มีผลตรวจผิดปกติ

ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง ก าหนดสารเคมีอันตรายที่นายจ้างจัดใหม้ีการตรวจสุขภาพลูกจ้าง 
พ.ศ. 2552 ก าหนดใหพ้นกังานท างานสัมผัสกับสาร Isopropyl alcohol และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
พนกังานควรได้รับการตรวจสารเมตาบอไลซ์ คือ อะซิโตนในปสัสาวะ และคาร์บอกซีฮีโมลโกลบนิในเลือด
 แต่โครงการไม่มีการอธิบายรายละเอียดรายการตรวจสุขภาพตามปจัจัยเส่ียง

ความปลอดภยั
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการองค์การอิสระดา้นสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
โครงการควรก าหนดมาตรการในการคัดเลือกคนเข้าท างานเพื่อปอ้งกันผลกระทบทางสุขภาพ เช่น ผู้ที่
ท างานฝ่ายโรงหลอมต้องสัมผัสกับฝุ่นทองแดง ฟูมทองแดงและความร้อน ต้องไม่เปน็โรค Wilson’s 
disease (ภาวะทองแดงค่ังในร่างกาย) โรคหวัใจ โรคความดันโลหติสูง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไต 
โรคผิวหนงัและภาวะอ้วน

รายการตรวจสุขภาพพนกังานก่อนเข้าท างานต้องครอบคลุมโรคต่างๆ ที่เปน็ความเส่ียงที่จะได้รับ
ผลกระทบทางสุขภาพเพิ่มขึ้นหากเข้ามาปฏบิติังาน ซ่ึงโครงการควรก าหนดเปน็เกณฑ์อย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงส าหรับในแต่ละฝ่ายงาน เนือ่งจากแต่ละฝ่ายจะมีการสัมผัสปจัจัยเส่ียงทางสุขภาพแตกต่าง
กัน

โครงการควรประเมินการฟุ้งกระจายของคอปเปอร์ออกไซด์ในทุกกระบวนการที่
เกิดขึ้น เนือ่งจากหากได้รับเข้าสู่ร่างกาย จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

โครงการควรมีมาตรการควบคุมการเกิดการฟุ้งกระจายของคอปเปอร์ออกไซด์ เนือ่งจากส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพหากได้รับ

โครงการควรจัดเก็บวัตถุดิบแผ่นทองแดง และเศษทองแดงในอาคารที่มีหลังคาคลุม เพื่อปอ้งกันการ
ปนเปือ้นน้ าฝน

โครงการไม่ควรกองแผ่นทองแดงรวม และทองแดงอัดก้อน ไว้ภายนอกอาคารที่ไม่มีหลังคาคลุม และ
ควบคุมเศษทองแดงไม่ใหฟุ้้งกระจายตามพื้นและภายนอกอาคาร เพื่อลดการเกิดของคอปเปอร์ออกไซด์ 
ท่ีจะส่งผลกระทบในการปนเปือ้นสู่ส่ิงแวดล้อม

โครงการควรมีแผนการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรอย่างสม่ าเสมอและตรวจสอบอุปกรณ์ปอ้งกันส่วนบคุคลด้าน
เสียงอย่างสม่ าเสมอ
โครงการควรมีมาตรการใหพ้นกังานใส่อุปกรณ์ปอ้งกันเสียงโดยต้องควบคุมอย่างเคร่งครัด
ควรติดตามเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงเปน็ปญัหารุนแรงใน
พื้นที่อยู่แล้ว ดังนัน้หากยังไม่ได้รับการแก้ไขปญัหามลพิษทางอากาศ และแก้ไขเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ทางสุขภาพ รวมถึงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบเขตอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือ่งแล้ว จะท าใหเ้พิ่ม
ปญัหาท าใหผ้ลกระทบดังกล่าวรุนแรงขึ้น ทั้งด้านคุณภาพอากาศในพื้นที่ และสุขภาพที่ไม่สามารถรองรับ
ปญัหาได้แล้ว

