
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง 
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จํากัด

รายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
และผูมีสวนไดเสียของหนวยงานอนุมัติ

หรือหนวยงานอนุญาต

คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย
จัดทําโดย

เมษายน พ.ศ. 2560

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS

ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทะเบียนโรงงานเลขท่ี 3-60-1/33 ฉช



��������	�	�����
������������ 
����� ��	�������������� ������

��	��
������!"��������#$
���%�&'�'

��&�()�*�+�
��)��*	���#
+�	��
�
,���

#�-�#
+�	��
�
,.��

�����������	
������������������������������� ��!�����"
��������	

������ �.	. 2560

���������	
�������
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS

#$�
�% ����� �$��'�
���� (	��	�)�����%�� 
%��
�"�*������%�+ 3-60-1/33 )�



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 

 

เมษายน 2560 

บทสรุป 

 ด้วยมีการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง  จ ากัด ซึ่งการด าเนินกิจกรรม
โครงการเข้าข่ายอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

 ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีค าสั่งที่ 288/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ส าหรับโครงการขยายโรงงานผลิต
ลวดทองแดง เพ่ือด าเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากหน่วยงานอนุมัติ 
อนุญาต อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ, 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 พร้อมทั้งเสนอรายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เพ่ือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะได้น าความคิดเห็นที่ได้รับจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
รวมถึงข้อคิดเห็นและค าชี้แจงจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

 การด าเนินการได้จัดให้มีการประชุมร่วมกัน เตรียมการ เยี่ยมชมบริษัทฯ และลงพ้ืนที่ในบริเวณ
ใกล้เคียงโรงงาน ตลอดจนให้โรงงานน าเสนอการด าเนินการต่างๆ จนตกผลึกความคิด และน าไปสู่การจัดการ
ประชาสัมพันธ์ และจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ อาทิ การปิด
ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเพ่ือเชิญชวนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 
2560 ณ โรงแรม แกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม
ทั้ งหมด 339 คน ซึ่ งได้ เสนอแนะความคิดเห็นในด้านความเหมาะสม ผลกระทบ ทางเลือกด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การค านึงถึงมลพิษต่างๆ จากการด าเนินการของโครงการ อาทิ มลพิษ
จากการหลอม ฝุ่นละออง น้ าเสีย กลิ่น เสียง โดยควรมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 

ทั้งนี้ สามารถสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นฯ ในด้านความเหมาะสม ผลกระทบ 
ทางเลือก และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในสาระส าคัญ ได้ดังต่อไปนี้ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับมลพิษต่างๆ จากการด าเนินการของโครงการ อาทิ มลพิษจากการหลอม ฝุ่น
ละออง น้ าเสีย กลิ่นรบกวน เป็นต้น โดยควรมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษต่างๆ นอกจากนี้ ให้ดูแล เอาใจใส่
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะล าคลอง 

  

  



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 

 

เมษายน 2560 

 ด้านความปลอดภัย 

เสนอแนะให้มีการควบคุม ดูแลด้านการคมนาคมขนส่งของโครงการ โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยและ
มีการป้องกันเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการจัดระเบียบการสัญจรเข้า -ออกโรงงาน นอกจากนี้ มีข้อห่วง
กังวลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่อาจเกิดข้ึน เช่น การระเบิด การเกิดอัคคีภัย ซึ่งควรมีการซ้อมแผนฉุกเฉินด้วย 

 ด้านสุขภาพ 

มีความห่วงกังวลว่ามลภาวะที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ จึงเสนอให้มีการตรวจสุขภาพประชาชนบริเวณโดยรอบโครงการ 
อย่างน้อยปลีะ 1-2 ครั้ง 

 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

การด าเนินโครงการอาจส่งผลดีต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ควรมีการจ้างพนักงาน/
แรงงานที่เป็นคนในท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
นอกจากนี้ ควรให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน อาทิ กิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรม อย่าง
ต่อเนื่อง  

 ด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

ควรจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโครงการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงาน และมีเจ้าหน้าที่ของโรงงานมาเยี่ยมเยียนชุมชนเป็นประจ า 

ภายหลังจากการสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นฯ ทางคณะกรรมการรับฟังความ
คิดเห็นฯ ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ มี
ประสิทธิภาพน้อยที่สุด จึงควรเน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่าน ผู้น าชุมชน หนังสือเชิญประชุม 
ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุท้องถิ่น เว็บไซต์โครงการ และรถกระจายเสียงเคลื่อนที่ ตามล าดับ 

2) การก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ มีความเหมาะสมพอควร 
โดยอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการในการจัดประชุม เช่น การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม  

3) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพมีรายละเอียดมาก จึง
มีผลท าให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความสับสนได้ง่าย 

4) ส่งเสริม สนับสนุนโรงงานให้ความส าคัญต่อการสร้างงาน ส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม และ
ประเพณีให้กับชุมชนผ่านกระบวนการส่งเสริมโรงงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยรอบบริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด ผ่านกิจกรรม
การมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ 

5) หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการโรงงานควรเข้มงวดในการก ากับ ดูแล
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มี
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การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของพ้ืนที่โดยหน่วยงานท้องถิ่น และให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

6) ควรเพ่ิมรูปแบบ วิธีการ และช่องทางในการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการ
ด าเนินกิจกรรมของโรงงานที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อ ง 
เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ และสร้างความไว้วางใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน
อย่างปกติสุข 

7) จากการด าเนินการรับฟังความคิดเห็น พบว่า ภาคประชาชนยังมีความห่วงกังวลต่อประสิทธิภาพ
ในการก ากับดูแลของภาครัฐในขณะมีการประกอบกิจการโรงงาน อีกทั้งภาคสังคมยังมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนต่อบทบาทของแต่ละหน่วยงานของภาครัฐในการก ากับ ดูแล  

8) กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรเร่งด าเนินการให้โครงการมีคณะกรรมการไตรภาคีในการก ากับ
กิจการของโรงงานโดยเร็ว 
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 หลักกำรและเหตุผล 

รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง 
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด ฉบับนี้ เป็นผลจากการรับฟังความคิดเห็นฯ ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาตโครงการ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ออกประกาศ เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ) ซ่ึงประกาศ ทส. 29 ธันวาคม 
2552 แสดงใน ภำคผนวก 1-1 โดยตามข้อ 4 ของประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า “เมื่อคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ (คชก.) พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ แล้ว ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัด
ส่งผลการพิจารณาของ คชก. ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น หรือหน่วยงาน
ของรัฐผู้อนุญาตโครงการเพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวจัดให้มีการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย ที่ก าหนดตามเอกสารท้ายประกาศฯ ง.”  

โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด ตั้งอยู่ที่ต าบลท่าข้าม อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบริษัทในเครือ YAZAKI GROUP ก่อตั้งวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2531 และ
เริ่มการผลิตในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2533 โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2536 (ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-60-1/33 ฉช.) โดยมีจุดประสงค์ที่จะประกอบกิจการหลอมและรีด
ทองแดง เพ่ือผลิตลวดทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 และ 11 มิลลิเมตร ส าหรับจ าหน่ายให้บริษัทร่วม
ทุนทั้งหมดในการผลิตชุดสายไฟในรถยนต์ สายเคเบิลและสายไฟบ้าน โดยมีวัตถุดิบหลักน าเข้าจากต่างประเทศ
คือ แผ่นทองแดง เดิมมีความสามารถในการผลิต 160 ตัน/วัน มีก าลังเครื่องจักรตามใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน 5,134.46 แรงม้า  ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ ได้ด าเนินการขยายก าลังการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2553 โดยได้ด าเนินการเพ่ิมความสูงส่วนของห้องหลอมจาก 5.3 เป็น 8.0 เมตร และเพ่ิมจ านวนหัวเผาจาก 7 
เป็น 15 หัวเผา ท าให้มีความสามารถในการผลิตเพ่ิมขึ้นรวมเป็น 432 ตัน/วัน มีก าลังเครื่องจักรรวม 
10,022.92 แรงม้า โดยการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ เข้าข่ายอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเละสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภท ขนาดและวิธีปฏิบัติส าหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามประเภทโครงการหรือกิจการ “อุตสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเว้นเหล็ก
และอะลูมิเนียม) ก าลังการผลิต (output) ตั้งแต่ 50 ตัน/วัน ขึ้นไป หรือมีก าลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ 50 ตัน/
วัน ขึ้นไป”และโครงการฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจาก สผ. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ตามเลขท่ีหนังสือ
เห็นชอบที่ทส 1009.3/6521 ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้มีค าสั่งที่ 288/2559 ลงวันที่ 29 
กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ส าหรับ
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด เพ่ือด าเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานผู้อนุมัติอนุญาต และเสนอรายงานการรับฟังความคิดเห็น ฯ 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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เสนอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะได้น าความคิดเห็นที่ได้รับจากประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย และข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติอนุญาต
โครงการต่อไป 

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียตามค าสั่งข้างต้น ได้ก าหนดจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ส าหรับโครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง 
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ 
ห้องบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้ด าเนินการ
อย่างครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดท ารายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ ฉบับนี้ เสนอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่อไป ตาม  

 

รูปที่ 1-1 ขั้นตอนกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง ทั้งทำงด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ (EHIA) 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสีย โดยมีขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นฯ รวมเวลาทั้งสิ้น 105 วัน รายละเอียดดังรูปที่ 1-2 

ขั้นตอนกำรรับฟังควำมคิดเห็นฯ (รวมเวลำท้ังสิ้น 10๕ วัน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-2 ขั้นตอนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย  
ของคณะกรรมกำรรับฟังควำมคิดเห็นฯ 

 

 คณะกรรมกำรรับฟังควำมคิดเห็นฯ 

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการขยายโรงงานผลิต
ลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด ที่แต่งตั้งโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามค าสั่งที่  
288/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 (ภำคผนวก 1-2) ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และ
กรรมการ 4 ท่าน รวมถึงเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังต่อไปนี้ 

 นางศรีจันทร์ อุทโยภาส ประธานกรรมการ 

 นายปรีชา รุ่งรัตน์ กรรมการ 

 นางสาวพิณลัพธพร นาคสมบูรณ์ กรรมการ 

 นางนันทวัน ยันตะดิลก กรรมการ 

 นายจิรชัย เชาวลิต กรรมการ 

 นายเดชา พิมพิสุทธิ์ เลขานุการ 

 นายวิทยา แดงท าดี    ผู้ช่วยเลขานุการ 
ท าหน้าที่แทนผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม  
ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 นายอ านาจ เถาเล็ก ผู้ช่วยเลขานุการ 

28 วัน 
 

- ประกำศในนสพ. อย่ำงน้อย  
1 ฉบบั ไม่น้อยกวำ่ 3 วัน 

- รับลงทะเบยีนผู้มีส่วนไดเ้สยี 
(ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วัน) 

- ส่งเอกสำรข้อมูลโครงกำรให้
ผูล้งทะเบยีน 

เผยแพร่
ข้อมูล

โครงกำร ณ 
กรอ. อปท. 

และ เวบ็ไซต ์

รับฟังควำม
คดิเห็น

เพิ่มเติม อย่ำง
น้อย 2 
ช่องทำง 

จัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำร
รับฟังควำม
คดิเห็นฯ 

- น ำเสนอรำยงำนสรปุต่อสำธำรณะ
และเวบ็ไซต์ของ กรอ. 

- ส่งผลสรปุใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนุญำต 

ลงนำมสัญญำ 

15 วัน 
 

14 วัน 
 

15 วัน 
 

ผู้รับจ้ำงส่งงำน 

รับฟังควำมคิดเห็น 1 วัน 

คณะกรรมกำร
พิจำรณำอนญุำต 
(ไม่นับรวมเวลำ) 

 

7 วัน 
 

105 วัน 
 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
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ทั้งนี้ เพ่ือให้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งนี้ สอดคล้องตามกรอบกฎหมาย มีการด าเนินงานที่
สะดวกต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้มาซึ่งความคิดเห็นอย่างครบถ้วนรอบด้าน คณะกรรมการรับฟังความ
คิดเห็นฯ ได้มีการประชุมร่วมกัน เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ มีการลงพ้ืนที่
ตรวจสอบพื้นที่โครงการ และเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 
ครั้ง ประกอบด้วย 

1) กำรประชุมก่อนกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นฯ 

การประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมความพร้อมของ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ มีจ านวน 6 ครั้ง ได้แก ่

 ครั้งที่ 1-1/2559 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้นดาดฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร 

 ครั้งที่ 2-1/2560 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้นดาดฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร 

 ครั้งที่ 3-2/2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมของบริษัท ไทยเมทัล
โพรเซสซิ่ง จ ากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา (การเยี่ยมชมบริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด) 

 ครั้งที่ 4-3/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้นดาดฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร 

 ครั้งที่ 5-4/2560 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้นดาดฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร 

 ครั้งที่ 6-5/2560 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ 
รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2) กำรประชุมหลังกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นฯ 

การประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ เพ่ือประชุมหารือเกี่ยวกับผลจาการจัด
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ และวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับจัดท ารายงาน
สรุปการรับฟังความคิดเหน็ฯ มีจ านวน 2 ครั้ง ได้แก ่

 ครั้งที่ 7-6/2560 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ 
รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ครั้งที่ 8-7/2560 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้นดาดฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 
รายละเอียดโครงการส าหรับการรับฟังความคิดเห็นฯ 

 

 ความเป็นมาของโครงการและการจัดรับฟังความคิดเห็น 

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียด โครงการขยายโรงงานผลิต
ลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ  
ในครั้งนี้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ส าหรับแหล่งที่มาของข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการผลิตลวดทองแดงส่วนขยาย ครั้งที่ 1 ของบริษัท ไทยเมทัลโพร 
เซสซิ่ง จ ากัด ฉบับสมบูรณ์ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งรวมถึงเอกสารและรายงานฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ขั้นตอนของการศึกษาจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ ประกอบด้วย รายงานสรุปผลการด าเนินงานการรับฟังความคิดเห็นฯ แต่ละข้ันตอน และข้อมูลที่
ชี้แจงต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการในขั้นตอนของการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ส ารวจพ้ืนที่โครงการฯ และ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ  

จากแหล่งข้อมูลข้างต้น คณะกรรมการฯ ได้จัดท าข้อมูลสรุปการด าเนินงานของโครงการฯ ในกิจการที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 
ดังนี้ 

 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

2.2.1 ที่ตั้งโครงการ 

โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ที่ 5 
ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพ้ืนที่ตาม EIA เดิม 15.5 ไร่ 
ภายหลังขยายก าลังการผลิต จะมี พ้ืนที่ลดลง 0.77 ไร่  เนื่องจากการรังวัดและแบ่งเป็นพ้ืนที่ทาง
สาธารณประโยชน์ คงเหลือ 14.73 ไร่ และไม่มีการก่อสร้างอาคารเพ่ิมหรือขยายพ้ืนที่โรงงาน โดยพ้ืนที่ของ
โครงการฯ แสดงดังรูปที่ 2-1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดกับถนนเกษมจาติกวณิช ถัดไปเป็นพื้นที่ว่าง ร้านค้าและบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ 

 ทิศใต ้ ติดกับพ้ืนที่บ่อเลี้ยงปลาซึ่งต่อเนื่องมาจากพ้ืนที่ด้านทิศตะวันตก 

 ทิศตะวันออก ติดกับร้านค้า ถัดไปเป็นพื้นที่รกร้าง 

 ทิศตะวันตก ติดกับล ารางสาธารณะ และบ่อเลี้ยงปลา 

ชุมชนในเขตพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการฯ คลอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าข้าม 
เทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ และเทศบาลต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า และองค์การบริหารส่วนต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เทศบาล
ต าบลคลองต าหรุ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ และเทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี 
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ท่ีมา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  

ท้ังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการผลิตลวดทองแดงส่วนขยาย ครั้งท่ี 1  
ของบริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 

รูปที่ 2-1 พื้นที่ตั้งโครงการฯ 

  

ที่ตั้ง
โครงการ 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการฯ ก่อนขยายก าลังการผลิต ประกอบด้วย อาคารหลอม อาคาร  
รีไซเคิล อาคารส านักงาน พ้ืนที่วางวัตถุดิบ ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมบ่อเก็บน้ าหลังบ าบัด บ่อพักน้ าทิ้ง (Holding 
pond) บ้านพักรับรอง พ้ืนที่จอดรถ ที่ว่างรวมรางระบายน้ า ถนน พ้ืนที่สีเขียว หน่วยเสริมการผลิต และพ้ืนที่
ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น อาคารซ่อมบ ารุง อาคารเก็บของ อาคารจ่ายไฟฟ้า ห้องตาชั่ง ห้องผลิตลมอัด ระบบ  
น้ าหล่อเย็น ป้อมยาม โรงเก็บขยะ โรงอาหารและสนามเปตอง เป็นต้น และการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
โครงการฯ หลังขยายก าลังการผลิต ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารเก็บวัตถุดิบ (อาคารที่มีหลังคาปกคลุม) 
และเพ่ิมพ้ืนที่บ่อหน่วงน้ าฝน ส าหรับสัดส่วนพื้นที่สีเขียวไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