โครงการควรวางแผนเตรียมการและด าเนนิการเพิ่มศักยภาพการรองรับด้านการบริการสาธารณสุข ทั้ง
ด้านบคุลากร สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ เวชภณัฑ์ และอื่นๆ เพื่อรองรับและสนบัสนนุการใหบ้ริการอย่างดีและ
เพียงพอต่อปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

โครงการควรวิเคราะหม์ลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตในแต่ละกระบวนการผลิตใหค้รบถ้วน เพื่อให้
ครอบคลุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ
โครงการควรวิเคราะหก์ารปล่อยมลพิษสู่ส่ิงแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนใหค้รบถ้วน
โครงการควรมีมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพครบถ้วนตามมลพิษ
ดังกล่าว

ความปลอดภยั
(ตอ่)
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการองค์การอิสระดา้นสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
โครงการควรมีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากฟูมทองแดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีการตรวจ
สุขภาพของพนกังานท่ีปฏบิติัในกระบวนการผลิตที่มีความเส่ียงต่อการได้รับฟูมทองแดง และควรตรวจ
เปน็ประจ าและสม่ าเสมอ และควรแจ้งผลการตรวจสุขภาพของพนกังาน และคอยติดตามเพื่อใหเ้กิดการ
ปอ้งกันปญัหา

โครงการควรเพิ่มมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสุขภาพจากฟูมทองแดง 
และด าเนนิการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวด
โครงการควรด าเนนิการตรวจวัดและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) และฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ใหค้รอบคลุมกลุ่มเส่ียงที่ได้รับผลกระทบ

โครงการควรเพิ่มมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสุขภาพจากฝุ่นขนาด PM10  และ PM2.5 
และด าเนนิการตามมาตรการฯ ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งควรมีการแสดงข้อมูลผลการติดตาม
ตรวจสอบฯ อย่างละเอียด รวมท้ังเผยแพร่ใหห้นว่ยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบด้วย

โครงการควรประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของสารไดออกซินและฟูรานจากโครงการฯ 
รวมท้ังควรมีการตรวจวัดสารไดออกซิน และฟูราน แล้วรายงานผลการตรวจวัดดังกล่าวใหห้นว่ยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนได้ทราบ

โครงการควรจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบคุคลตามลักษณะงานที่มีความเส่ียงที่แตกต่างกัน
ไว้อย่างเหมาะสม พอเพียงและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีมาตรการการตรวจติดตามและบงัคับใช้อย่าง
เข้มงวด

ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับบริบท (Context) ที่เปน็สภาพทางส่ิงแวดล้อมของสารทองแดงที่อยู่ในน้ าและ
ในดิน เพื่อการพิสูจนท์ราบและยืนยันผลการปนเปือ้นของสารทองแดงในส่ิงแวดล้อม หรือสภาพการ
ปนเปือ้นสารทองแดงในส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาวิจัยผลกระทบของการปนเปือ้นสารทองแดงต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังพืช สัตว์และมนษุย์ ส าหรับใช้เปน็ข้อมูลที่แสดงใหเ้หน็สภาพที่เปน็อยู่ในปจัจุบนัว่าเปน็
ปญัหาหรือไม่ รวมท้ังติดตามและประเมินผลในช่วงเวลาต่อไปว่าเปน็ปญัหาหรือไม่ นอกจากนีแ้ล้วข้อมูลที่
ได้ยังเปน็ประโยชนส์ าหรับการก าหนดมาตรการในการปอ้งกันปญัหาและการแก้ไขปญัหาในระยะยาว

ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่เปน็ทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชและสัตว์ในพื้นที่ ที่อาจจะได้รับผลกระทบ

จากสารทองแดงท่ีอยู่ในรูปต่างๆ ต่อพืชและสัตว์ ในมิติของการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่

อุตสาหกรรมที่มีโรงงานต่างๆ และโรงงานผลิตลวดทองแดงอยู่ในพื้นที่

ไม่มีการศึกษาในเชิงการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของส่ิงแวดล้อมที่ปนเปือ้นสารทองแดงต่อสุขภาพของ
ประชาชนท่ีเปน็กลุ่มเส่ียง เพื่อการปอ้งกันปญัหาและการเยียวยาปญัหา รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานของ
ทองแดงในส่ิงแวดล้อม ส าหรับการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment) เพื่อรองรับการวิเคราะหโ์รงงานอุตสาหกรรมหลอมทองแดงในพื้นที่ในอนาคต

ความปลอดภยั
(ตอ่)

การจัดท า
รายงาน 

EHIA
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการองค์การอิสระดา้นสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
ไม่มีการออกแบบและและการด าเนนิการศึกษาในลักษณะของการเฝ้าระวังทางสุขภาพ (Health 
Surveillance) ตามมาตรการของการด าเนนิงานสาธารณสุขเชิงรุก (Proactive Public Health 
Program) เพื่อการสนบัสนนุงานสาธารณสุขหรืองานพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
(Sustainable Health Development) ซ่ึงการด าเนนิการในเร่ืองการเฝ้าระวังทางสุขภาพนี ้ถือเปน็
หวัใจส าคัญของการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เส่ียงที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ
ท่ีต้องได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว

สาระส าคัญที่ปรากฏในรายงานการศึกษาผลกระทบส่วนใหญ่เปน็การระบวุ่า จะท าอะไร หรือ ควรท า
อะไรบา้งในแต่ละเร่ือง ในหลายเร่ืองไม่ปรากฏว่าได้มีแผนและมีกิจกรรมรองรับส่ิงที่ระบเุอาไว้ว่าจะมีการ
ท าอะไรบา้งและอย่างไร และในหลายเร่ืองที่ได้ระบไุว้ก็ไม่ได้ใหข้้อมูลว่าเมือ่ได้ด าเนนิการขยายการผลิต
แล้ว เกิดอะไรขึ้นมาบา้ง ตามสภาพความเปน็จริงที่ปรากฏในขณะนีท้ี่ได้มีการด าเนนิการขยายการผลิต
มาแล้วเปน็เวลากว่า 6 ปี

สมดุลการใช้น้ าท่ีแสดงในรายงาน EHIA ไม่ถูกต้อง

วิธีการค านวณค่าความเส่ียงของสารที่ไม่ก่อมะเร็งไม่ถูกต้องตามหลักการของ U.S.EPAในกรณีการ
ประเมินผลกระทบแบบเร้ือรัง ค่าความเข้มข้นที่ได้รับทางการหายใจ (EC) ต้องค านวณจากปจัจัยที่มีผล
ต่อระดับการสัมผัส ได้แก่ ระยะเวลาการสัมผัส (ET) ความถี่ในการสัมผัส (EF) แต่โครงการใช้ค่าระดับ
ความเข้มข้นท่ีได้จากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยตรง ไม่ผ่านการค านวณตามสมการค านวณ

การศึกษาความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่ได้จากการคาดการณ์ด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มี
ความคลาดเคล่ือนที่เกิดจากความล าเอียงโดยความต้ังใจของผู้วิจัย (BIAS)
เกณฑ์การวิเคราะหค์วามรุนแรงของผลที่ตามมาที่โครงการใช้ไม่ถูกต้อง การก าหนดนยิามของความ
รุนแรงผิดส่งผลใหผ้ลการประเมินความเส่ียงของโครงการผิดตามไปด้วย โครงการควรจะท าการประเมิน
ความเส่ียงใหม่

ไม่มีการประเมินความเส่ียงอันตรายต่อสุขภาพจากมลสารหลักที่ระบายออกจากโครงการทางอากาศ 
ได้แก่ ก๊าซ CO และฝุ่นละอองขนาด PM10 และ PM2.5
ไม่มีการประเมินผลกระทบแยกตามกลุ่มอายุ เช่น กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ ซ่ึงเปน็กลุ่มเส่ียงที่จะได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการสัมผัสสารเคมีที่ระบายออกจากโครงการ เช่น NOx และฝุ่นละออง ที่
ก่อใหเ้กิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ

ไม่มีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากอันตรายทางการยศาสตร์ ทั้งที่มีสถิติอุบติัเหตุระหว่างเดือน 
ก.ค.-ธ.ค. 2558 มีพนกังานได้รับบาดเจ็บจากการออกแรงดึงสายพาน การยกแผ่นทองแดง ท าใหต้้อง
หยุดงาน 3 วัน โครงการควรศึกษาสาเหตุของอุบติัเหตุและน ามาก าหนดมาตรการปอ้งกันและแก้ไข
ผลกระทบ

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความเหน็ใน ค.1 และ ค.3 มีจ านวนนอ้ย โดยที่บางหมูบ่า้นไม่มีผู้เข้าร่วม
การประชุมท้ัง 2 คร้ัง ซ่ึงโครงการควรจัดใหม้ีการรับฟังความเหน็เพิ่มเติมเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีประชาชนเข้า
ร่วม และควรมีการวิเคราะหถ์ึงสาเหตุที่ท าใหป้ระชาชนเข้าร่วมนอ้ย เช่น สถานที่จัดงานไม่เหมาะสม การ
เดินทางไม่สะดวก วันที่จัดไม่เหมาะสมเพราะเปน็วันท างาน ช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึงประชาชน
 บริษัทท่ีปรึกษาควรน ามาปรับปรุงเพื่อใหก้ารจัดรับฟังความคิดเหน็ ค.3 ได้รับความสนใจจากประชาชน
มากขึ้น

การจัดท า
รายงาน 

EHIA
(ตอ่)
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการองค์การอิสระดา้นสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
รายงาน EHIA ระบวุ่ากระบวนการศึกษาใน ค.2 ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
กับหนว่ยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงโครงการไม่มีรูปแบบของการสัมภาษณ์หรือวัตถุประสงค์ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในแต่ละหนว่ยงาน เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลรายละเอียดที่ส าคัญต่อการศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม สถานะสุขภาพ การพัฒนาอุตสาหกรรม ปญัหาข้อร้องเรียน และแผนงานในการพัฒนาที่
สอดคล้องกับโครงการและสุขภาพ จากข้อสรุปสาระส าคัญจากการสัมภาษณ์เชิงลึก อนมุานได้ว่า
ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกของทุกหนว่ยงานมีลักษณะเดียวกัน คือ เคยได้รับทราบข่าวสาร
เกี่ยวกับการขยายโครงการหรือไม่ มีข้อวิตกกังวลใดเกี่ยวกับโครงการ แสดงใหเ้หน็ว่าค าถามที่ใช้ใน
การศึกษาเปน็ค าถามท่ัวไปไม่มีการลงรายละเอียดเชิงลึก

การส ารวจและรับฟังความคิดเหน็ไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มพนกังานที่ปฏบิติังาน
ในโครงการ แสดงใหเ้หน็ถึงความบกพร่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการ จึงควรท าการศึกษา
เพิ่มเติม

การประเมินผลกระทบต่อพนกังานในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ (หนา้ 7-96) พนกังานสัมผัสกับส่ิง
คุกคามสุขภาพ คือ เสียงดัง แต่ความรุนแรงของผลกระทบพิจารณาจากอัตราการปว่ยจากมลพิษทาง
อากาศและการคาดการณ์การแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
AERMOD ซ่ึงไม่สอดคล้องแสดงถึงความไม่ถูกต้องของรายงาน EHIA

จ านวนพนกังานท่ีปฏบิติังานในเอกสารแต่ละบทไม่ตรงกัน เช่น ในหวัข้อ 2.8 การบริหารจัดการระบุ
ปจัจุบนัมีพนกังาน 72 คน แต่ในบทที่ 3 ตารางที่ 3.12-15 มีพนกังานเข้ารับการตรวจสุขภาพป ี2558
 จ านวน 79 คน