2.2.2 วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

วัตถุดิบที่ใช้ในโครงการฯ ประกอบด้วย แผ่นทองแดงความบริสุทธิ์ ร้อยละ 99.9 ประมาณ 414.32 
ตัน/วัน (ลดลงจาก EIA เดิม 18 ตัน เนื่องจากปรับเพ่ิมสัดส่วนของสายไฟทองแดง/สายเคเบิลทองแดง) และ
เศษทองแดง (จากสายไฟทองแดง/สายเคเบิลทองแดง) ประมาณ 24 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้นจาก EIA เดิม เนื่องจาก
มีการปรับปรุงสัดส่วนในการเตรียมวัตถุดิบ) และผลิตภัณฑ์ของโครงการฯ คือ ลวดทองแดงขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 และ 11 มิลลิเมตร ส าหรับน าไปผลิตเป็นชุดสายไฟเป็นหลัก และผลพลอยได้ท่ีเกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตคือ การน าเศษทองแดงจากการรีไซเคิล ซึ่งรับมาจากลูกค้าที่น าลวดทองแดงไปผลิตสายไฟฟ้า
สายไฟรถยนต์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งโครงการฯ จะรวบรวมกลับมารีไซเคิลแยกเอาทองแดงกลับมา
เข้าสู่ขั้นตอนการหลอมใหม่อีกครั้ง ซึ่งรูปภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ แสดงดังรูปที่ 2-2 และ รูปที่ 2-3 

 

 

รูปที่ 2-2 วัตถุดิบ 
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รูปที่ 2-3 ผลิตภัณฑ์ 

 

2.2.3 เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต 

โครงการฯ มีการปรับปรุงเครื่องจักรเพ่ือให้สามารถรองรับก าลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้น (แสดงรายละเอียด
ในรูปที่ 2-4 ) ดังนี้ 

(1) เพ่ิมความสูงของเตาหลอมจาก 5.3 เป็น 8.0 เมตร ท าให้สามารถเพ่ิมปริมาณการหลอมทองแดง
ได้มากขึ้นจาก 7 เป็น 18 ตัน/ชั่วโมง 

(2) เพ่ิมหัวเผาจาก 7 เป็น 15 หัวเผา เพ่ือให้ความร้อนแก่วัตถุดิบในการหลอมละลายที่อุณหภูมิ 
เท่าเดิม คือ 1,150 องศาเซลเซียส 

3) เปลี่ยนแปลงขนาดแม่พิมพ์จากพ้ืนที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูขนาด 1 ,600 เป็น 3,548 
ตารางมิลลิเมตร 

4) เพ่ิมชุดหัวรีดเบอร์ 0 ส าหรับลดขนาดพ้ืนที่หน้าตัดที่ผ่านแม่พิมพ์ขนาด 3 ,548 ตารางมิลลิเมตร 
ให้เหลือขนาด 1,600 ตารางมิลลิเมตร แล้วจึงผ่านเข้าสู่เครื่องรีดชุดเดิมของโครงการ 
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รูปที่ 2-4 การขยายก าลังการผลิต 

 

2.2.4 กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตลวดทองแดงของโครงการฯ เป็นการผลิตแบบการหล่อต่อเนื่อง โครงการฯ เลือกใช้
เทคโนโลยี Southwire Continuous Rod (SCR) ที่สามารถผลิตลวดทองแดงที่มีคุณภาพสูง และมีขนาด
เหมาะสมกับการน าไปใช้งาน เช่น น าไฟผลิตเป็นสายไฟฟ้าภายในอาคาร สายส่ง สายไฟในรถยนต์ นอกจากนี้
การผลิตควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ท าให้ลดการเกิดมลพิษและอันตรายต่อพนักงาน/
ผู้ปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบ กระบวนการผลิตแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ การผลิตลวดทองแดง และการ 
รีไซเคิลทองแดง ซึ่งการผลิตลวดทองแดง มีขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนการหลอม ขั้นตอนการหล่อ ขั้นตอนการรีด 
ขั้นตอนการปรับสภาพผิว และขั้นตอนการม้วน ทั้งนี้ การรีไซเคิลสายไฟฟ้าทองแดงที่มีลักษณะไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนดที่โครงการฯ รับมาจากบริษัทในเครือ (ปริมาณ 24 ตัน/วัน) จะน าเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 
โดยมีการคัดแยกด้วยมือและท าการตัดปลายสายก่อนน าเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งแผนภาพแสดง
กระบวนการผลิตดังรูปที่ 2-5 
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รูปที่ 2-5 กระบวนการผลิต 

 

2.2.5 ระบบสาธารณูปโภค และระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต 

2.2.5.1 ระบบน ้ำใช้ 

โครงการฯ รับน้ าใช้จากการประปาส่วนภูมิภาคบางปะกง ส่งน้ าด้วยระบบท่อเหล็ก ขนาด 100 
มิลลิเมตร และเข้าสู่ถังพักน้ าของโครงการฯ ขนาด 400 และ 500 ลูกบาศก์เมตร อย่างละ 1 ชุด สามารถสูบ
ใช้น้ าประปาได้โดยไม่ต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ า ซึ่งก่อนขยายก าลังการผลิต มีความต้ องการน้ าใช้ 
119.83 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังขยายก าลังการผลิตความต้องการน้ าใช้เพ่ิมขึ้นเป็น 168.52 ลูกบาศก์
เมตร/วัน 

2.2.5.2 ระบบไฟฟ้ำ 

โครงการฯ รับไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางปะกง ส่งไฟฟ้าระบบ 3 เฟส แรงดัน 24 kV.เข้า
โรงงานผ่านหม้อแปลงขนาด 3,000 kVA และส่งต่อไปยังหม้อแปลงย่อย ซึ่งกรณีผ่านหม้อแปลงขนาด 500 
kVA จะใช้ส าหรับไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าทั่วไปของส านักงานและโรงงาน กรณีผ่านหม้อแปลงขนาด 2,000 
kVA จะใช้ส าหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ปริมาณไฟฟ้าเฉลี่ย 20 MW-h./วัน และ
ภายหลังขยายก าลังการผลิตมีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเป็น 30 MW-h./วัน 

2.2.5.3 ระบบหล่อเย็น 

ระบบหล่อเย็นของโครงการฯ ประกอบด้วย 

1) ระบบหล่อเย็นโดยอ้อม ใช้หล่อเย็นเตาหลอม โดยแลกเปลี่ยนความร้อนผ่านผิวเตาหลอมเพ่ือ
ป้องกันเครื่องจักรเสียหายจากความร้อน ส าหรับน้ าที่ผ่านการหล่อเย็นจะน ามาลดอุณหภูมิที่หอหล่อเย็น ก่อน
น าไปหมุนเวียนใช้ใหม่ในระบบ ซึ่งจะท าให้น้ าส่วนหนึ่งระเหยไปในอากาศและความเข้มข้นและความขุ่นในน้ า
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หล่อเย็นเพ่ิมขึ้น จึงจ าเป็นต้องระบายน้ าบางส่วนทิ้งไป (น้ า Blow down) เพ่ือรักษาคุณภาพ โดยน้ า Blow 
down ไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี จะถูกรวบรวมเข้าบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง หากมีค่าไม่เกินมาตรฐานจะถูก
ส่งไปยังบ่อพักน้ าทิ้งเพ่ือรอระบายสู่ภายนอกหรือน ามาใช้รดพ้ืนที่สีเขียว ดังนั้นต้องมีการเติมน้ าเข้าสู่ระบบ
หล่อเย็นประมาณ 70.41 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

2) ระบบหล่อเย็นโดยตรง ใช้หล่อเย็นแบบหล่อ โดยฉีดพ่นน้ าหล่อเย็นให้สัมผัสกับแบบหล่อเพ่ือท าให้
ทองแดงแข็งตัว จากนั้นฉีดพ่นน้ าหล่อเย็นสัมผัสผิวทองแดงเพ่ือลดอุณหภูมิ ซึ่งน้ าบางส่วนจะระเหยไป ส าหรับ
น้ าหล่อเย็นส่วนนี้จะถูกรวบรวมไว้ในบ่อพักเพ่ือรอหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่ง ค่า TDS 
และสิ่งปนเปื้อนสูงขึ้น ต้องมีการระบายสู่ถังกรองและน ามาลดอุณหภูมิที่หอหล่อเย็น ก่อนน าน้ าใสที่ผ่านการ
บ าบัดน้ าทางเคมีหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ในระบบ ส่วนน้ าหล่อเย็นที่มีการปนเปื้อนน้ ามันหรืออนุภาคต่างๆ จะ
ระบายลงสู่บ่อพัก และส่งเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียเคมี เมื่อได้มาตรฐานจะสูบไปพักที่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 
ก่อนระบายสู่ภายนอกหรือน ามาใช้รดพ้ืนที่สีเขียว ความต้องการใช้น้ าในระบบหล่อเย็นประมาณ 59.82 
ลูกบาศก์เมตร/วัน 

2.2.6 ระบบระบายน้ าฝนและป้องกันน้ าท่วม 

ก่อนขยายก าลังการผลิต โครงการฯ ได้จัดให้มีระบบระบายน้ าฝนแยกจากระบบรวบรวมน้ าเสียของ
โรงงาน โดยน้ าฝนที่ปนเปื้อนจากพ้ืนที่ลานกองวัตถุดิบกลางแจ้ง จะรวบรวมเข้าบ่อดักตะกอนขนาด 16 
ลูกบาศก์เมตร และรวบรวมน้ าฝนลงสู่รางระบายน้ าฝนของโรงงานก่อนระบายลงสู่บ่อหน่วงน้ าฝนขนาด 540 
ตารางเมตร ความลึก 5.5 เมตร และทยอยระบายหลังหน่วงน้ าฝนไว้ 3 ชั่วโมง และภายหลังขยายก าลังการ
ผลิต โครงการฯ จัดให้มีระบบน้ าฝนแยกจากระบบรวบรวมน้ าเสียโรงงาน โดยไม่มีน้ าฝนปนเปื้อนเนื่องจากมี
การจัดเก็บวัตถุดิบและสารเคมีในอาคารที่มีหลังคาปกคลุม และการรวบรวมน้ าฝนลงสู่รางระบายน้ าฝนของ
โรงงาน ก่อนระบายลงสู่บ่อหน่วงน้ าฝนและทยอยระบายหลังหน่วงน้ าฝนไว้ 3 ชั่วโมง 

2.2.7 การคมนาคมขนส่ง 

การขนส่งวัตถุดิบสารเคมี และผลิตภัณฑ์โครงการฯ จะใช้เส้นทางพิเศษบูรพาวิถี ทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 314 และ 3466 โดยการขนส่งวัตถุดิบ (แผ่นทองแดง และ
สายไฟทองแดง/สายไฟเคเบิล) มีความถ่ีในการขนส่งก่อนขยายก าลังการผลิต 30 เที่ยว/วัน ซึ่งหลังขยายก าลัง
การผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 54 เที่ยว/วัน การขนส่งสารเคมี มีความถี่ในการขนส่ง 28 เที่ยว/วัน ส าหรับก๊าซและ
เชื้อเพลิงอ่ืนๆ มีความถี่ในการขนส่ง 6 เที่ยว/วัน การขนส่งผลิตภัณฑ์โครงการฯ มีความถี่ในการขนส่ง 28 
เที่ยว/วัน การขนส่งของเสีย มีความถี่ในการขนส่งก่อนขยายก าลังการผลิต 10 เที่ยว/วัน ซึ่งหลังขยายก าลัง
การผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 16 เที่ยว/วัน และการเดินทางของพนักงาน (รถจักรยานยนต์/รถยนต์ส่วนบุคคล/รถ
โดยสารขนาดเล็ก) มีความถ่ีในการขนส่ง 130 เที่ยว/วัน  

โครงการฯ ได้ก าหนดมาตรการเพ่ือบริหารจัดการด้านการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ จัดท าป้ายสัญญาณ
ลดความเร็วและติดแผงไฟบริเวณหน้าโรงงานและทางเข้า-ออก ก าหนดให้รถบรรทุกใช้ถนนเกษมจาติกวณิช
ด้วยความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และห้ามจอดรถบรรทุกในช่องจราจรของถนนเกษมจาติกวณิช จัด
ให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้า -ออกและการสัญจรบริเวณ
หน้าโรงงาน และควบคุมระยะเวลาโดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า (7.00-8.00 น). และช่วงเย็น 
(16.00-18.00 น.) เป็นต้น 
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2.2.8 มลพิษและการควบคุม 

2.2.8.1 ระบบควบคุมมลพิษอำกำศ 

มลพิษที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการคือ ออกไซด์ของไนโตรเจน ฝุ่นละออง และทองแดง ซึ่ง
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการฯ ได้แก่ แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้จากขั้นตอน
การหลอมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งอุณหภูมิที่สูงจากการเผาไหม้ของเตาหลอม ท า ให้เกิดออกไซด์
ของไนโตรเจน และจะท าให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย ซึ่งมีการติดตั้งระบบรวบรวมอากาศจากการเผาไหม้เข้าสู่ระบบดัก
ฝุ่นแบบหมุนวน (Single Cyclone & Multi-Cyclone System) ก่อนระบายอากาศสู่บรรยากาศต่อไป และ
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศท่ีไม่มีการเผาไหม้จากข้ันตอนการรีไซเคิลทองแดง ซึ่งในการคัดแยกเศษทองแดง
และเศษพลาสติกหลังท าการย่อยสายไฟที่มีฉนวนหุ้มโดยเครื่องร่อนเอียงประมาณ 10 องศา ด้วยวิธีเขย่าจะมีฝุ่น
ทองแดงเกิดขึ้น ซึ่งจะรวบรวมฝุ่นดังกล่าวเข้าสู่ระบบมัลติไซโคลนและถุงกรอง (Multi-Cyclone System and 
Bag Filter) ก่อนระบายอากาศสู่บรรยากาศต่อไป โดยมีการควบคุมอัตราการระบายฝุ่นละอองให้ต่ ากว่า 3.27 
กรัม/วินาที  

โครงการฯ มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่โครงการฯ และบริเวณโดยรอบ ซึ่ง
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายและในสถานประกอบการ (พ.ศ. 2556-2558) พบว่ามีค่าไม่
เกนิมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2549) เรื่องก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัย
ในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ส าหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริ เวณ
โดยรอบพ้ืนที่โครงการฯ (พ.ศ. 2557-2558) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (พ.ศ. 2538 และ 2547) 
และมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป (พ.ศ. 2552) 

2.2.8.2 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 

โครงการฯ มีการแยกน้ าเสียตามแหล่งก าเนิด เพ่ือบ าบัดให้เหมาะสมก่อนน าน้ าทิ้งที่เกิดขึ้นหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ และมีการระบายออกสู่ภายนอกโครงการฯ ซึ่งระบบในการบ าบัดน้ าเสียโครงการมีดังนี้ 

1) ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบชีวภาพ โดยน้ าเสียจากครัวและโรงอาหารปริมาณ 2,430 ลิตร/วัน ท า
การบ าบัดขั้นต้นด้วยถังดักไขมัน และส่งต่อไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียแบบกรองเติมอากาศ ซึ่งจะรับน้ าจากการ
บ าบัดขั้นต้นด้วยการดักไขมันและน้ าเสียจากอาคารส านักงาน ปริมาณรวม 25.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมี
กระบวนการ 4 ส่วน คือ ส่วนเกรอะ ส่วนบ าบัดแบบเติมอากาศ ส่วนตกตะกอนจุลินทรีย์ และส่วนฆ่าเชื้อโรค
ด้วยคลอรีน น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดที่ค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะถูกรวบรวมไปยังบ่อพักน้ าทิ้ง หาก
ไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกรวบรวมไปยังบ่อพักฉุกเฉินเพ่ือรอบ าบัดอีกครั้ง 

2) ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเคมี น้ าเสียจากระบบหล่อเย็นแบบผ่านโดยตรงและน้ าล้างย้อนจากถัง
กรองทรายถูกรวบรวมไปยังบ่อพักน้ าเสีย โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการบ าบัดคือ กระบวนการแยกน้ ามัน 
กระบวนการตกตะกอน กระบวนการกรอง กระบวนการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งและกักเก็บน้ าทิ้ง 

โครงการฯ มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งท่ีระบายออกนอกโครงการฯ และบ่อพักน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัด
แล้วก่อนน ามาใช้ใหม่ (พ.ศ. 2556-2558) ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งที่ระบายออกนอกโครงการฯ และ
บ่อพักน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วก่อนน ามาใช้ใหม่ พบว่ามีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2539) เรื่องก าหนดคุณลักษณะของน้ าทิ้งท่ีระบายออกจากโรงงาน 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 

 

เมษายน 2560 หน้า 2-9 

2.2.8.3 กำรควบคุมเสียง 

ในการควบคุมและป้องกันผลกระทบจากเสียงดัง โครงการฯ ได้มีการป้องกันเสียงจากแหล่งก าเนิด
และจัดให้มีห้องท างานซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ส่วนหนึ่ง กรณีพนักงานต้องปฏิบัติงานบริเวณเครื่องจักรต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับในการสวมใส่ที่ครอบหูหรือท่ีอุดหู ทั้งนี้ การปฏิบัติงานบริเวณเครื่องจักร จะให้พนักงานท า
หน้าที่จดบันทึกและตรวจสอบการท างานของเครื่องจักรเป็นระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 3-5 นาที/ชั่วโมง  
และท าการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือศึกษาแนวโน้มการผิดปกติของระบบการได้ยิน  
ซึ่งโครงการฯ มีการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงบริเวณเครื่องจักรที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียง การจัดท าเส้นระดับเสียง 
(Noise Contour) เพ่ือท าการควบคุมเสียงจากแหล่งก าเนิด และให้พนักงานใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
เป็นต้น และโครงการฯ มีแผนด าเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยินในปี พ.ศ. 2559 