จากหวัข้อ 2.9.3 การติดตามตรวจสอบวัดผลการเฝ้าระวังการปฏบิติัด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
 พบว่า สถิติการเกิดอุบติัเหตุระหว่างเดือน ก.ค.-ธ.ค. 58 มีอุบติัเหตุเกิดขึ้น 4 คร้ัง แต่ในตารางที่ 
2.9.3-1 สรุปสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุและแนวทางการแก้ไข ป ี2556-2558 ระหว่างเดือน ก.ค.-ธ.ค. 
58 มีอุบติัเหตุเกิดขึ้น 1 คร้ังในเดือน ก.ย. 2558

จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมรับฟังความคิดเหน็ใน ค.1 มีจ านวนนอ้ย บางพื้นที่ที่อยู่ในรัศมีศึกษาผลกระทบ
 5 กม. จากโครงการ ไม่มีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุม แสดงใหเ้หน็ถึงการขาดการประชาสัมพันธ์ของ
โครงการ ซ่ึงควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข แต่ในการรับฟังความคิดเหน็ ค.3 คงเปน็เช่นเดิม แสดงใหเ้หน็
ว่าบริษัทท่ีปรึกษาไม่ได้ตระหนกัถึงความส าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพียงแต่ด าเนนิการ
ใหค้รบถ้วนตามขั้นตอน

ความคิดเหน็ของชุมชนจาก ค.1 และ ค.2 ไม่ถูกน ามาศึกษาประเมินผลกระทบและก าหนดมาตรการ
ปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบ แสดงใหเ้หน็ว่าการรับฟังความคิดเหน็เปน็เพียงพิธีการที่ต้องท าเพื่อให้
ครบถ้วนตามขั้นตอนของการจัดท า
รายงาน EHIA

บริษัทท่ีปรึกษามีหนา้ที่ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม หากผลการประเมินผลกระทบอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ไม่ได้  ต้องมีการก าหนดมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบ ซ่ึงในขั้นตอนก่อนการสรุปเปน็มาตรการที่
ระบอุยู่ในรายงาน EIA ต้องมีการประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างบริษัทที่ปรึกษาและโครงการ เพื่อใหเ้กิด
ความใจและสามารถปฏบิติัตามมาตรการได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

การจัดท า
รายงาน 

EHIA
(ตอ่)
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการองค์การอิสระดา้นสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
การท า CSR เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีแผนงานที่จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาอย่างมัน่คงและยั่งยืน ในด้านการพัฒนาสุขภาพ 
การศึกษา และเศรษฐกิจครัวเรือน นอกเหนอืไปจากการสนบัสนนุกิจกรรมในชุมชนตามความต้องการ
ของชุมชนในเชิงกิจกรรมย่อยๆ ท่ีอยู่ในลักษณะของการช่วยเหลือย่อยๆ เปน็คร้ังคราวหรือเปน็เทศกาล

การจัดใหม้ีสถาบนัการศึกษาหรือหนว่ยงานด้านการวิจัย มาท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของ
ส่ิงแวดล้อมในลักษณะต่างๆ ในระยะยาว เพื่อการประเมินผลการด าเนนิงานของโครงการ และการพัฒนา
อุตสาหกรรมในด้านนีใ้หเ้ปน็ส่วนหนึง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและของภมูิภาค โดยมี
ผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพนอ้ยที่สุด หรือไม่มีผลกระทบเลย

ใหม้ีการต้ังคณะกรรมการไตรภาคีของโครงการทันทีเพื่อแก้ปญัหาต่างๆที่มีในปจัจุบนั

ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด ซ่ึงมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา ทั้งการ
ระดมทุน รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ และการพัฒนาชุมชนการวิจัยเพื่อที่ครอบคลุมประเด็นเรือง
ผลการติดตามตรวจสอบและศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยาของมลพิษและผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน 
เพื่อสร้างความมัน่ใจใหชุ้มชนว่ามีกระบวนการดูแลชุมชนเปน็รูปธรรม