โครงการฯ มีการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปบริเวณพ้ืนที่โครงการฯ และระดับเสียงในสถานประกอบการ 
(พ.ศ. 2556-2558) ซึ่งผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปบริเวณพ้ืนที่โครงการฯ พบว่าส่วนใหญ่มีค่าไม่เกิน
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป ยกเว้นบริเวณด้านหลังและด้านข้างโรงงาน ปี พ.ศ. 2556 ที่มีค่าเกินมาตรฐานเล็กน้อย ส าหรับผล
การตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ พบว่าส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินมาตรฐานตามกฎกระทรวง  
(พ.ศ. 2549) เรื่องก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ยกเว้นบริเวณอาคารรีไซเคิล ปี พ.ศ. 
2556 และบริเวณอาคารหลอม/เตาหลอม ปี พ.ศ. 2557 ที่มีค่าเกินมาตรฐานเล็กน้อย 

2.2.8.4 ระบบกำรจัดกำรกำกของเสีย 

การด าเนินการของโครงการฯ จะก่อให้เกิดของเสีย 2 ประเภทหลัก ได้แก่ มูลฝอยจากอาคาร
ส านักงาน/โรงอาหาร ภายหลังขยายก าลังการผลิตมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 0.078 ตัน/วัน หรือ 19.5 ตัน/ปี 
ทั้งนี้ โครงการฯ จะจัดเตรียมถังรองรับของเสียโดยแยกประเภทไว้ 3 ประเภท คือ ของเสียทั่วไป ของเสียรีไซเคิล 
และของเสียอันตราย โดยจะน าไปวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการอย่างเพียงพอ และกากของเสีย
จากกระบวนการผลิต ซึ่งโครงการฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียทุกประเภท โดย
ของเสียจะถูกรวบรวมใส่ภาชนะจัดเก็บที่มีลักษณะและขนาดตามความเหมาะสมกับของเสียที่เกิดขึ้นแต่ละ
ประเภท ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม น าไปก าจัดด้วยวิธีการที่
เหมาะสม โดยโครงการฯ ใช้แนวคิดในการลดปริมาณที่แหล่งก าเนิดเพื่อให้มีของเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุดและหากมี
ของเสียเกิดขึ้น จะน าของเสียเหล่านั้นกลับไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดและส่งของเสียไปก าจัดน้อยที่สุด 

2.2.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

โครงการฯ ได้มีการก าหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น ด าเนินการและพัฒนาระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001/OHSAS 18001 และปรับปรุง
จัดการผลการด าเนินงานของระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 
18001/OHSAS 18001 อย่างต่อเนื่อง ด าเนินการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ต่อความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างสอดคล้องและเหมาะสม ด าเนินการป้องกันการ
บาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการท างาน ด าเนินการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และปรับปรุงเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพนักงาน ด าเนินการปรับปรุงป้องกัน
อันตรายจากการเกิดอัคคีภัย สารเคมีไฟฟ้า และอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
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2.2.10 คนงานและพนักงาน 

ปัจจุบันมีพนักรวมทั้งสิ้น 72 คน และภายหลังการขยายก าลังการผลิต คาดว่าจะรับพนักงานเพ่ิมขึ้น
รวมเป็น 78 คน โดยมีนโยบายรับแรงงานในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตามที่โรงงานต้องการก่อนเป็นอันดับแรก 
และการท างานของพนักงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ายส านักงาน และฝ่ายผลิต 

2.2.11 พื้นที่สีเขียว 

ปัจจุบันโครงการฯ มีการจัดพ้ืนที่สีเขียวภายในโรงงานประมาณ 3,808 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 
15.32 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ต้นไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น พันธุ์ไม้ที่น ามาปลูกเป็นพันธุ์ไม้ที่จัดหาง่ายใน
ท้องถิ่น สามารถใช้เป็นแนวกันชนเพ่ือลดมลพิษด้านคุณภาพอากาศและเสียงดังจากกิจกรรมโครงการฯ และมี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่น จามจุรี ขี้เหล็ก นนทรี ยางอินเดีย มะฮอกกานีใบใหญ่ เป็นต้น ในกรณีมี
ต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียวตายหรือได้รับความเสียหาย โครงการฯ จะด าเนินการฟ้ืนฟูหรือปลูกทดแทนใหม่ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน 

 การศึกษาพื้นที่โครงการเพื่อศึกษาพื้นที่ส าหรับใช้ก่อสร้างโครงการ 

จากการที่คณะกรรมการฯ ได้ศึกษารายละเอียดข้อมูลโครงการ จึงได้ลงส ารวจเพ่ือศึกษาพื้นที่โครงการฯ  
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของพ้ืนที่ (แสดงในรูปที่ 2-6) 
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การรบรรยายสรุปโดยเจ้าของโครงการ 

  

  

การส ารวจพื้นที่โครงการฯ 

รูปที่ 2-6 ภาพบรรยากาศการส ารวจพื้นที่โครงการ 

 



บทที่ 3
ขั้นตอนและกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นฯ
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บทที่ 3 
ขั้นตอนและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ 

 

การด าเนินงานของคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ เพ่ือก าหนดขั้นตอนและจัดกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ส าหรับโครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัล
โพรเซสซิ่ง จ ากัด ในครั้งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานต่อไปนี้ 

 การประชาสัมพันธ์กระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ อย่างกว้างขวางและครอบคลุม
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการน าเสนอประเด็นในมุมมองต่างๆ ที่
หลากหลายและมีการสะท้อนความคิดเห็นอย่างรอบด้าน 

 ค านึงถึงความสะดวกของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการด าเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเผยแพร่
ข่าวสาร การลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม และการแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือสนใจที่จะแสดงความคิดเห็น สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งนี้ได้ โดยมีข้อจ ากัดน้อยที่สุด 

 การเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระและมีการรับฟังอย่างแท้จริง โดยค านึงถึงข้อ
โต้แย้งของทุกฝ่าย ตลอดจนผลกระทบในด้านต่างๆ และด าเนินการด้วยความยืดหยุ่น สุจริต 
เป็นธรรม 

 ให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นอย่างเสมอภาค และให้เวลาในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที ่

 ทุกประเด็นความคิดเห็นได้มีการบันทึกไว้อย่างครบถ้วน ทั้งการบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
การบันทึกภาพและเสียง เพ่ือน าไปสู่การสรุปผลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถตรวจสอบได้ 

 กระบวนการด าเนินงานทุกขั้นตอนต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และการสรุปความคิดเห็น
ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น โดยปราศจากความเอนเอียงต่อผู้มีส่วน
ได้เสียฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ด้วยหลักการดังกล่าว เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเห็นที่ครบถ้วนรอบด้านมากที่สุดจากทุกภาคส่วน 
คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ยึดหลักการดังกล่าวข้างต้น ในการก าหนดกระบวนการ วิธีการ สถานที่ 
และเวลาการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ รวมทั้งการด าเนินงานที่เก่ียวข้องทุกขั้นตอน  

 

 กลุ่มเป้าหมายของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มเป้าหมายของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการท้องถิ่น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่
โครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านต่างๆ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป มีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 3-1  
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ตารางท่ี 3-1 กลุ่มเป้าหมายการรับฟังความคิดเห็นฯ 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียด 
1. หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต และ

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน 

1.1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
1.2. คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ีส่วนได้เสีย 

แต่งตั้งโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
2. หน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจใน

ระดับต่างๆ 
หน่วยงานราชการส่วนกลาง 
2.1. ส านักปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
2.2. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
2.3. ส านักปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.4. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
2.5. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
2.6. กรมควบคุมมลพิษ 
2.7. กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 
2.8. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 จงัหวัดชลบุร ี
หน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับท้องถิ่น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.9. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.10. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัฉะเชิงเทรา 
2.11. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.12. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.13. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.14. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.15. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
2.16. สถานตี ารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.17. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดฉะเชิงเทรา 
2.18. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.19. กองพลทหารราบท่ี 11 
2.20. อ าเภอบางปะกง 
2.21. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
2.22. โรงพยาบาลบางปะกง 
2.23. การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.24. การประปาส่วนภมูิภาคสาขาฉะเชิงเทรา 
2.25. การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคบางปะกง 
2.26. เทศบาลต าบลท่าข้าม 
2.27. เทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ์
2.28. เทศบาลต าบลบางปะกง 
จังหวัดชลบุรี 
2.29. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร ี
2.30. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัชลบุรี 
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ตารางท่ี 3-1 กลุ่มเป้าหมายการรับฟังความคิดเห็นฯ 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียด 
2.31. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
2.32. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบรุี 
2.33. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุร ี
2.34. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบรุี 
2.35. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี 
2.36. สถานตี ารวจภูธรจังหวัดชลบุร ี
2.37. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดชลบุรี 
2.38. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี 
2.39. อ าเภอพานทอง 
2.40. อ าเภอเมืองชลบุร ี
2.41. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพานทอง 
2.42. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองชลบุร ี
2.43. โรงพยาบาลพานทอง 
2.44. โรงพยาบาลเมืองชลบุร ี
2.45. การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดชลบรุี 
2.46. การประปาส่วนภมูิภาคสาขาชลบรุี 
2.47. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
2.48. องค์การบริหารส่วนต าบลบางนาง 
2.49. เทศบาลต าบลคลองต าหร ุ
2.50. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหร ุ
2.51. เทศบาลต าบลดอนหัวฬอ 

3. องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 
สถาบันการศึกษา และนักวิชาการ
ท้องถิ่น 

3.1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3.2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุร ี
3.3. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3.4. หอการค้าจังหวัดชลบรุ ี
3.5. องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) 
3.6. กลุ่มเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก 
3.7. กลุ่มอนุรักษล์ุ่มน้ าบางปะกง 
3.8. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
3.9. มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
3.10. มหาวิทยาลยับูรพา 
3.11. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา 
3.12. มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

4. ผู้ที่มีโอกาสไดร้ับผลกระทบ ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ  
เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.1 หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม 
4.2 หมู่ที่ 2 บ้านท่าข้าม 
4.3 หมู่ที่ 3 บ้านท่าข้าม 
4.4 หมู่ที่ 4 คลองพานทอง 
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ตารางท่ี 3-1 กลุ่มเป้าหมายการรับฟังความคิดเห็นฯ 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียด 
4.5 หมู่ที่ 5 บ้านบางไทร 
4.6 หมู่ที่ 6 บ้านคลองแสม 
4.7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางนาง 
4.8 หมู่ที่ 8 บ้านคลองตาหร ุ
เทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
4.9 หมู่ที่ 1 บ้านบน 
4.10 หมู่ที่ 13 บ้านคลองหัวจาก 
4.11 หมู่ที่ 18 บ้านปากคลองยายเม้ย 
4.12 หมู่ที่ 19 บ้านใหม่บางปะกง 
เทศบาลต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.13 หมู่ที่ 1 บ้านบน 
4.14 หมู่ที่ 2 บ้านบน 
4.15 หมู่ที่ 3 บ้านกลาง 
4.16 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 
4.17 หมู่ที่ 5 บ้านตลาดบน 
4.18 หมู่ที่ 6 บ้านตลาดศาลเจ้า 
4.19 หมู่ที่ 7 บ้านตลาดศาลเจ้า 
4.20 หมู่ที่ 8 บ้านหน้าวัดกลาง 
4.21 หมู่ที่ 9 บ้านคลองยายเมย้ 
4.22 หมู่ที่ 10 บ้านล่าง 
4.23 หมู่ที่ 11 บ้านสามแยก 
4.24 หมู่ที่ 18 บ้านปากคลองยายเม้ย 
4.25 หมู่ที่ 19 บ้านใหม่บางปะกง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
4.26 หมู่ที่ 1 บ้านสตัตพงษ์ใต ้
4.27 หมู่ที่ 2 บ้านย่านซื่อ 
4.28 หมู่ที่ 7 บ้านสตัตพงษ์เหนือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
4.29 หมู่ที่ 3 บ้านบางแสม 
4.30 หมู่ที ่8 บ้านอินทลาด 
เทศบาลต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
4.31 หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านนาเกลือ 
4.32 หมู่ที่ 2 ชุมชนวัดบุญ 
4.33 หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านกลาง 
4.34 หมู่ที 5 ชุมชนบ้านบน 
4.35 หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านปากคลอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
4.36 หมู่ที ่4 ชุมชนบ้านกลาง 
เทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
4.37 หมู่ที่ 6 บ้านดอนล่าง 
4.38 หมู่ที่ 7 บ้านมาบสามเกลียว 
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ตารางท่ี 3-1 กลุ่มเป้าหมายการรับฟังความคิดเห็นฯ 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียด 
ศาสนสถาน สถานพยาบาล และสถานศึกษา ที่อยู่ในพ้ืนท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร 
โดยรอบพื้นที่โครงการ 
ศาสนสถาน 
4.39 วัดคงคาราม (วัดบน) 
4.40 วัดกลางบางปะกง 
4.41 วัดบ้านเก่า 
4.42 วัดศรีประชาราม 
4.43 วัดทองนพคุณ (วัดบางแสม) 
4.44 วัดใหม่สงเคราะหร์าษฎ์ (วัดคลองผีขุด) 
สถานพยาบาล 
4.45 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าข้าม 
4.46 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเก่า 
4.47 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางนาง 
4.48 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองต าหร ุ
สถานศึกษา 
4.49 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 
4.50 โรงเรียนวดับางแสม 
4.51 โรงเรียนบ้านบางแสม 
4.52 โรงเรียนบางปะกง (บวรวิทยายน) 
4.53 โรงเรียนคลองพานทอง 

5. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เจ้าของโครงการ 
5.1 บริษัท ไทยเมทลัโพรเซสซิ่ง จ ากัด 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
5.2 บริษัท โมเล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
5.3 บริษัท ธนอินเตอร์ จ ากัด  
5.4 บริษัท กระจกสยาม จ ากดั 
5.5 บริษัท สยามโกโก้โปรดักส์ จ ากัด  
5.6 บริษัท แอลเอ็น ศรไีทย คอม จ ากัด  
5.7 บริษัท อินเตอร์อิ้งค์ จ ากัด  
5.8 บริษัท โมเล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
5.9 บริษัท ล ไลทต์ิ้งกลาส จ ากัด  
5.10 บริษัท คอมมิวเวล เอ็นเตอรไ์พรส ์(ไทยแลนด์) จ ากัด  
5.11 บริษัท เอเชยีเพิรล์เพ้นท์ จ ากัด  
5.12 บริษัท สตาร์ พรีซิชั่น อินดัสเทรียล จ ากัด 

6. สื่อมวลชน สื่อหนังสือพิมพ์ส่วนกลางและท้องถิ่นหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก 
6.2 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
6.3 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต ์
6.4 หนังสือพิมพ์มติชน 
6.5 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชล 
6.6 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น มหาชน  
6.7 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก้าวหน้า  
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ตารางท่ี 3-1 กลุ่มเป้าหมายการรับฟังความคิดเห็นฯ 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียด 
6.8 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ดาวแปดริ้ว 
สื่อวิทยุส่วนกลางและท้องถิ่น 
6.9 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ฉะเชิงเทรา 
6.10 สถานีวิทยุ อสมท. จ.ฉะเชิงเทรา 
6.11 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชลบุร ี
6.12 สถานีวิทยุ อสมท. จ.ชลบรุี FM107.75 
6.13 สถานีวิทยุ เอ็ม เอส เอส เรดิโอ  
6.14 สถานีวิทยุชุมชนบางแก้วเรดิโอ 
6.15 สถานีวิทยุชุมชนเทพคุณากร "สวสัดีเรดิโอ" 
6.16 สถานีวิทยุชุมชนท่าไข่เรดิโอ 
6.17 สถานีวิทยุชุมชนบ้านใหม่เรดิโอ 
6.18 สถานีวิทยุชุมชน TFM ความถี่ 90.75 มฮ. 
6.19 สถานีวิทยุชุมชนลูกทุ่งมหาชนคนคนแปดริ้ว ความถี่ 101.15 มฮ. 
6.20 สถานีวิทยุชุมชนแฟมิลี่ เอฟเอ็ม 95.75 เรดิโอ 
6.21 สถานีวิทยุชุมชนมายเวฟเรดิโอ ความถี่ 102.35 มฮ. 
6.22 สถานีวิทยุชุมชนอีสเทริน เอฟ.เอม็ 97.75 มฮ. 
6.23 สถานีวิทยุชุมชนคนบางปรง ความถี่ 98.75 มฮ. 
6.24 สถานีวิทยุชุมชนพนมสารคาม 
6.25 สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรูสู้่ชุมชนเขาหินซอ้น ความถี่ 93.75 มฮ. 
6.26 สถานีวิทยุชุมชนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพท้องถิ่นไทย (สวทท.) 

ความถี่ 92.75 มฮ. 
6.27 สถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ  

ความถี่ 100.75 มฮ. 
6.28 สถานีวิทยุชุมชนท้องถิ่นไทยพนมสารคาม ความถี่ 102.75 มฮ. 
6.29 สถานีวิทยุบูรพา เอฟ เอ็ม 93.75 มฮ. 
6.30 สถานีวิทยุ 97.25 วาไรตี้ เรดิโอ 
6.31 สถานีวิทยุ 90.75 คลื่นสองฝนเรดิโอ 
6.32 สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 3 ส านักข่าวฉะเชิงเทรา 
6.33 สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 5 ส านักข่าวฉะเชิงเทรา 
6.34 สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 7 ส านักข่าวฉะเชิงเทรา 
6.35 สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง voice TV 
6.36 สถานีวิทยุโทรทัศนส์ านักข่าวไทย 
6.37 สถานีวิทยุโทรทัศนส์ านักข่าว INN 
6.38 สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง NBT 
6.39 สถานีวิทยุโทรทัศน์ TPBS  และสปริงนิวส ์
เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น 
6.40 บริษัท เอ็ม เอส เอส เคเบิล้ทีวี จ ากัด 
6.41 บริษัท โสภณ เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด 
6.42 บริษัท เสณีศิรินพ เคเบิ้ล จ ากดั 
6.43 ห้างหุ้นส่วน อติยาบารมี จ ากัด 

7. ประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ัวไปที่สนใจ 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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 การประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นตามกระบวนการในท้ายประกาศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เอกสารท้ายประกาศฯ ง. 

การประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น ตามกระบวนการในท้ายประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เอกสารท้ายประกาศฯ ง สรุปได้ดังนี้ 

3.2.1 การประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ 
จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพ่ือลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ที่มีการอ่าน

แพร่หลายทั่วไปโดยเฉพาะในพ้ืนที่การก่อสร้างโครงการและเขตใกล้เคียงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน และ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักและมีการอ่านในพ้ืนที่การก่อสร้างโครงการอย่างน้อย 1 ฉบับ เพ่ือให้
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นมาลงทะเบียนไว้กับคณะกรรมการรับฟังความ
คิดเห็นฯ ก่อนวันรับฟังความคิดเห็นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และต้องมีระยะในการเปิดรับลงทะเบียนไม่
น้อยกว่า 5 วัน  

3.2.2 การเตรียมข้อมูล 

จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร พร้อมทั้งประสานส านักพิมพ์ทั้งหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น เพ่ือลงประกาศโดยมีรายละเอียดข้อความข่าวดังรูปที่ 3-1  



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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รูปที่ 3-1 ข้อความลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
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3.2.3 การประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ 

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้มีการน าส่งข้อมูลและเอกสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ 
ดังนี้ 

 หนังสือพิมพ์รายวัน จ านวน 1 ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์รายวัน โดยลงประกาศเป็นเวลา 
3 วัน ก่อนวันรับฟังความคิดเห็นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน คือ วันที่ 21, 24 และ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ล่วงหน้าก่อนวันรับฟังความคิดเห็น 30, 27 และ 25 วันตามล าดับ) 
โดยขนาดของประกาศทั้ง 3 วันที่เผยแพร่มีขนาดประมาณ ¼ หน้าพิมพ์ขาวด า ดังรายละเอียด
ในรูปที่ 3-2 ถึง รูปที่ 3-4 

 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จ านวน 1 ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉะเชิงเทรานิวส์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์
รายเดือน โดยเริ่มประชาสัมพันธ์ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 (ล่วงหน้าก่อนวันรับฟังความ
คิดเห็น 22 วัน) โดยขนาดของประกาศที่เผยแพร่มีขนาดประมาณ ¼ หน้าพิมพ์ขาวด า ดัง
รายละเอียดในรูปที่ 3-5  

 

   

รูปที่ 3-2 การประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

(คอลัมน์ข่าวทูเดย์ หน้า A5) 
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รูปที่ 3-3 การประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

(คอลัมน์ภูมิภาค หน้า A) 
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รูปที่ 3-4 การประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันอาทิตย์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

(คอลัมน์การเมือง หน้า A5) 
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รูปที่ 3-5 การประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ฉะเชิงเทรานิวส์ (รายเดือน) ฉบับที่ 132  

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้า 4 
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3.2.4 การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ผ่านทางเว็บไซต์ โดยมี URL คือ http://php.diw.go.th/TMP รายละเอียดตัวอย่างรูปหน้าเว็บไซต์ดังรูปที่ 
3-6 พร้อมทั้งได้จัดท าแบนเนอร์ (Banner) ลิงค์ไว้ที่เว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th) 

รายละเอียดดังรูปที่ 3-6 และรูปที่ 3-7 โดยเริ่มน าเข้าข้อมูลประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2560 ส าหรับเว็บไซต์ http://php.diw .go.th/TMP รายละเอียดผังโครงสร้างดังตารางท่ี 3-2 

ตารางท่ี 3-2 โครงสร้างและรายละเอียดของเว็บไซต์ http://php.diw.go.th/TMP 

เมนูหลัก เมนูหลัก รายละเอียด 
เมนูด้านบน หน้าหลัก  

 
รายละเอียดการประชาสัมพันธ์โครงการ เวลา และสถานที่ที่จัด
ประชุม การลงทะเบียนล่วงหน้า รวมทั้งช่องทางการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม 

รายละเอียดโครงการ  
 

ความเป็นมา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นฯ และกลุ่มเป้าหมาย 

ก าหนดการ รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
ลงทะเบียน  
 

ช่องทางการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดรับลงทะเบียน
ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เอกสารรายละเอียดโครงการ 
(ศึกษาก่อนเข้าประชุม) 

แสดงรายละเอียดโครงการ ที่ตั้งโครงการ และกระบวนการผลิตของ
โครงการ 

คณะกรรมการรับฟังความ
คิดเห็น  

รายชื่อ ประวัติคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ  

แสดงความคดิเห็น 
 

แสดงรายละเอียด ช่องทางการแสดงความคิด เห็น เพิ่ ม เติ ม  
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และ
จดหมาย / ไปรษณียบัตร 

ติดต่อเรา  
 

แสดงรายละเอียดช่องทางการติดต่อกับคณะกรรมการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เมนูด้านซ้าย 
 
 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน 

ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มส าหรับลงทะเบียนล่วงหน้า  

รายละเอียดโครงการ 
 

ความเป็นมา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นฯ และกลุ่มเป้าหมาย 

คุณสมบัติ บทบาทหน้าท่ี ข้อ
ปฏิบัติในการเข้าร่วมรับฟังความ
คิดเห็น  

แสดงรายละเอียดคุณสมบัติ และข้อปฏิบัติของผู้เข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน 

สรุปการรับฟังความคดิเห็น  
จากคณะกรรมการรับฟังความ
คิดเห็น  

แสดงรายละเอียดสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้เสีย   

ผลการพิจารณาโดย
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต  

แสดงผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาอนุญาต  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

รายช่ือผู้ที่ได้ลงทะเบียนรับฟัง
ความคิดเห็นล่วงหน้า 

แสดงรายช่ือผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  
22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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รูปที่ 3-6 หน้าหลักของเว็บไซต์ http://php.diw.go.th/TMP 

 
  

เมนูด้านบน 
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รูปที่ 3-7 ช่องทางการเข้าเว็บไซต์โครงการผ่านเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th 

 

3.2.5 การประชาสัมพันธ์โดยการปิดป้ายประกาศ 

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ด าเนินการจัดท าป้ายและปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น โดยปิดประกาศ ณ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โครงการฯ และ
สถานที่ต่างๆ ที่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก โดยต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อน
เริ่มกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ซึ่งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้เริ่ม

1.เข้าเว็บไซต์โครงการผ่านเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th 

2.คลิกแบนเนอร์  
การประชุมรับฟังความคิดเห็น 

โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง 
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด  

http://www.diw.go.th/
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ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ล่วงหน้าก่อนวันรับฟังความคิดเห็น 31 
วัน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1) ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 

จัดท าป้ายประกาศในลักษณะของป้ายไวนิล ขนาด 3 x 5 เมตร เพ่ือประกาศข่าวสารตามสถานที่ที่
โครงการฯ ตั้งอยู่ และสถานที่ต่างๆ ที่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก โดยได้
ด าเนินการปิดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จ านวน 5 จุด รายละเอียด
ดังตารางท่ี 3-3 (ดังรูปที่ 3-8) 

ตารางท่ี 3-3 การปิดป้ายประกาศเผยแพร่ ขนาด 3 x 5 เมตร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

ล าดับ สถานที่ปิดประกาศ 
วันที่ปิดป้ายประกาศ  

(จ านวนวันที่ติดล่วงหน้าก่อนวันจัดประชุมฯ) 
1 ต าบลท่าข้าม (บริเวณสี่แยกไปศูนยว์ิจัยไปโรงไฟฟ้า) 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (29 วัน) 
2 ต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ์(บริเวณรมิคลองก่อนข้ามสะพาน

เทศบาลฯ) 
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (29 วัน) 

3 ต าบลคลองต าหรุ (บริเวณถนนบางนา-ตราด ช่วงวัดบุญญราศี) 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (29 วัน) 
4 ต าบลดอนหัวฬ่อ (บริเวณใกล้สถานีต ารวจดอนหัวฬ่อ) 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (29 วัน) 
5 ต าบลบางนาง (บริเวณถนนเรยีบคลองชลประทาน) 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (29 วัน) 
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2) ป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาด A3 เพ่ือปิดประกาศ ณ จุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ รวมถึงหมู่บ้าน/ชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตามสถานที่ที่
โครงการฯ ตั้งอยู่ และสถานที่ต่างๆ ที่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก  
โดยด าเนินการปิดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เมื่อวันที่ 20-21 และ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จ านวน 
31 จุด รายละเอียดดังตารางที่ 3-4 และรูปที่ 3-9 (ส าหรับส าเนาหนังสือขออนุเคราะห์ปิดประกาศโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ แสดงดังภาคผนวก 3-1) 

  
ต าบลท่าข้าม 

(สี่แยกไปศูนย์วิจัยไปโรงไฟฟ้า) 
ต าบลคลองต าหรุ 

(บริเวณถนนบางนา-ตราด ช่วงวัดบุญญราศี) 

  
ต าบลบางนาง 

(บริเวณถนนเรียบคลองชลประทาน) 
ต าบลดอนหัวฬ่อ 

(บริเวณใกล้สถานีต ารวจดอนหัวฬ่อ) 

 
ต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ 

(ริมคลองก่อนข้ามสะพานเทศบาลฯ) 

รูปที่ 3-8 การติดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 3 x 5 เมตร  
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
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ตารางท่ี 3-4 การปิดป้ายประกาศเผยแพร่ ขนาด A3 วันที่ 20-21 และ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

ล าดับ หน่วยงาน วันที่ปิดป้ายประกาศ  
(จ านวนวันที่ติดล่วงหน้าก่อนวันจัดประชุมฯ) 

1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  (30 วัน) 
2 ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (31 วัน) 
3 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (31 วัน) 
4 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560 (31 วัน) 
5 ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (31 วัน) 
6 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (31 วัน) 
7 ที่ว่าการอ าเภอบางปะกง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (30 วัน) 
8 ที่ว่าการอ าเภอพานทอง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (30 วัน) 
9 ที่ว่าการอ าเภอเมืองชลบุรี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (31 วัน) 

10 ส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (31 วัน) 
11 ส านักงานเทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ์ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (30 วัน) 
12 ส านักงานเทศบาลต าบลบางปะกง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (30 วัน) 
13 ส านักงานเทศบาลต าบลคลองต าหร ุ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (31 วัน) 
14 ส านักงานเทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (30 วัน) 
15 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (30 วัน) 
16 องค์การบริหารส่วนต าบลบางนาง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (30 วัน) 
17 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหร ุ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (31 วัน) 
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าข้าม 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (30 วัน) 
19 วัดทองนพคุณ (วัดบางแสม) 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (30 วัน) 
20 โรงเรียนวดับางแสม 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (30 วัน) 
21 ท าการผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 2 ต าบลทา่ข้าม 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (30 วัน) 
22 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลท่าข้าม 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (30 วัน) 
23 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลท่าข้าม 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (27 วัน) 
24 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต าบลท่าข้าม 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (30 วัน) 
25 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต าบลบางนาง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (30 วัน) 
26 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลบ้านเก่า 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (30 วัน) 
27 ทีท่ าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต าบลบ้านเก่า 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (30 วัน) 
28 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลคลองต าหร ุ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (31 วัน) 
29 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลคลองต าหร ุ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (31 วัน) 
30 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต าบลคลองต าหร ุ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (31 วัน) 
31 บริษัท ไทยเมทลัโพรเซสซิ่ง จ ากัด 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (30 วัน) 
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  
ที่ว่าการอ าเภอบางปะกง ที่ว่าการอ าเภอพานทอง 

รูปที่ 3-9 การปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด A3 วันที่ 20-21 และ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2560 
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ที่ว่าการอ าเภอเมืองชลบรุ ี ส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม 

  

ส านักงานเทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ์ ส านักงานเทศบาลต าบลบางปะกง 

  
ส านักงานเทศบาลต าบลคลองต าหร ุ ส านักงานเทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ 

  
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางนาง 

รูปที่ 3-9 การปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด A3 วันที่ 20-21 และ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2560 (ต่อ) 
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ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหร ุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าข้าม 

  

วัดทองนพคุณ (วัดบางแสม) โรงเรียนวดับางแสม 

  
ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลท่าข้าม ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลท่าข้าม 

  
ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลท่าข้าม ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต าบลท่าข้าม 

รูปที่ 3-9 การปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด A3 วันที่ 20-21 และ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2560 (ต่อ) 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต าบลบางนาง ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลบ้านเก่า 

  

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต าบลบ้านเก่า ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลคลองต าหร ุ

  
ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลคลองต าหร ุ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต าบลคลองต าหร ุ

 
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด 

รูปที่ 3-9 การปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด A3 วันที่ 20-21 และ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2560 (ต่อ) 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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3.2.6 การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน / สถานีวิทยุ 

ส าหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน/ สถานีวิทยุในพ้ืนที่โครงการ คณะกรรมการรับฟังความ
คิดเห็นฯ ได้จัดท าข้อความและบันทึกเสียงประชาสัมพันธ์ โดยมีข้อความประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

 
โดยประสานงานกับสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่โครงการและสื่อของภาครัฐ เพ่ือประกาศข้อความ

ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของโครงการ ดังนี้  

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT  

 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์   

นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ วาไรตี้เรดิโอ 97.25 มฮ. และสถานีวิทยุ FM 
90.75 มฮ. สองฝนเรดิโอ (วิทยุชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา) โดยเริ่มประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 
22 มีนาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน (ส าหรับหลักฐานการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุและ
ประกาศข้อความประชาสัมพันธ์แสดงในภาคผนวก 3-2) 

3.2.7 การประชาสัมพันธ์โดยท าหนังสือแจ้งให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงผู้ที่ได้ลงทะเบียน
ล่วงหน้า 

การจัดส่งหนังสือแจ้งการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ
ทราบถึงวัน เวลา และสถานที่จัดรับฟังความคิดเห็น จ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 การส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (ที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่อาจได้รับ
ผลกระทบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมทั้งอ้างอิงจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของโครงการ) โดยได้จัดส่งเป็น 2 ช่องทาง คือ การส่งหนังสือโดยตรงยังผู้รับ จ านวน 65 ฉบับ และ
การส่งหนังสือทางไปรษณีย์ จ านวน 127 ฉบับ โดยด าเนินการในช่วงวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  

ส่วนที่ 2 การส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ไปยังกลุ่มที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า ซึ่งภายหลังจากเปิดให้
ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และจดหมาย / ไปรษณียบัตร 
ในช่วงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 (เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า จ านวน 10 วัน ก่อนวันจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็น 29 วัน) พบว่า มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า จ านวน 7 ราย ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่
ส านักงานเทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จ านวน 1 คน 2) ประชาชนหมู่ที่ 3 ต าบลคลองต าหรุ 
จ านวน 2 ราย 3) ประชาชนหมู่ที่ 2 ต าบลท่าข้าม จ านวน 2 ราย และ 4) ประชาชนหมู่ที่ 3 ต าบลท่าข้าม 
จ านวน 2 ราย โดยด าเนินการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  

“กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง  

บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด 
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4025 

หรอื www.php.diw.go.th/TMP” 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการตามที่
ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ และผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า
ไว้ ทราบถึงวัน เวลา และสถานที่จัดรับฟังความคิดเห็น พร้อมส่งเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือให้พิจารณา
ได้ล่วงหน้า แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 3-10 ส าหรับหลักฐานการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฯ แสดงดัง
ภาคผนวก 3-3 

 

 

รูปที่ 3-10 หนังสือแจ้งการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

3.2.8 การจัดวางรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ของโครงการ 

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้จัดวางรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ 
(EHIA) ของโครงการ ไว้ยังส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โครงการตั้งอยู่และพ้ืนที่ใกล้เคียง จ านวน 2 
แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลท่าข้าม และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า โดยด าเนินการเมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แสดงดังรูปที่ 3-11 

  
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม 

รูปที่ 3-11 การจัดวางรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ของโครงการ 

 
  



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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3.2.9 ท าหนังสือขอข้อคิดเห็น 

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ส่งหนังสือขอข้อคิดเห็นไปยังหน่วยงานระดับกระทรวง จ านวน 
12 แห่ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการและสภาพความเป็นจริง
ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต โดยด าเนินการเมื่อ
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ส าหรับหลักฐานการส่งหนังสือขอข้อคิดเห็น แสดงดังภาคผนวก 3-4 

3.2.10 การประชาสัมพันธ์ผ่านรถกระจายเสียง  

นอกจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และวิทยุชุมชนแล้ว ช่องทางการประชาสัมพันธ์อีก
ช่องทางหนึ่งที่เข้าถึงประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านรถ
กระจายเสียง ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิ ดเห็นฯ ในครั้งนี้   
ได้ด าเนินการโดยจัดรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์รอบพ้ืนที่โครงการ จ านวน 3 วัน ก่อนวันจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นฯ ได้แก่ วันที่ 20-22 มีนาคม พ.ศ. 2560 ส าหรับภาพบรรยากาศแสดงการประชาสัมพันธ์ผ่าน
รถกระจายเสียง แสดงดังรูปที่ 3-12 

  
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม ส านักงานเทศบาลต าบลคลองต าหร ุ

  
ส านักงานเทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ ส านักงานเทศบาลต าบลบางปะกง 

  
ส านักงานเทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ์ สถานีต ารวจภูธรพานทอง 

รูปที่ 3-12 ภาพบรรยากาศแสดงการประชาสัมพันธ์ผ่านรถกระจายเสียง 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองต าหร ุ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางนาง 

 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

รูปที่ 3-12 ภาพบรรยากาศแสดงการประชาสัมพันธ์ผ่านรถกระจายเสียง (ต่อ) 

3.2.11 สรุปการประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
จากการประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งด าเนินการระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 

โดยด าเนินการก่อนวันรับฟังความคิดเห็นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดัง
ตารางท่ี 3-5 

ตารางท่ี 3-5 สรุปการด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 
พ.ศ. 2560 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน 

1. ประกาศหนังสือพิมพ์รายวัน 1 ฉบับ จ านวน 
3 วัน และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ฉบับ 

 หนังสือพิมพ์โพสต์ทเูดยร์ายวัน (ด าเนินการ วันที่ 21, 24, 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) (ล่วงหนา้ก่อนวันรับฟังความคิดเห็น 30, 
27, 25 วัน ตามล าดับ) 

 หนังสือพิมพ์ฉะเชิงเทรานิวส์ (นสพ.รายเดือนในพ้ืนท่ีโครงการ)  
ลงฉบับวันท่ี 1 มีนาคม (ล่วงหน้าก่อนวันรับฟังความคิดเห็น 22 วัน) 

2. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต ์
 

 http://php.diw.go.th/TMP  
 เข้าผ่านเว็บไซต์กรมโรงงานฯ www.diw.go.th   
 โดยเริ่มน าเข้าข้อมูลประชาสมัพันธ์ ตั้งแต่วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

2560 (ล่วงหน้าก่อนวันรับฟังความคิดเห็น 28 วัน) 
  



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 

 

เมษายน 2560 หน้า 3-27 

ตารางท่ี 3-5 สรุปการด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 
พ.ศ. 2560 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน 

3. ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ด าเนินการปดิป้ายประชาสมัพันธ์ ช่วงวันท่ี 20-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2560 ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการประกอบด้วย  
- ป้ายโปสเตอร์ ขนาด A3 จ านวน 31 จุด 
- ป้ายไวนิล ขนาด 3 x 5 เมตร จ านวน 5 จุด 
(ล่วงหน้าก่อนวันรับฟังความคิดเหน็ 27 วัน) 

4. การประชาสมัพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน / สถานี
วิทยุ 

 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะหล์งประกาศข้อความ ไปยัง 
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)  
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ของกรมประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ล่วงหน้าก่อนวัน
รับฟังความคิดเห็น 30 วัน) 

- ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 2 
สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุวาไรตี้เรดิโอ FM 97.25 MHz และ
สถานีวิทยุสองฝนเรดิโอ FM 90.75 MHz ระหว่างวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 (ล่วงหน้าก่อนวันรับฟัง
ความคิดเห็น 30 วัน) 

5. เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า  ด าเนินการระหว่างวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ผ่านช่องทางดังนี้ 
- โทรศัพท์ / โทรสาร 
- ไปรษณีย์ 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
- เว็บไซต์ 
(เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นเวลา 10 วัน) 

6. ท าหนังสือแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย  ส่งหนังสือแจ้งประชาชนและผู้มสีว่นได้เสีย พร้อมเอกสาร รวม
จ านวน 192 ฉบับ 
- ส่งหนังสือแจ้งผู้มีส่วนได้เสียพร้อมเอกสารยังผู้รับโดยตรง จ านวน 

65 ฉบับ ด าเนินงานเมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
(ล่วงหน้าก่อนวันรับฟังความคิดเห็น 30 วัน) 

- ส่งหนังสือแจ้งผู้มีส่วนได้เสียพร้อมเอกสาร ทางไปรษณีย์ จ านวน 
127 ฉบับ ด าเนินงานเมื่อวันท่ี 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
(ล่วงหน้าก่อนวันรับฟังความคิดเห็น  30 วัน) 

 ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ทีไ่ดล้งทะเบยีนล่วงหน้า รวมจ านวน 7 ฉบับ
ด าเนินงานเมื่อวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (ล่วงหน้าก่อนวันรับฟัง
ความคิดเห็น 17 วัน) 

 
 
 

 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 

 

เมษายน 2560 หน้า 3-28 

ตารางท่ี 3-5 สรุปการด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 
พ.ศ. 2560 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน 

7. จัดวางรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ 

 จัดวางรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ของ
โครงการไว้ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 แห่ง คือ 
เทศบาลต าบลท่าข้าม และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า โดย
ด าเนินการเมื่อวันที ่21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ล่วงหน้าก่อนวัน
รับฟังความคิดเห็น 30 วัน) 

8. ท าหนังสือขอข้อคิดเห็น  ส่งหนังสือขอข้อคิดเห็น พร้อมเอกสาร รวมจ านวน 12 ฉบับ 
ด าเนินงาน ช่วงวันท่ี 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ล่วงหน้าก่อน
วันรับฟังความคิดเห็น 29 วัน) 

9. รถกระจายเสียง  ประชาสมัพันธ์ผ่านรถกระจายเสยีงก่อนวันจัดประชุม เป็นเวลา 3 วัน 
ได้แก่ วันที่ 20-22 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 การก าหนดวัน เวลา สถานที่ท่ีรับฟังความคิดเห็น 

การจัดรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดก าหนดการในการ
รับฟังความคิดเห็นฯ โดยระบุไว้ในเอกสารก าหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ซึ่งแจกให้กับผู้ เข้าร่วม
ประชุมก่อนการจัดประชุม โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม 

    *****รับประทานอาหารว่าง***** 

09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น   

09.10 – 09.30 น. ชี้แจงความเป็นมาวัตถุประสงค์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น  

    โดย ประธานคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ 

09.30 – 09.45 น. น าเสนอข้อมูลโครงการ 

09.45 – 12.00 น. ผู้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

12.00 – 13.00 น. *****รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน***** 

13.00 – 16.30 น. ผู้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น (ต่อ) โดยรวบรวมความคิดเห็นจนกว่าไม่มี 
    ผู้แสดงความคิดเห็น และสรุปการประชุม 

หมายเหตุ : เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็นจนกว่าจะไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 กติกาและวิธีการแสดงความคิดเห็น 

ประธานกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้แจ้งกติกาการแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม และขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 การแสดงความคิดเห็นควรใช้ถ้อยค าที่สุภาพ 

 การแสดงความคิดเห็นต้องไม่พูดจาเสียดสี หรือกล่าวถึงบุคคลที่ 3 ในทางท่ีเสื่อมเสีย 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 

 

เมษายน 2560 หน้า 3-29 

 ห้ามน าป้ายประกาศ/ สื่อต่างๆ เข้ามาภายในที่ประชุม  

 ประธานคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีอ านาจในการตัดสินใจ กรณีเกิดเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด 

 ผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นจะต้องลงทะเบียนที่หน้างาน เพ่ือแจ้งความประสงค์จะแสดงความ
คิดเห็นและรับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ 

 ผู้ที่ลงทะเบียนและรับบัตรคิวแสดงความคิดเห็นแล้ว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการแสดงความ
คิดเห็น หรือให้ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็นแทนได้ 

 ผู้แสดงความคิดเห็นจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/ชุมชน/บริษัท ต่อคณะกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นฯ ก่อนน าเสนอความคิดเห็นฯ 

 ควรเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการเท่านั้น 

 กรณีท าการขานชื่อผู้แสดงความคิดเห็นแล้ว จ านวน 3 ครั้ง หากพบว่าไม่อยู่ในที่ประชุม จะเรียก
ล าดับถัดไป ในกรณีที่ไม่อยู่ในที่ประชุม และมีความประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น ขอให้ไป
ลงทะเบียนต่อคิวอีกครั้ง 

 ให้ผู้แสดงความคิดเห็นน าเสนอเนื้อหาให้กระชับในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 บรรยากาศการประชุม และทุกประเด็นความคิดเห็นจะถูกบันทึกวีดีโอและแสดงเป็นลายลักษณ์
อักษร พร้อมน าเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ให้ทุกคนในที่ประชุมได้รับทราบร่วมกัน 

 เอกสารประกอบการประชุมฯ 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท 
ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีจ านวน 7 รายการ 

ส่วนที่ 1 ก ำหนดกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นฯ 

ส่วนที่ 2 เอกสำรประกอบกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นฯ  

ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นฯ 

ส่วนที่ 4 แบบฟอร์มแสดงควำมคิดเห็นฯ/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ในวันจัดประชุม) 

ส่วนที่ 5 ช่องทำงแสดงควำมคิดเห็น (เพ่ิมเติม) 

ส่วนที่ 6 กติกำ มำรยำทข้ันต้นในกำรแสดงควำมคิดเห็นฯ 

ส่วนที่ 7 ไปรษณียบัตรส ำหรับแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม (ภำยหลังวันจัดประชุม) 

ส าหรับรายละเอียดของเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ แสดงดังภาคผนวก 3-5 

 การสรุปประเด็นข้อคิดเห็น 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยอ านวยการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ท าการบันทึกข้อคิดเห็นทุกประเด็นที่มีผู้แสดง
ความคิดเห็นด้วยวาจาและทางลายลักษณ์อักษร โดยแสดงเป็นข้อความขึ้นบนจอภาพ และมีการสรุปความ
คิดเห็นทั้งหมดที่ได้มีผู้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมก่อนปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 

 

เมษายน 2560 หน้า 3-30 

ในส่วนของประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้มีการน าเสนอผ่านช่องทางอ่ืนๆ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ท า
การสรุปประเด็นเพ่ือน ามาประมวลผลร่วมกับความคิดเห็นที่ได้รับจากที่ประชุม โดยผลการรับฟังความคิดเห็น
น าเสนอไว้ในบทที่ 4 ของรายงานฉบับนี้ 

 การเปิดรับฟังความคิดเห็นภายหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

ภายหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้เปิดรับความคิดเห็น
เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน พ.ศ. 2560 ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ดังนี้ 

 โทรศัพท์ 0 2202 4143 และ 0 2202 4025  

 โทรสาร 0 2354 3114 

 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมมาท่ี : public@diw.mail.go.th 

 ไปรษณียบัตร โดยส่งไปที่ ประธานคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสีย ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถนน
พระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

 การจัดท าและเผยแพร่รายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ 

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้จัดท าพร้อมเผยแพร่รายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันนับจากวันที่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสิ้นสุดลง โดยด าเนินการภายในวันที่ 21 เมษายน 
พ.ศ. 2560 ซึ่งช่องทางเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์รายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ ประกอบด้วย 

 ปิดประกาศรายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ ยังหน่วยงานราชการและที่ท าการชุมชนในพ้ืนที่
โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง จ านวน 31 แห่ง 

 เผยแพร่รายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ ในเว็บไซต์ของโครงการ (http://php.diw.go.th 
/TMP) 

 ข้อเปรียบเทียบการด าเนินการของคณะกรรมการฯ กับกระบวนการที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

การด าเนินงานของคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ยึดถือข้อก าหนดตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เอกสารท้ายประกาศฯ ง. อย่าง
ครอบคลุม และครบถ้วน อีกท้ัง ยังได้มีการด าเนินงานเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามประกาศดังกล่าว 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานรับฟังความคิดเห็นฯ ดังแสดงเปรียบเทียบไว้ในตาราง
ที่ 3-6 

mailto:public@diw.mail.go.th


รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 

 

เมษายน 2560 หน้า 3-31 

ตารางท่ี 3-6 การเปรียบเทียบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ กับกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 
2552 

ข้อก าหนดในเอกสารท้าย 
ประกาศฯ ง. 

(ประกาศ ทส. ลงวันที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2552) 

การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
ตาม 

ประกาศ 
ทส. 

นอกเหนือ 
ประกาศ 

ทส. 

ข้อ 2 ให้คณะกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย ด าเนินการดังนี้ 
ข้อ  2.1 ศึกษารายละ เอี ยด
เกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นฯ 
ดังกล่าว 

 
 
 
คณะกรรมการฯ ได้ศึกษารายละเอียดเกี่ ยวกับ
โครงการฯ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้ 

1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่ า ง รุ น แ ร งทั้ ง ท า งด้ า น คุณภ าพสิ่ ง แ วด ล้ อ ม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

 
 
 
 

 
 
 
- 

 2. หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ จากคณะผู้ช านาญการฯ (คชก.) 

 - 

 3. รายงานความเห็นประกอบโครงการขององค์การ
อิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) 

 - 

 4. การส ารวจพ้ืนท่ีโครงการฯ โดยคณะกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นฯ ในวันที ่8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 - 

ข้อ 2.2 ก าหนดกระบวนการ 
วิธีการ สถานที่ และเวลาในการ
รั บ ฟั ง ค ว าม คิ ด เ ห็ น ฯ  โ ด ย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า มสะ ดวก ขอ ง
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีการประชุมเพื่อ
วางแผนและร่วมพิจารณาทางเลือกกระบวนการ วิธีการ 
สถานท่ี และเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ท่ีสะดวกต่อ
ทุกฝ่าย (รายงานการประชุมคณะกรรมการรับฟังความ
คิ ด เห็ นฯ  ครั้ งที่  3-2 และรายงานการประ ชุ ม
คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที ่4-3) ซึ่งได้สรุป
ให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ในวันพฤหัสบดีที่ 
23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ 
ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรม แกรนด์ รอยัล พลาซ่า 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 - 

ข้ อ  2. 3 ล ง ป ร ะ ก า ศ ใ น
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 
ฉบับ ที่มีการอ่านแพร่หลาย
ทั่วไปโดยเฉพาะในพื้นที่การ
ก่ อสร้ า ง โค ร งก ารและ เ ขต
ใกล้เคียงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 
วัน เพื่อให้ประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียที่ประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นมาลงทะเบียนไว้
กับคณะกรรมการรับฟังความ

ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ที่
มีการอ่านแพร่หลายทั่วไป ได้แก่ หนังสือพิมพ์โพสต์ทู
เดย์ เป็นเวลา 3 วัน (วันท่ี 21, 24 และ 26 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560) นอกจากนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 

 - 

ช่องทางในประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม 
 ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย เ ดื อ น ท้ อ ง ถิ่ น  ไ ด้ แ ก่  

หนังสือพิมพ์ฉะเชิงเทรานิวส์ ประจ าเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2560 (วันท่ี 1-31 มีนาคม พ.ศ. 
2560)  

-  



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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ตารางท่ี 3-6 การเปรียบเทียบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ กับกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 
2552 

ข้อก าหนดในเอกสารท้าย 
ประกาศฯ ง. 

(ประกาศ ทส. ลงวันที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2552) 

การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
ตาม 

ประกาศ 
ทส. 

นอกเหนือ 
ประกาศ 

ทส. 

คิดเห็นฯ ก่อนวันที่รับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อย
ก ว่ า  15 วั น แ ล ะ จ ะ ต้ อ ง มี
ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร เ ปิ ด รั บ
ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 วัน 

 ป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ขนาด 3 x 5 เมตร 
ณ สถานที่หรือบริ เวณที่ ใกล้ เคียงกับที่ ตั้ ง
โครงการ โดยเป็นสถานที่ที่ประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก 
จ านวน 5 ป้าย 

-  

 ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน / สถานีวิทยุ 
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

กรมประชาสัมพันธ์ 
- สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 

NBT 
- ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา จ านวน 2 สถานี ได้แก่ สถานี
วิทยุวาไรตี้เรดิโอ 97.25 มฮ. และสถานี
วิทยุสองฝนเรดิโอ FM 90.75 มฮ. (ตั้งแต่
วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 

-  

  ส่งหนังสือเชิญยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จ านวนรวม 
192 ฉบับ 

-  

  การจัดวางรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ โครงการผลิตลวดทองแดงส่วน
ขยาย ครั้งที่ 1 ของบริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง 
จ ากัด ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่
โครงการตั้งอยู่และพื้นที่ใกล้เคียง จ านวน 2 
แห่ง  

-  

  เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ 
ไ ด้ แ ก่  โ ท ร ศั พ ท์ / โ ท ร ส า ร / จ ด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่  22 
กุมภาพันธ์ถึงวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 - 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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ตารางท่ี 3-6 การเปรียบเทียบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ กับกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 
2552 

ข้อก าหนดในเอกสารท้าย 
ประกาศฯ ง. 

(ประกาศ ทส. ลงวันที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2552) 

การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
ตาม 

ประกาศ 
ทส. 

นอกเหนือ 
ประกาศ 

ทส. 