โครงการควรมีช่องทางการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพและเปน็ที่ยอมรับร่วมกันของชุมชนในการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจ เพื่อสัมพันธภาพที่ดีในการจรรโลงปญัหา หรือข้อหว่งใยที่อาจเกิดขึ้น การเตรียม
ประสานกับภาคีเครือข่าย และเพิ่มช่องทางการส่ือสาร การใหข้้อมูลและข้อเท็จจริง ผลของการเฝ้าระวัง
มลพิษต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง รวมท้ังมาตรการความปลอดภยัในกรณีฉุกเฉินการร่ัวไหล และเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ และขจัดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่เหน็ด้วยและไม่เหน็ด้วยกับโครงการ พร้อมทั้งท า
ใหป้ระชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการผลิตลวดทองแดง การรี
ไซเคิลทองแดง โดยเฉพาะปญัหามลพิษทางอากาศ

โครงการควรมีการก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาใหค้รอบคลุมพื้นที่ที่โครงการอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ โดยใหส้อดคล้องกับผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษที่เกิดจากโครงการฯ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และน ามา
ประเมินผลกระทบใหถู้กต้อง

โครงการควรจัดเวทีรับฟังความเหน็ของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่รัศมีมากกว่า 5 กิโลเมตร ใหเ้ข้ามามีส่วน
ร่วมในเวทีดังกล่าว เพื่อเปดิโอกาสใหป้ระชาชนกลุ่มดังกล่าวได้ร่วมแสดงความคิดเหน็ โดยต้องเผยแพร่
ข้อมูลก่อนและเข้าใจได้โดยง่าย รวมทั้งควรก าหนดวันที่และเวลาของการจัดเวทีใหส้อดคล้องและ
เหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย ทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพ เพื่อความถูกต้องและครอบคลุมผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ

CSR 
ไตรภาคี
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการองค์การอิสระดา้นสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
ภาคราชการต้องด าเนนิการแก้ไขปญัหาการจราจรของจังหวัดฉะเชิงเทราที่อยู่ในบริเวณการ
ประกอบการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะถนนสาย 34 และสาย 314 ใหส้ามารถมีการจราจรที่ไม่เปน็
อุปสรรคต่อการประกอบการอุตสาหกรรมและการด ารงชีวิตของประชาชนทั่วไป

การจราจร ในปจัจุบนับริเวณพื้นที่โดยรอบมีปญัหาการจราจรที่คับค่ังถนนบริเวณหนา้โรงงานมีลักษณะ
แคบ และมีสภาพปญัหาการจราจรที่หนาแนน่ ไม่เหมาะสมที่จะรองรับการขนส่งของโครงการฯ ที่เพิ่ม
มากขึ้นได้ เช่น การขนส่งวัตถุดิบ แผ่นทองแดงบริสุทธิ์ 414.32 ตัน/วัน เศษทองแดงจากการรีไซเคิล 
18 ตัน/วัน และผลิตภณัฑ์ 432 ตัน/วัน รวมทั้งการขนส่งสารเคมีและของเสียต่างๆ

โครงการควรเร่งหาวิธีด าเนนิการแก้ไขเร่ืองการคมนาคม เช่น การย้ายเคร่ืองชั่งน้ าหนกัจากบริเวณหนา้
ประตูโรงงานซ่ึงท าใหร้ถบรรทุกวัตถุดิบที่จอดรอการชั่งน้ าหนกัต้องจอดรออยู่บริเวณริมถนนหนา้โรงงาน 
เข้าไปไว้ลึกภายในโรงงาน เพื่อใหร้ถบรรทุกวัตถุดิบเข้าไปจอดรอในบริเวณโรงงาน หรือจัดเตรียมพื้นที่
จอดรอใหก้ับรถบรรทุกวัตถุดิบก่อนเข้าโรงงานแล้วจัดใหเ้ข้าไปในโรงงานทีละ 1 คัน ไม่ใหไ้ปจอดรอ
บริเวณถนนหนา้โรงงาน

โครงการควรร่วมกับกรมทางหลวง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนบัสนนุงบประมาณปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคมขนส่ง และขยายเส้นทางการคมนาคมขนส่งใหเ้พียงพอและปลอดภยักับการ
คมนาคมขนส่งทั้งในวันนีแ้ละในอนาคต

ภาคราชการต้องด าเนนิการใหม้ีการควบคุมการก าหนดเขต (Zoning) และผังเมืองที่ไม่เปน็ปญัหาและ
อุปสรรคต่อภาคการเกษตรและชุมชนเกษตรกรรมและสุขภาพของประชาชนทั้งปจัจุบนัและอนาคต และ
เสนอแนะใหจ้ัดแบง่เขตประเภทของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทภายในจังหวัดที่เหมาะสม

ขาด Buffer zone การปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่เปน็แนวหลายชั้น เพื่อลดการแพร่กระจายของมลพิษทาง
อากาศ รวมทั้งมีพื้นที่สีเขียวนอ้ยมาก
โครงการควรด าเนนิการปลูกพื้นที่สีเขียว โดยแนวทางการปลูกปา่ดังกล่าว สอดคล้องกับแนวทางการ
จัดท าแนวปอ้งกัน (Protection strip and greenarea) รอบพื้นที่โครงการ
โครงการควรจัดท าพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแก้ไขปญัหาการ
ปฏบิติัตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนญูฯ 2550 (คณะกรรมการส่ีฝ่าย)
สารมลพิษจากการด าเนนิกิจการอุตสาหกรรมทั้งทางอากาศ ทางน้ า ดิน อาจลงไปเก็บสะสมในดินและ
แหล่งน้ าสาธารณะ ต้องระวังไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสุขภาพของ
ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดที่เกี่ยวข้องได้

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณมาก โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเปน็เชื้อเพลิงหลักใช้ในปริมาณมากถึง
ประมาณ 25,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
การใช้ทรัพยากรน้ า โครงการฯ ใช้น้ าดิบในปริมาณมาก อาจเกิดการแย่งชิงทรัพยากรน้ ากับประชาชนที่
อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ประชากรแฝง ในปจัจุบนั จังหวัดฉะเชิงเทรามีปญัหาประชากรแฝงอยู่เปน็จ านวนมาก ทั้งที่เปน็แรงงาน
ไทยและแรงงานต่างด้าว ท าใหเ้กิดปญัหาการแย่งชิงการใช้ทรัพยากร รวมทั้งการบริการในด้านต่างๆ เช่น
 การสาธารณสุขและการศึกษา

คมนาคม 
ขนส่ง 
จราจร

พ้ืนทีส่ีเขยีว 
Zoning

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการองค์การอิสระดา้นสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
มลพิษทางน้ า โครงการฯ มีระบบบ าบดัน้ าเสียที่ยังไม่สมบรูณ์ อาจระบายน้ าเสียที่มีการปนเปือ้นของสาร
ต่างๆ ลงสู่คลองพานทอง ท่ีไหลลงสู่แม่น้ าบางปะกงและอ่าวไทยในที่สุด ท าใหคุ้ณภาพน้ าเส่ือมโทรม 
ส่งผลถึงการใช้ประโยชนจ์ากแหล่งน้ าของประชาชน รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพในน้ าลดลง

การใช้ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า ประชาชนไม่สามารถใช้น้ าจากแหล่งน้ าในการอุปโภค บริโภค และการ
เกษตรกรรม เนือ่งจากเกิดมลพิษทางน้ า
จากการจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเหน็ ประชาชนมีข้อกังวลเร่ืองปญัหาน้ าเสียจากโครงการฯ จะไหล
ลงสู่คลองพานทองและแม่น้ าบางปะกง และไม่สามารถใช้ประโยชนจ์ากน้ าในคลอง และแม่น้ าบางประกง
ได้อีก รวมทั้งกังวลถึงระบบการบ าบดัมลพิษทางอากาศที่โครงการฯ ใช้ไม่สามารถก าจัดสารพิษโดยเฉพาะ
ไอทองแดง