ข้อ 2.4 แจ้งให้ประชาชนและผู้
มีส่วนได้เสียที่ได้ลงทะเบียนไว้
แล้วทราบถึงวันที่จะรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว โดยระยะเวลา
ในการรับฟังความคิดเห็นฯ นั้น
จะต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า  15 
วัน 

 จัดส่งหนังสือแจ้งก าหนดการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุม ให้กับกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียและผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้ว ตาม
ข้อ 2.3 ในช่วงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 - 

ข้อ 2.5 ปิดประกาศเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับ
โครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว
โดยเปิดเผย ณ ส านักงานของ
หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจใน
การอนุมัติหรืออนุญาตโครงการ
หรือกิจการนั้น ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่โครงการหรือกิจกรรม
นั้นตั้งอยู่ และบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการ
รับฟังความคิดเห็นฯ โดยทั้งนี้
จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อน
เริ่มกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นฯ ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 
15 วัน 

 ป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด A3 โดยปิด
ประกาศ ณ จุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
รวมถึงหมู่บ้าน/ชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลตามสถานที่ที่ เกี่ยวข้องหรือ
ใกล้เคียงกับท่ีตั้งโครงการ จ านวน 31 แห่ง 

 - 

 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ โดยสามารถ
เชื่อมต่อได้โดยตรงท่ี:  
http: //php.diw.go. th/TMP และเ ช่ือมต่อ 
ผ่านลิงค์ที่จัดท าไว้ ในเว็บไซต์กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยเริ่มน าเข้าข้อมูลตั้งแต่วันที่ 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และมีการเผยแพร่
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 

 - 

ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นฯ 
ให้คณะกรรมการรับฟังความ
คิดเห็นฯ ค านึงถึงข้อโต้แย้งของ
ทุกฝ่ายตลอดจนผลกระทบใน
ด้านต่างๆและให้ด าเนินการด้วย
ความยืดหยุ่น สุจริตและเป็น
ธรรม เพื่ อให้ ได้มาซึ่ งข้อมูล
ประกอบการตั ดสิ น ใจของ
หน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงาน
อนุญาต ที่ชัดเจนและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและสภาพ
ความเป็นจริงมากที่สุด 
 
 

รูปแบบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-
16.30 น. และเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อเนื่องผ่าน
ช่องทางต่างๆ จนถึงวันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 
ทั้งนี้ ได้มีการเปิดรับความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของ
โครงการ/โทรศัพท์/โทรสาร/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
และไปรษณียบัตร ซึ่งความคิดเห็นผ่านช่องทางข้างต้น 
จะท าการรวบรวมและวิเคราะห์ต่อไป 

 - 

ส่ งหนั งสื อขอข้ อคิ ด เห็น เพิ่ม เติ มพร้ อม เอกสาร
รายละเอียดโครงการไปยังหน่วยงานราชการระดับ
กระทรวง  จ านวน 12 แห่ ง  ตั้ งแต่ วันที่  21-22 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยขอรับข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
กลับมาภายในวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2560 

 - 
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ตารางท่ี 3-6 การเปรียบเทียบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ กับกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 
2552 

ข้อก าหนดในเอกสารท้าย 
ประกาศฯ ง. 

(ประกาศ ทส. ลงวันที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2552) 

การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
ตาม 

ประกาศ 
ทส. 

นอกเหนือ 
ประกาศ 

ทส. 

หลังการรับฟังความคิดเห็นฯ 
ข้อ 3 เมื่อคณะกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นฯ ได้รับฟังความ
คิดเห็นเสร็จแล้วให้ท ารายงาน
การรับฟังความคิดเห็นฯ (โดยมี
รายละเอียดตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 
3.4)  

จัดท ารายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ โดยมีเนื้อหา
ประกอบด้วย 
 รายช่ือกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ที่จัดตั้ง

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมฯ 
ตลอดจนรายช่ือหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลาง 
และส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อเท็จจริงโดยสรุปเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ 
วัน เวลา และสถานท่ีรับฟังความคิดเห็น 

 บันทึกข้อคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียทุกความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 

 สรุปและประมวลผลที่ได้จากการรับฟังความ
คิดเห็นทั้ งด้านสนับสนุนและคัดค้าน และ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ จากผู้เข้าร่วมประชุม 

 - 

ข้อ 4 ให้คณะกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นฯ เสนอรายงาน
ตามข้อ ๓ พร้อมทั้งค าช้ีแจงของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อ
หน่ ว ย ง านขอ งรั ฐที่ แ ต่ ง ตั้ ง
ภ า ย ใ น  ๑ ๕  วั น นั บ จ า ก
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ฯ  สิ้ น สุ ด ล งและ ให้ ถื อ เ ป็ น
เอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ด้วย 

ก าหนดส่งรายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ ภายในวันท่ี 
21 เมษายน พ.ศ. 2560 (เป็นเวลา 14 วัน นับจาก
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของ
การเปิดรับฟังความคิดเห็นฯ) ผ่านช่องทางต่างๆ ดังน้ี 
 ปิดประกาศรายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ ณ 

จุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงหมู่บ้าน/
ชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ตามสถานที่ที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับที่ตั้ง
โครงการ จ านวน 31 แห่ง 

 เผยแพร่รายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ ใน
เว็บไซต์ของโครงการ : 
(http://php.diw.go.th/TMP) 

 - 

 



บทที่ 4
ผลการดําเนินงานกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินงานกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ 

 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงาน
อนุญาตโครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด  ได้ด าเนินการเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 08.30 และเสร็จสิ้นการประชุมเวลา
ประมาณ 13.20 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. โดยประมาณ และกล่าวสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับก่อนพักรับประทาน
อาหารกลางวัน จากนั้นในเวลา 13.00 น. ได้เปิดการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง โดยไม่มีผู้ใด
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงปิดการประชุมในเวลา 13.20 น. (ภาพบรรยากาศการจัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นฯ แสดงในรูปที่ 4-1) โดยรายละเอียดผลการด าเนินงานกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ สรุป
ได้ดังนี ้

 

  
บรรยากาศการลงทะเบียน 

  
เอกสารประกอบการประชุม 

รูปที่ 4-1 การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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จุดวางเอกสาร EHIA ของโครงการ จุดลงทะเบียนแสดงความคิดเห็น 

  
บอร์ดแสดงขั้นตอน ง. , ประวัติคณะกรรมการ, และกติกา ขั้นตอนการแสดงความคิดเห็น 

  
พิธีกรในการประชุม แนะน าประวัติคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ 

  
กล่าวต้อนรับ  

โดย อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
กล่าวช้ีแจงความเป็นมาวตัถุประสงค์โครงการ 

โดย ประธานคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ 

รูปที่ 4-1 การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (ต่อ) 
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การถ่ายภาพร่วมกัน บรรยากาศภาพรวมการประชุม 

  
การแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา 

  
ทีมงานบันทึกความคิดเห็นฯ การสรุปผลการประชุม 

  
กล่าวปิดการประชุม เจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย 

รูปที่ 4-1 การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (ต่อ) 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 339 
ราย จ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังตารางท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4-1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1) หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และฝ่ายช่วยอ านวยการ 

 คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 5 1.5 

 หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต 6 1.8 

 ฝ่ายช่วยอ านวยการ 16 4.7 

2) หน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกจิ 25 7.4 
3) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา และ

นักวิชาการท้องถิ่น 
3 0.9 

4) ผู้ที่มีโอกาสไดร้ับผลกระทบ (ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากท่ีตั้งโครงการ) 

 ต าบลท่าข้าม 77 22.6 

 ต าบลบางปะกง 85 25.1 

 ต าบลบ้านเก่า 9 2.7 

 ต าบลบางนาง 10 2.9 

 ต าบลคลองต าหร ุ 67 19.8 

5) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 15 4.4 
6) สื่อมวลชน 3 0.9 
7) ประชาชนท่ัวไป 18 5.3 

รวม 339 100.0 

 

ส าเนารายนามผู้ลงชื่อเข้าร่วมประชุมดังภาคผนวก 4-1 และสรุปจ านวนและสัดส่วนจ าแนกตามกลุ่มผู้
มีส่วนได้เสีย ดังแผนภูมิ รูปที่ 4-2 
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รูปที่ 4-2 แผนภูมิแสดงจ านวนและสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมจ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

 

ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ สรุป
จ านวนและสัดส่วนจ าแนกตามเขตพ้ืนที่การปกครอง (ต าบล) ดังแผนภูมิ รูปที่ 4-3 

 

รูปที่ 4-3 แผนภูมิแสดงจ านวนและสัดส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะในส่วนของประชาชน 
ที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการจ าแนกตามเขตพื้นที่การปกครอง 

 

จังหวัดฉะเชิงทรา 
   ต าบลท่าข้าม 

   ต าบลบางปะกง 
 
จังหวัดชลบุรี 
   ต าบลบ้านเก่า 

   ต าบลบางนาง 
   ต าบลคลองต าหรุ 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
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 ข้อมูลผู้แสดงความคิดเห็น 

มีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 51 ราย โดยมีรูปแบบและลักษณะในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

 แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จ านวน 11 ราย (รายละเอียดของภาพถ่ายการแสดงความคิดเห็น 
ด้วยวาจาแสดงดังภาคผนวก 4-2) 

 แสดงความคิดเห็นทางลายลักษณ์อักษร จ านวนรวม 39 ราย จ าแนกเป็นการแสดงความคิดเห็น 
ผ่านทางแบบฟอร์มแสดงคิดเห็นที่ได้อ่านและบันทึกผลในที่ประชุม จ านวน 13 ราย และการ
แสดงความคิดเห็นผ่านทางแบบฟอร์มแสดงคิดเห็นที่ส่งภายหลังการประชุม จ านวน 26 ราย 
(รายละเอียดการแสดงความคิดเห็นผ่านทางแบบแสดงความคิดเห็น แสดงดังภาคผนวก 4-3) 

 แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมภายหลังการจัดประชุม โดยแสดงความคิดเห็นผ่านทางไปรษณียบัตร 
จ านวน 1 ราย (รายละเอียดของไปรษณียบัตรแสดงความคิดเห็น แสดงดังภาคผนวก 4-4) 

รายละเอียดสรุปเป็นแผนภูมิ ดังรูปที่ 4-4 

 

 

รูปที่ 4-4 แผนภูมิแสดงจ านวนและสัดส่วนการแสดงความคิดเห็นจ าแนกตาม 
รูปแบบและลักษณะในการแสดงความคิดเห็น 
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 การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

จากการรับฟังความคิดเห็นฯ ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถสรุปความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 

4.3.1 การแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา 

ในวันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ มีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จ านวน 11 ราย ซึ่งสามารถสรุป
เป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ห่วงกังวลเรื่องการลักลอบปล่อยมลพิษในช่วงเวลากลางคืน 

 ห่วงกังวลเรื่องการปนเปื้อนสารพิษในน้ าฝน 

 ห่วงกังวลเรื่องมลพิษท่ีเกิดจากกิจการหลอมทองแดง 

 เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนจากโรงงาน 

 ภาครัฐควรมีการควบคุมดูแลเรื่องการก่อมลพิษจากการด าเนินโครงการเหมือนเมื่อเริ่มตั้ง
โรงงาน 

 ขอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ต าบลท่าข้าม เนื่องจาก
มีคุณภาพเสื่อมโทรม ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ได้  

 ขอให้ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบไปไกลเกินกว่า 5 กิโลเมตร เช่น 
อากาศ น้ า อย่างต่อเนื่อง  

 การเพ่ิมก าลังการผลิต ท าให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองอาจเกิดผลกระทบต่อทางเดินหายใจ 

 ด้านความปลอดภัย 

 ขอให้เฝ้าระวังการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงงาน 

 ขอให้ค านึงถึงความปลอดภัยและอุบัติเหตุด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงงาน เช่น การ
จอดรถบนไหล่ทาง ซึ่งเป็นช่วงทางโค้งอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้ 

 กิจกรรมการขนส่งของบริษัท ท าให้เกิดปัญหาถนนสึกหรอและมีอันตรายต่อประชาชน 

 ด้านสุขภาพ 

 ห่วงกังวลเรื่องมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ว่าจะมีผลต่อสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นท่ีหรือไม่  

 ขอให้มีการตรวจสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโรงงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 การเพ่ิมก าลังการผลิต ท าให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองอาจเกิดผลกระทบต่อทางเดินหายใจ 

 ควรมีการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียง 
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 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 โรงงานมีการสร้างงานให้แก่คนในชุมชน 

 ขอให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานกับชุมชนให้มากขึ้น ควรมีการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์/สินค้าชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เพ่ือให้ชาวบ้านมีรายได้ ไม่
ควรท าเฉพาะที่ภาครัฐบังคับหรือคิดเพียงการปลูกต้นไม้ 

 ควรมีการประเมินว่าโรงงานมีการสนับสนุนการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพียงใด 

 ห่วงกังวลว่าประชาชนในพื้นท่ีจะได้รับผลกระทบจากการด าเนินการขยายก าลังการผลิต 

 โรงงานมีการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 

 เสนอแนะให้โรงงานเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม และให้โรงงานลงเยี่ยมพ้ืนที่เพ่ือดูแล
ผลกระทบที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 ขอให้โรงงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพ้ืนที่อย่างจริงจังและจริงใจ 

 ขอให้กรมโรงงานตรวจสอบว่าโรงงานมีการปันน้ าใจให้แก่ชุมชนใกล้เคียงหรือไม่ และควร
สนับสนุนงานประเพณีของชุมชนในพื้นท่ี และควรให้การสนับสนุนชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 ขอให้มีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 

 โรงงานกับชุมชนในพ้ืนที่มีการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อประชาชนแจ้งปัญหา
ด้านมลพิษที่เกิดขึ้นจากโรงงาน เช่น เสียงดัง จะได้รับการแก้ไขจากโครงการ และขอให้
บริษัทมีความรับผิดชอบดูแลเรื่องผลกระทบเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง 

 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

 ขอให้โรงงานด าเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร/มวลชนสัมพันธ์กับประชาชนใน
พ้ืนที่ให้มากขึ้น เช่น เปิดโรงงานให้ประชาชนเข้าไปเยี่ยมชม 

 ควรมีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องการผลิตหรือผลกระทบให้มากขึ้น 
เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงคลายความวิตกกังวล 

 ขอให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมลพิษที่เกิดจากโรงงานให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ
ทราบอย่างต่อเนื่อง และควบคุมดูแลด้านมลพิษให้เหมือนเมื่อเปิดด าเนินการโรงงาน 

 ขอให้เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของโครงการ เช่น การซ่อมบ ารุงเครื่องจักร ให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบ 

 ให้หน่วยงานภาครัฐตรวจสอบ และมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

 ด้านอื่นๆ 

 ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการด าเนินการของโรงงาน 
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 เทศบาลต าบลบางปะกงยินดีเป็นตัวแทนของชุมชนในการดูแลตรวจสอบสิ่งที่อาจสร้างปัญหา
สุขภาพหรือสภาพแวดล้อม 

 รัศมีศึกษา 5 กิโลเมตร ไม่เพียงพอต่อการศึกษาโครงการ 

 มีมาตรฐานในการตรวจสอบโรงงานหรือไม่ โดยเฉพาะโรงงานที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

4.3.2 การแสดงความคิดเห็นทางลายลักษณ์อักษร 

ในวันจัดประชุมมีผู้แสดงความคิดเห็นทางลายลักษณ์อักษร ด้วยการแสดงความคิดเห็นผ่านทาง
แบบฟอร์มแสดงคิดเห็นรวมทั้งสิ้น 39 ราย ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ขอให้รักษามาตรฐานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 ขอให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดมลพิษในพ้ืนที่ชุมชนรอบโรงงาน โดยให้ประชาชนเป็นผู้ดูแล 
เมื่อเกิดปัญหาผู้น าชุมชนต้องแจ้งให้โรงงานแก้ไข และขอให้กรมโรงงานเข้ามาดูแล เพ่ือ
ลดความขัดแย้งระหว่างโรงงานกับประชาชนในพื้นท่ี 

 ขอให้ปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด 

 ขอให้ตรวจสอบเครื่องจักรให้มีสภาพดี ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและไม่
ก่อให้เกิดอันตราย 

 น้ าในคลองในพ้ืนที่ต าบลคลองต าหรุนั้นมีสีด าและมีกลิ่นเหม็นเหมือนสารเคมี ขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาตรวจสอบ เนื่องจากกุ้งและปลาน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด 

 ควรมีการตรวจสอบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

 ขอให้สถานศึกษาร่วมวิจัย ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส 

 ความร้อนของเตาหลอม จะมีผลต่อระดับความร้อนในบรรยากาศหรือไม่ 

 ขอให้ค านึงถึงมลพิษที่นิคมอุตสาหกรรมอาจจะปล่อยออกสู่ชุมชน เช่น น้ าทิ้ง ต้องได้
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

 ปัจจุบันน้ าฝนในพื้นท่ีดื่มไม่ได้ และน้ าในคลองเน่าเสียเป็นสีด า 

 ขอให้โรงงานมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ เนื่องจากในเวลากลางคืนจะได้กลิ่นก๊าซ 

 ขอให้ค านึงถึงมลพิษอากาศที่อาจถูกปล่อยจากโรงงาน เนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาฝุ่น
ละออง 

 พบปัญหาน้ าคลองมีกลิ่นเหม็น 

 ให้ตรวจวัดค่าคุณภาพน้ าและอากาศไม่ให้เกินค่ามาตรฐานเป็นประจ าทุกๆ เดือน 
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 ให้ดูแลเรื่องฝุ่นละอองเพราะอาจได้รับผลกระทบเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีการขยายก าลังการ
ผลิต 

 ให้ความส าคัญกับระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงสม่ าเสมอ เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการดักจับ 

 ให้มีการตรวจสอบน้ าทิ้ง  

 ขอให้ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน การดูแลรักษาความสะอาดของน้ าในคลอง หากน้ า
เน่าเสียจะท าให้ปลาตาย และควรตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

 น้ าเสียท าให้หาปลาไม่ได้ ลงน้ าไม่ได้ ท าให้ผดผื่นขึ้นตามตัว 

 ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด 

 ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับภูมิทัศน์ของชุมชน 

 ให้มีการตรวจสอบการปล่อยของเสียว่ามีมากน้อยเพียงใด 

 ให้ช่วยดูแล ควบคุมการปล่อยสารเคมีเพราะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง 

 อาจมีผลกระทบทางด้านสารเคมีซึ่งผลต่อทางเดินระบบหายใจของประชาชนที่อยู่
ใกล้เคียง 

 ควรตรวจสอบคุณภาพดิน และลดสารปนเปื้อนลงสู่น้ าใต้ดิน 

 ด้านความปลอดภัย 

 ขอให้มีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยการจราจร และเสียง และมีการแจ้งให้ประชาชน
รับทราบอย่างทั่วถึง 

 ห่วงกังวลเรื่องเตาหลอมเนื่องจากใช้ความร้อนสูง จะเกิดการระเบิดหรือไม่ 

 ถ้ามีเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นในโรงงานจะมีการจัดการอย่างไร เพ่ือความปลอดภัย
ของประชาชนรอบพ้ืนที่โรงงาน 