โครงการควรตรวจวัดและติดตามคุณภาพน้ าบาดาล โดยติดต้ังบอ่สังเกตการณ์ (Monitoring Pond) เพื่อ
ตรวจวัดคุณภาพตามทิศทางการไหลของน้ าบาดาลบริเวณใกล้เคียงโครงการ และตรวจวัดอย่างนอ้ย 2 
คร้ัง/ปี

มลพิษทางเสียง ชาวบา้นในชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงานได้รับผลกระทบทางเสยง จากเสียงของเคร่ืองยนต์และ
กิจกรรมการขนถ่ายแผ่นทองแดง รบกวนการท างานและการพักผ่อนของประชาชน
โครงการควรจัดใหม้ีการตรวจวัดระดับเสียงใหส้อดคล้องกับการปฏบิติังานจริงและน าผลการตรวจวัดมา
ท าการศึกษาประเมินผลกระทบด้านเสียงต่อพนกังาน และควรประเมินผลกระทบทางสุขภาพให้
ครอบคลุมพนกังานทุกฝ่ายงานท่ีต้องสัมผัสเสียงดัง เนือ่งจากโครงการไม่มีการประเมินผลกระทบด้าน
เสียงต่อพนกังานท่ีปฏบิติังานในอาคารรีไซเคิลที่มีกิจกรรมการย่อย การร่อนแยก และการอัดเศษทองแดง

โครงการ ควรมีมาตรการในการลดและปอ้งกันเสียงมากขึ้นอีก โดยค านงึถึงเทคโนโลยีที่ท าใหเ้กิดเสียงดัง
ลดลง รวมถึงมาตรการท่ีเกี่ยวข้องปอ้งกันเสียงดัง เช่น ใช้เคร่ืองจักรที่มีเสียงดังนอ้ย รวมถึงการ
ด าเนนิงานการติดต้ังเคร่ืองมือเคร่ืองจักรต่างๆ ซ่ึงต้องระวังเสียงดังที่จะเกิดขึ้น

โครงการควรใช้วัสดุประกอบฝาผนงัที่สามารถดูดซับเสียงได้ เพื่อลดเสียงจากแหล่งก าเนดิ เช่น แผ่น
คอนกรีตผสมก้อนมวลเบา ซ่ึงมีความสามารถดูดซับเสียงมากยิ่งขึ้น และวัสดุดูดซับเสียงนัน้ก็ไม่ควรเปน็
เชื้อเพลิงหากเกิดเพลิงไหม้

ปริมาณของเสียที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ของเสียผสมระหว่างน้ ากับน้ ามันประมาณ 1,226ตัน/ป ีน้ ามันเคร่ืองที่
ใช้แล้วประมาณ 123 ตัน/ป ีฯลฯ โครงการฯ เก็บไว้ในถังและส่งใหห้นว่ยรับก าจัดของเสีย

โครงการควรจัดใหเ้กณฑ์ในการคัดเลือกแหล่งก าจัดของเสียอันตราย เช่น การได้รับอนญุาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม วิธีการก าจัดของเสียอันตรายถูกต้องตามหลักวิชาการและธรรมาภบิาลในการ
ประกอบกิจการ เพื่อปอ้งกันผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชนที่อยู่โดยรอบบริษัทที่รับก าจัดของเสียอันตราย 
ในรายงาน EHIA ควรท าการศึกษาเชิงลึกและระบแุหล่งรับก าจัดของเสียอันตรายอย่างชัดเจน ไม่ควรระบุ
เพียงว่าจะด าเนนิการน าส่งก าจัดกับหนว่ยงานที่ได้รับอนญุาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

มลพิษน้ า 
แหล่งน้ า 
น้ าบาดาล

มลพิษ
ทางเสียง

ของเสีย
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