 จัดรถขนส่งบริเวณหน้าโรงงานให้เรียบร้อย ไมใ่ห้จอดบนไหล่ทางเพราะเป็นอันตราย 

 ควรสร้างให้มีความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิต 

 ควรค านึงถึงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ และการใช้งานถังดับเพลิง
ต่างๆ 

 ต้องการให้ดูแลถนนให้ดี 

 ต้องการให้มีการควบคุมความเร็วของรถ และช่วยลดมลพิษด้วย 

 ให้จัดระเบียบรถจัดส่งเข้า-ออกของโรงงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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 ให้ม ีรปภ.มาดูแลขณะรถขนส่งวัตถุดิบจะเลี้ยวเข้าโรงงาน เพราะเกือบเกิดอุบัติเหตุหลาย
ครั้ง 

 ค านึงถึงชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงอาจไม่ได้รับความปลอดภัย 

 ต้องการให้ช่วยดูแลความปลอดภัยของชาวบ้าน 

 ให้ดูแลเรื่องการขนส่งให้เพิ่มข้ึนเนื่องจากมีการเพ่ิมก าลังการผลิต 

 ด้านสุขภาพ 

 ขอให้มีการตรวจสุขภาพของชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 โรงงานควรให้การดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

 การหลอมจะท าให้ชั้นบรรยากาศมีมลภาวะเกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนหรือไม่ 

 ขอให้โรงงานเห็นความส าคัญด้านสุขภาพของชุมชน 

 ต้องการให้มีการตรวจสุขภาพชุมชนในพ้ืนที่ ปีละ 1-2 ครั้ง 

 ให้ความส าคัญกับประชาชนรอบโรงงานเก่ียวกับสุขภาพของประชาชนในระยะยาว 

 อาจจะท าให้ได้รับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ 

 ควรมีการตรวจสุขภาพและวัดค่าข้อมูลทางสถิติด้านการเจ็บป่วย 

 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 โรงงานควรมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน และร่วมงานประเพณีอย่างต่อเนื่อง 

 ขอให้โรงงานมีความเอ้ือเฟ้ือกับประชาชน และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน 

 ให้บริษัทมีการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

 โรงงานให้การสนับสนุนด้านเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนหรือไม่ 

 เมื่อขยายโรงงานแล้วต้องการให้โรงงานรับแรงงานคนในพ้ืนที่ ไม่ปิดกั้นคนในพ้ืนที่เข้า
ท างาน 

 ดูแลด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ดี 

 ให้เข้าร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนรวมทั้งสนับสนุนประเพณีต่างๆ ของชุมชนด้วย 

 เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการส่งเสริมด้านของกลุ่ม เช่น ส่งเสริมด้านอาชีพ 

 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

 ขอให้โรงงานด าเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร/มวลชนสัมพันธ์กับประชาชนใน
พ้ืนที่ให้มากขึ้น 

 ขอให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับโรงงานให้ประชาชนรับทราบ 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 

 

เมษายน 2560 หน้า 4-12 

 เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ า เสียง และควรมีมาตรการนี้
ในทุกโรงงาน 

 ควรเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ 

 ด้านอื่นๆ 

 ในอนาคตโรงงานจะมีการพัฒนาไปอย่างไร มากน้อยเพียงใด  

 ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงโรงงานให้ดีขึ้น 

 ดูแลคนงานและชุมชนได้ดีมาโดยตลอด 

 ให้อธิบายส่วนเสียของโครงการบ้าง  

 ควรจัดเวทีให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังติดตาม สารปนเปื้อนและการให้ความรู้เรื่องวัดผล
กระทบ เช่น สารปนเปื้อนทางอากาศ 

 

4.3.3 การแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ภายหลังการจัดประชุม) 

ภายหลังการจัดประชุมฯ มีผู้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมภายหลังการจัดประชุมฯ ผ่านทางไปรษณียบัตร 
จ านวน 1 ราย ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

  ความปลอดภัย 

 ต้องการให้โรงงานท า 5ส สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และจัดของที่สามารถติดไฟได้ให้เป็น
หมวดหมู่ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันก่อนไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดคิด 

 

4.3.4 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา ทางลายลักษณ์อักษร 
และการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 และเปิดรับฟังความคิดเห็น
เพ่ิมเติมภายหลังการจัดประชุมฯ ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 มีจ านวนความคิดเห็นทั้งหมด 
124 ความคิดเห็น สามารถจ าแนกได้เป็น 6 กลุ่มประเด็น ดังตารางท่ี 4-2 และรูปที่ 4-5 

ตารางท่ี 4-2 สรุปความคิดเห็นจ าแนกตามประเด็น 

ประเด็น จ านวน (ความคิดเห็น) ร้อยละ 
1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 39 31.20 
2) เศรษฐกิจและสังคม 24 19.20 
3) ความปลอดภัย 22 17.60 
4) สุขภาพ 22 17.60 
5) การสื่อสารประชาสัมพันธ ์ 9 7.20 
6) อ่ืน ๆ 9 7.20 

รวม (ความคิดเห็น) 125 100.00 
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ตารางท่ี 4-2 สรุปความคิดเห็นจ าแนกตามประเด็น 

ประเด็น จ านวน (ความคิดเห็น) ร้อยละ 

 

รูปที่ 4-5 แผนภูมิแสดงจ านวนและสัดส่วนความคิดเห็นจ าแนกตามประเด็นต่างๆ 

 

นอกจากนี้ สามารถสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ได้รับจ าแนกตามประเด็นต่างๆ และ
รูปแบบ/ลักษณะในการแสดงความคิดเห็น รายละเอียดดัง 

ตารางท่ี 4-3 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท้ังหมดที่ได้รับจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

จ านวนความคิดเห็น 
รูปแบบ/ลักษณะการแสดงความคิดเห็น 

รวม 
ทางวาจา 

ทางลาย
ลักษณ์อักษร 

ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ห่วงกังวลเรื่องการลักลอบปล่อยมลพิษในช่วงเวลา
กลางคืน 

1 - - 1 

ห่วงกังวลเรื่องการปนเปื้อนสารพิษในน้ าฝน 1 - - 1 
ห่วงกังวลเรื่องมลพิษที่เกิดจากกิจการหลอมทองแดง 1 - - 1 
เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษ
ที่เกิดขึ้นจากโรงงาน 

1 - - 1 

ภาครัฐควรมีการควบคุมดูแลเรื่องการก่อมลพิษจากการ
ด าเนินโครงการเหมือนเมื่อเริ่มตั้งโรงงาน 

1 - - 1 

Khunlada
Rectangle
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ตารางท่ี 4-3 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท้ังหมดที่ได้รับจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

จ านวนความคิดเห็น 
รูปแบบ/ลักษณะการแสดงความคิดเห็น 

รวม 
ทางวาจา 

ทางลาย
ลักษณ์อักษร 

ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

ขอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตรวจสอบคุณภาพ
น้ าในพื้นที่ต าบลท่าข้าม เนื่องจากมีคุณภาพเสื่อมโทรม 
ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ได้  

1 - - 1 

ขอให้ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบ
ไปไกลเกินกว่า 5 กิโลเมตร เช่น อากาศ น้ า อย่างต่อเนื่อง  

1 - - 1 

การเพิ่มก าลังการผลิต ท าให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองอาจเกิด
ผลกระทบต่อทางเดินหายใจ 

1 - - 1 

ขอให้รักษามาตรฐานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ - 1 - 1 
ขอให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดมลพิษในพื้นที่ ชุมชนรอบ
โรงงาน โดยให้ประชาชนเป็นผู้ดูแล เมื่อเกิดปัญหาผู้น า
ชุมชนต้องแจ้งให้โรงงานแก้ไข และขอให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเข้ามาดูแล เพื่อลดความขัดแย้งระหว่าง
โรงงานกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

- 1 - 1 

ขอให้ปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอย่าง
เคร่งครัด 

- 1 - 1 

ขอให้ตรวจสอบเครื่องจักรให้มีสภาพดี ไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

- 1 - 1 

น้ าในคลองในพื้นที่ต าบลคลองต าหรุนั้นมีสีด าและมีกลิ่น
เหม็นเหมือนสารเคมี ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ตรวจสอบ เนื่องจากกุ้งและปลาน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด 

- 1 - 1 

ควรมีการตรวจสอบด้านคุณภาพสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเนือ่ง - 1 - 1 
ขอให้สถานศึกษาร่วมวิจัย ประเมินผลกระทบด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส 

- 1 - 1 

ความร้อนของเตาหลอม จะมีผลต่อระดับความร้อนใน
บรรยากาศหรือไม่ 

- 1 - 1 

ขอให้ค านึงถึงมลพิษที่นิคมอุตสาหกรรมอาจจะปล่อยออก
สู่ชุมชน เช่น น้ าทิ้ง ต้องได้มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

- 1 - 1 

ปัจจุบันน้ าฝนในพื้นที่ดื่มไม่ได้ และน้ าในคลองเน่าเสียเป็น
สีด า 

- 1 - 1 

ขอให้โรงงานมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ เนื่องจากใน
เวลากลางคืนจะได้กลิ่นก๊าซ 

- 1 - 1 

ขอให้ค านึงถึงมลพิษอากาศที่อาจถูกปล่อยจากโรงงาน 
เนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาฝุ่นละออง 

- 1 - 1 

พบปัญหาน้ าคลองมีกลิ่นเหม็น - 1 - 1 
ให้ตรวจวัดค่ าคุณภาพน้ าและอากาศไม่ ให้ เกินค่ า
มาตรฐานเป็นประจ าทุกๆ เดือน 

- 1 - 1 
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ตารางท่ี 4-3 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท้ังหมดที่ได้รับจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

จ านวนความคิดเห็น 
รูปแบบ/ลักษณะการแสดงความคิดเห็น 

รวม 
ทางวาจา 

ทางลาย
ลักษณ์อักษร 

ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

ให้ดูแลเรื่องฝุ่นละอองเพราะอาจได้รับผลกระทบ
เพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีการขยายก าลังการผลิต 

- 1 - 1 

ให้ ความส าคัญกับระบบก าจั ดมลพิษทางอากาศ 
ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงสม่ าเสอ เพื่อประสิทธิภาพในการ
ดักจับ 

- 1 - 1 

ให้มีการตรวจสอบน้ าท้ิง  - 1 - 1 
ต้องการให้ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน - 1 - 1 
ต้องการให้ช่วยดูแล และรักษาความสะอาดในคลอง - 4 - 4 
ต้องการให้ช่วยกันดูแลรักษาน้ าในคลอง หากน้ าเน่าเสีย
จะท าให้ปลาตาย และควรตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

- 1 - 1 

น้ าเสียท าให้หาปลาไม่ได้ ลงน้ าไม่ได้ ท าให้ผดผื่นขึ้นตาม
ตัว 

- 1 - 1 

ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด  - 2 - 2 
ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับภูมิทัศน์ของชุมชน - 1 - 1 
ให้มีการตรวจสอบการปล่อยของเสียว่ามีมากน้อยเพียงใด - 1 - 1 
ให้ช่วยดูแล ควบคุมการปล่อยสารเคมีเพราะมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ใกล้เคียง 

- 1 - 1 

อาจมีผลกระทบทางด้านสารเคมีซึ่งผลต่อทางเดินระบบ
หายใจของประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียง 

- 1 - 1 

ควรตรวจสอบคุณภาพดิน และลดสารปนเปื้อนลงสู่น้ า 
ใต้ดิน 

- 1 - 1 

2) ความปลอดภัย     
ขอให้เฝ้าระวังการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงงาน 1 - - 1 
ขอให้ค านึงถึงความปลอดภัยและอุบัติเหตุด้านการจราจร
บริเวณหน้าโรงงาน เช่น การจอดรถบนไหล่ทาง ซึ่งเป็น
ช่วงทางโค้งอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้ 

1 - - 1 

กิจกรรมการขนส่งของบริษัท ท าให้เกิดปัญหาถนนสึก
หรอและมีอันตรายต่อประชาชน 

1 - - 1 

ขอให้มีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยการจราจร และ
เสียง และมีการแจ้งให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

- 1 - 1 

ห่วงกังวลเรื่องเตาหลอมเนื่องจากใช้ความร้อนสูง จะเกิด
การระเบิดหรือไม่ 

- 1 - 1 

ถ้ามีเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นในโรงงานจะมีการ
จัดการอย่างไร เพื่อความปลอดภัยของประชาชนรอบ
พื้นที่โรงงาน 

- 1 - 1 
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โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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ตารางท่ี 4-3 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท้ังหมดที่ได้รับจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

จ านวนความคิดเห็น 
รูปแบบ/ลักษณะการแสดงความคิดเห็น 

รวม 
ทางวาจา 

ทางลาย
ลักษณ์อักษร 

ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

จัดรถขนส่งบริเวณหน้าโรงงานให้เรียบร้อย ไม่ให้จอดบน
ไหล่ทางเพราะเป็นอันตราย 

- 3 - 3 

ควรสร้างให้มีความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิต - 1 - 1 
ควรค านึงถึงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถาน
ประกอบ และการใช้งานถังดับเพลิงต่างๆ 

- 1 - 1 

ต้องการให้ดูแลถนนให้ดี - 3 - 3 
ต้องการให้มีการควบคุมความเร็วของรถ และช่วยลด
มลพิษด้วย 

- 1 - 1 

ให้จัดระเบียบรถจัดส่งเข้า-ออกของโรงงานให้เป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 

- 2 - 2 

ให้มีรปภ.มาดูแลขณะรถขนส่งวัตถุดิบจะเลี้ยวเข้าโรงงาน 
เพราะเกือบเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 

- 1 - 1 

ค านึงถึงชาวบ้านที่อยู่ ใกล้เคียงที่อาจไม่ได้รับความ
ปลอดภัย 

- 1 - 1 

ต้องการให้ช่วยดูแลความปลอดภัยของชาวบ้าน - 1 - 1 
ให้ดูแลเรื่องการขนส่งให้เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเพิ่มก าลัง
การผลิต 

- 1 - 1 

ต้องการให้โรงงานท า 5ส สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และจัดของ
ที่สามารถติดไฟได้ให้เป็นหมวดหมู่ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
เป็นการป้องกันก่อนไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดคิด 

- - 1 1 

3) สุขภาพ     
ห่วงกังวลเรื่องมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
ว่าอาจจะมีผลต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือไม่  

1 - - 1 

ขอให้มีการตรวจสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณรอบ
โรงงานอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง 

2 11 - 13 

การเพิ่มก าลังการผลิต ท าให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองอาจเกิด
ผลกระทบต่อทางเดินหายใจ 

1 - - 1 

โรงงานควรให้การดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน
บริเวณใกล้เคียง 

- 1 - 1 

การหลอมจะท าให้ช้ันบรรยากาศมีมลภาวะเกิดปัญหาต่อ
สุขภาพของประชาชนหรือไม่ 

- 1 - 1 

ขอให้โรงงานใหค้วามส าคัญด้านสุขภาพของชุมชน - 1 - 1 
ให้ความส าคัญกับประชาชนรอบโรงงานเกี่ยวกับสุขภาพ
ของประชาชนในระยะยาว 

- 1 - 1 

อาจจะท าให้ได้รับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ - 2 - 2 
ควรมีการตรวจสุขภาพและวัดค่าข้อมูลทางสถิติด้านการ
เจ็บป่วย 

- 1 - 1 
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ตารางท่ี 4-3 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท้ังหมดที่ได้รับจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

จ านวนความคิดเห็น 
รูปแบบ/ลักษณะการแสดงความคิดเห็น 

รวม 
ทางวาจา 

ทางลาย
ลักษณ์อักษร 

ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

4) เศรษฐกิจและสังคม     
โรงงานมีการสร้างงานให้แก่คนในชุมชน 1 - - 1 
ขอให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานกับชุมชนให้มาก
ขึ้น ควรมีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์/สินค้าชุมชน และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ ไม่
ควรท าเฉพาะที่ภาครัฐบังคับหรือคิดเพียงการปลูกต้นไม้ 

1 - - 1 

ควรมีการประเมินว่าโรงงานมีการสนับสนุนการสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนเพียงใด 

1 - - 1 

ห่วงกังวลว่าประชาชนในพ้ืนท่ีจะได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินการขยายก าลังการผลิต 

1 - - 1 

โรงงานมีการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 1 - - 1 
เสนอแนะให้โรงงานเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม และให้
โรงงานลงเยี่ยมพื้นที่เพื่อดูแลผลกระทบที่อาจเกิดจาก
กระบวนการผลิตของโรงงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

1 - - 1 

ขอให้โรงงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่อย่าง
จริงจังและจริงใจ 

1 - - 1 

ขอให้กรมโรงงานตรวจสอบว่าโรงงานมีการปันน้ าใจให้แก่
ชุมชนใกล้เคียงหรือไม่ และควรสนับสนุนงานประเพณี
ของชุมชนในพื้นที่ และควรให้การสนับสนุนชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

1 - - 1 

ขอให้มีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง 

2 - - 2 

โรงงานกับชุมชนในพื้นที่มีการติดต่อประสานงานอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อประชาชนแจ้งปัญหาด้านมลพิษที่เกิดขึ้นจาก
โรงงาน เช่น เสียงดัง จะได้รับการแก้ไขจากโครงการ และ
ขอให้บริษัทมีความรับผิดชอบดูแลเรื่องผลกระทบเหล่านี้
อย่างต่อเนื่อง 

1 - - 1 

โรงงานควรมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน และร่วมงานประเพณี
อย่างต่อเนื่อง 

- 1 - 1 

ขอให้โรงงานมีความเอื้อเฟื้อกับประชาชน และมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมชุมชน 

- 1 - 1 

ให้บริษัทมีการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง 

- 1 - 1 

โรงงานให้การสนับสนุนด้านเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนหรือไม่ - 1 - 1 
เมื่อขยายโรงงานแล้วต้องการให้ทางโรงงานรับแรงงานคน
ในพื้นที่ ไม่ปิดกั้นคนในพื้นที่เข้าท างาน 

- 1 - 1 

ดูแลด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ดี - 2 - 2 
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ตารางท่ี 4-3 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท้ังหมดที่ได้รับจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

จ านวนความคิดเห็น 
รูปแบบ/ลักษณะการแสดงความคิดเห็น 

รวม 
ทางวาจา 

ทางลาย
ลักษณ์อักษร 

ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

ขอให้บริษัทรับคนในชุมชนเข้าท างาน เพื่อที่จะได้ช่วยคน
ในพื้นที่ร่วมมือกับชุมชนและให้การสนับสนุนในประเพณี
ต่างๆ 

- 1 - 1 

ให้เข้าร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนด้วย - 3 - 3 
เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการส่งเสริมด้านของกลุ่ม เช่น 
ส่งเสริมด้านอาชีพ 

- 1 - 1 

การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน - 1 - 1 
5) การสื่อสารประชาสัมพันธ์     
ขอให้โรงงานด าเนินการประชาสัมพันธ์แจ้ งข้อมูล
ข่าวสาร/มวลชนสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น 
เช่น เปิดโรงงานให้ประชาชนเข้าไปเยี่ยมชม 

1 - - 1 

ควรมีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องการ
ผลิตหรือผลกระทบให้มากข้ึน เพื่อให้ชาวบ้านคลายความ
วิตกกังวล 

1 - - 1 

ขอให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมลพิษที่ เกิดจาก
โรงงานให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 
และควบคุมดูแลด้านมลพิษให้เหมือนตอนเปิดด าเนินการ
โรงงาน 

1 - - 1 

ขอให้เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของโครงการ เช่น การ
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักร ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับทราบ 

1 - - 1 

ให้หน่วยงานภาครัฐตรวจสอบ และมีการเผยแพร่ข้อมูล
ให้ประชาชนได้รับทราบ 

1 - - 1 

ขอให้โรงงานด าเนินการประชาสัมพันธ์แจ้ งข้อมูล
ข่าวสาร/มวลชนสัมพันธ์กับประชาชนในพ้ืนท่ีให้มากข้ึน 

- 1 - 1 

ขอให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับโรงงาน
ให้ประชาชนรับทราบ 

- 1 - 1 

เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านการตรวจสอบ
คุณภาพน้ า เสียง และควรมีมาตรการนี้ในทุกโรงงาน 

- 1 - 1 

ควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ - 1 - 1 
6) อื่นๆ     
ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการด าเนินการของโรงงาน 1 - - 1 
เทศบาลต าบลบางปะกงยินดีเป็นตัวแทนของชุมชนในการ
ดู แลตรวจสอบสิ่ งที่ อาจสร้ า งปัญหาสุขภาพหรื อ
สภาพแวดล้อม 

1 - - 1 

รัศมีศึกษา 5 กิโลเมตร ไม่เพียงพอต่อการศึกษาโครงการ 1 - - 1 
มีมาตรฐานในการตรวจสอบโรงงานหรือไม่ โดยเฉพาะ
โรงงานท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับชุมชน 

1 - - 1 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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ตารางท่ี 4-3 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท้ังหมดที่ได้รับจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

จ านวนความคิดเห็น 
รูปแบบ/ลักษณะการแสดงความคิดเห็น 

รวม 
ทางวาจา 

ทางลาย
ลักษณ์อักษร 

ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

ในอนาคตโรงงานจะมีการพัฒนาไปอย่างไร มากน้อย
เพียงใด  

- 1 - 1 

ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงโรงงานให้ดีขึ้น - 1 - 1 
ดูแลคนงานและชุมชนได้ดีมาโดยตลอด - 1 - 1 
ให้อธิบายส่วนเสียของโครงการบ้าง  - 1 - 1 
ควรจัดเวทีให้ความรู้ เรื่องการเฝ้าระวังติดตาม สาร
ปนเปื้อนและการให้ความรู้เรื่องวัดผลกระทบ เช่น สาร
ปนเปื้อนทางอากาศ 

- 1 - 1 

รวม 35 89 1 125 

 สรุปผลจากแบบประเมินผลการประชุม 

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้จัดท าแบบประเมินผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพ่ือน า
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณาท ารายงานฉบับนี้ และใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งต่อๆ ไป ทั้งนี้ มีผู้แสดงความคิดเห็นกรอกแบบประเมิน จ านวน 227 
ราย จากผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 312 ราย (ซึ่งไม่นับรวมหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต คณะกรรมการรับฟังความ
คิดเห็นฯ และฝ่ายช่วยอ านวยการ) คิดเป็นร้อยละ 72.76 ของผู้เข้าร่วมประชุม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

4.4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 312 ราย มีผู้ตอบแบบประเมินผลการประชุมจ านวน 227 ราย คิด
เป็นร้อยละ 72.76 ของจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิง จ านวน 136 
ราย คิดเป็นร้อยละ 59.9 และเป็นเพศชาย จ านวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.3 และไม่ประสงค์ระบุ
สถานะภาพทางเพศ จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.8 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดจ านวน 57 ราย คิด
เป็นร้อยละ 25.1 รองลงมาคือ มากกว่า 60 ปี จ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.8 และอายุระหว่าง 51-
60 ปี จ านวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.4 ตามล าดับ ส่วนอาชีพของผู้ตอบแบบประเมินส่ คือ อาชีพรับจ้าง 
จ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.1 รองลงมาคือ อ่ืนๆ (ว่างงาน, แม่บ้าน, พ่อบ้าน, ผู้สูงอายุ, นักศึกษา) 
จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.5 และอาชีพค้าขาย จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.8 ตามล าดับ 
(แผนภูมิสัดส่วนข้อมูลส่วนบุคคลแสดงดังรูปที่ 4-6 ถึง รูปที่ 4-8) 

 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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รูปที่ 4-6 แผนภูมิแสดงจ านวนและสัดส่วนเพศของผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 

 

รูปที่ 4-7 แผนภูมิแสดงจ านวนและสัดส่วนอายุของผู้เข้าร่วมประชุม 
 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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รูปที่ 4-8 แผนภูมิแสดงจ านวนและสัดส่วนอาชีพของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

4.4.2 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

ช่องทางการรับทราบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ที่ผู้ตอบแบบประเมินรับทราบการแจ้งข้อมูล
ประชาสัมพันธ์มากที่สุด คือ ผู้น าชุมชน จ านวน 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมา คือ หนังสือเชิญ
ประชุม จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.5 และป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.8 
ตามล าดับ ดังรูปที่ 4-9 

  



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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รูปที่ 4-9 แผนภูมิแสดงจ านวนและสัดส่วนช่องทางการรับทราบ 

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

4.4.3 ความรู้ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความเข้าใจถูกต้องในประเด็นที่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต คิดเป็นร้อยละ 90.3 การรับฟัง
ความคิดเห็นฯ ด าเนินการโดยหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) คิดเป็นร้อย
ละ 87.7 ประเด็นการข้อคิดเห็นต่อโครงการฯ ได้ในวันประชุมรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 60.8 
และประเด็นการให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อโครงการฯ ผ่านช่องทางที่ก าหนดได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 7 
เมษายน พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 86.3 ดังรูปที่ 4-10 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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รูปที่ 4-10 แผนภูมิแสดงสัดส่วนความรู้ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

 

4.4.4 ความคิดเห็นต่อการจัดประชุม 

ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ เห็นว่าการจัดประชุมมีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของสถานที่ เวลาจัด
ประชุม สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อและเอกสารประกอบการประชุม การต้อนรับและการลงทะเบียน โ ดยมี
ความพึงพอใจระดับมากในทุกประเด็น คิดเป็นร้อยละ 77.1, 77.1,77.1, 73.6 และ 80.6 ตามล าดับ  
ดังรูปที่ 4-11 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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รูปที่ 4-11 แผนภูมิแสดงสัดส่วนความคิดเห็นต่อการจัดประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

4.4.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ 

ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ เห็นว่าบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ         
มีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของกติกาในการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ความเป็นกลางในการรับฟังความ
คิดเห็นฯ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น การบันทึกความเห็นอย่างชัดเจน ครบถ้วน  
และถูกต้อง และการสรุปผลจากเวทีการรับฟังความคิดเห็นฯ โดยมีความพึงพอใจระดับมากในทุกประเด็น ร้อย
ละ 66.1, 67.8, 81.1, 74.4 และ 69.6 ตามล าดับ 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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รูปที่ 4-12 แผนภูมิแสดงสัดส่วนความคิดเห็นต่อบทบาทและหน้าที่ 

ของคณะกรรมการฯ ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

4.4.6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

 การจัดประชุมโดยภาพรวมค่อนข้างดี ทั้งสถานที่ คณะกรรมการฯ และผู้ด าเนินรายการมีการชัก
จูงเชิญชวนในการน าเสนอ 

 การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้กับประชาชน ชุมชน ได้อย่างดี ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
ควรให้มีการประชุมแบบนี้อีก 

 เป็นโครงการที่ดี เปิดรับความคิดเห็นต่างๆ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ได้รู้และศึกษา
เกี่ยวกบัการรับฟัง ประทับใจในการประชุมครั้งนี้ 

 ข้อคิดเห็นและค าชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตามที่ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นได้มีหนังสือขอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการ จ านวน 12 
หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ให้ข้อคิดเห็นและค าชี้แจง จ านวน 3 หน่วยงาน (ดังภาคผนวก 4-5) โดยสามารถ
สรุปความคิดเห็น ข้อแสนอแนะ และค าชี้แจงที่ได้รับไดดั้งตารางท่ี 4-4  

 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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ตารางท่ี 4-4 ประเด็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และค าชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ หน่วยงาน ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1 กระทรวงพาณิชย ์ โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง ของบริษัท ไทยเมทัลโพร 
เซสซิ่ง จ ากัด มีการควบคุมและลดการเกิดมลพิษ รวมถึงอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบ กระทรวงพสณิชย์เห็นควรให้
ความส าคัญเรื่องระบบบ าบัดน้ าเสีย และควบคุมมลพิษทางอากาศและ
ทางเสียงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ของชุมชน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2 กระทรวงแรงงาน โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซลซิ่ง 
จ ากัด มีการด าเนินการหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายความ
ปลอดภัยในการท างานของกระทรวงแรงงาน เช่น การป้องกันและ
ควบคุมระดับเสียงที่มีผลกระทบต่อลูกจ้างและจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล การตรวจติดตามสุขภาพของลูกจ้างที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การด าเนินการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการท างาน 
รวมทั้งการด าเนินการตามระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มอก. 18001/OHSAS 18001 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้
ด าเนินการสอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนด 

3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนให้ทราบว่า ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุงแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2552 
ได้ระบุขั้นตอนการด าเนินการพิจารณารายงานและการให้ความเห็นทาง
หลักวิชาการของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว ส าหรับกรณีของโครงการผลิต
ลวดทองแดงส่วนขยาย ครั้งที่ 1 ของบริษัท ไทยเมทัลโพรเซลซิ่ง จ ากัด 
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภค
ที่สนับสนุนในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 
ซึ่งมีมติให้ความเห็นชอบรายงานฯ โดยให้บริษัท ไทยเมทัลโพรเซลซิ่ง 
จ ากัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ 
อย่างเคร่งครัด และส านักงานนโยบายฯ ได้ด าเนินการจัดส่งผลการ
พิจารณาดังกล่าว พร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ 
และสรุปสาระส าคัญของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้อนุมัติ/อนุญาตโครงการ และองค์การ
อิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้ว 

4 กระทรวงสาธารณสุข - 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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ตารางท่ี 4-4 ประเด็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และค าชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ หน่วยงาน ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ - 
6 กระทรวงมหาดไทย - 
7 กระทรวงศึกษาธิการ - 
8 กระทรวงคมนาคม - 
9 กระทรวงกลาโหม - 

10 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์

- 

11 กระทรวงวัฒนธรรม - 
12 กกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - 

 



บทที่ 5
การวิเคราะห์และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ
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บทที่ 5  
การวิเคราะห์และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

  

 สรุปและประมวลผลท่ีได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

ตามที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีค าสั่งที่ 288/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ส าหรับโรงงานผลิตลวดทองแดงของ
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด ต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-
60-1/33 ฉช ในการนี้ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้มีการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ เพ่ือ
ประกอบการรับฟังความคิดเห็น ดังรายละเอียดปรากฏในบทที่ 2 และด าเนินการจัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นตามประกาศข้างต้นแล้ว โดยค านึงถึงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลและข้อโต้แย้งของทุกฝ่าย 
ตลอดจนผลกระทบในด้านต่างๆ และด าเนินการด้วยความโปร่งใส ยืดหยุ่น สุจริต เป็นธรรม และให้ทุกภาค
ส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระ ดังรายละเอียดปรากฏในบทที่ 
3 ทั้งนี้ จากการประมวลความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่คณะกรรมการรับฟังความ
คิดเห็นฯ ได้รับจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ พบว่า มีการแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่างๆ อย่างหลากหลาย และได้บันทึกความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกความเห็นเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ดังรายละเอียดปรากฏในบทที่ 4 ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นฯ 
ในด้านความเหมาะสม ผลกระทบ ทางเลือก และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในสาระส าคัญ ได้ดังต่อไปนี้ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับมลพิษต่างๆ จากการด าเนินการของโครงการ อาทิ มลพิษจากการหลอม ฝุ่น
ละออง น้ าเสีย กลิ่นรบกวน เป็นต้น โดยควรมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษต่างๆ นอกจากนี้ ให้ดูแล เอาใจใส่
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะล าคลอง 

 ด้านความปลอดภัย 

เสนอแนะให้มีการควบคุม ดูแลด้านการคมนาคมขนส่งของโครงการ โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยและ
มีการป้องกันเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการจัดระเบียบการสัญจรเข้า -ออกโรงงาน นอกจากนี้ มีข้อห่วง
กังวลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่อาจเกิดข้ึน เช่น การระเบิด การเกิดอัคคีภัย ซึ่งควรมีการซ้อมแผนฉุกเฉินด้วย 

 ด้านสุขภาพ 

มีความห่วงกังวลว่ามลภาวะที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ จึงเสนอให้มีการตรวขสุขภาพประชาชนบริเวณโดยรอบโครงการ 
อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง 

 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

การด าเนินโครงการอาจส่งผลดีต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ควรมีการจ้างพนักงาน/
แรงงานที่เป็นคนในท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์ชุมชน 



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 

 

เมษายน 2560 หน้า 5-2 

นอกจากนี้ ควรให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน อาทิ กิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรม อย่าง
ต่อเนื่อง  

 ด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

ควรจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโครงการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงาน และมีเจ้าหน้าที่ของโรงงานมาเยี่ยมเยียนชุมชนเป็นประจ า 

 วิเคราะห์ผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น 

คณะกรรมการฯ ได้รวบรวม ประมวลความคิดเห็นที่ได้รับจากทุกภาคส่วนในกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นครั้งนี้ โดยมีการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผบกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ของโครงการ มา
ประกอบการสรุปรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ
สอดคล้องกับการพิจารณาของคชก. และได้มีการก าหนดเป็นมาตรการฯ ให้โครงการต้องน าไปปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไว้แล้ว สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อม
มาตรการฯ ของโครงการ ได้ดังตารางท่ี 5-1 

  



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 
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ตารางท่ี 5-1 สรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด 

ประเด็น 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกระบวนการรับฟัง 

ความคิดเห็นฯ ตามเอกสารท้ายประกาศฯ ง. 
มาตรการทีก่ าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห ์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (บางส่วน) 

1. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
 1) ห่วงกังวลเรื่องมลพิษที่เกิดจากกิจการหลอมทองแดง มาตรการป้องกันและแก้ไขฯ  

ระยะด ำเนินกำร 
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง
ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 ของบริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด ตั้งอยูเ่ลขที่ 70 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-
ตราด กม.52 ต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดท า 
รายงานฯ โดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

- เมื่อผลการตดิตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บรษิัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด 
ต้องด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยเมทัลโพระเซสซิ่ง 
จ ากัด ต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดฉะเชิงเทรา และส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบโดยเร็ว เพื่อส านักงานฯ จะได้ให้
ความร่วมมือในการแก้ไขปญัหาดังกล่าว 

- ควบคุมค่าความเข้มข้นมลพิษทางอากาศไม่ให้มคี่าเกินเกณฑ์มาตรฐานการปล่อยท้ิงอากาศเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือประกาศกระ
ทรวงอุตสาหกรรมก าหนดไว้ และควบคุมมลพิษทางอากาศจากปล่องเตาหลอมทองแดง ให้มีค่า
อัตราการระบายฝุ่นละอองไม่ให้เกนิกว่า 3.27 กรัม/วินาที 

 2) ภาครัฐควรมีการควบคุมดูแลเรื่องการก่อมลพิษจากการด าเนินโครงการ
เหมือนเมื่อเริ่มตั้งโรงงาน 

 3) ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครดั 
 4) ขอให้รักษามาตรฐานด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 5) ห่วงกังวลเรื่องการลักลอบปล่อยมลพิษในช่วงเวลากลางคืน 
 6) ขอให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดมลพิษในพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงงาน โดยให้

ประชาชนเป็นผูดู้แล เมื่อเกิดปญัหาผู้น าชุมชนต้องแจ้งให้โรงงานแก้ไข 
และขอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาดูแล เพื่อลดความขดัแย้ง
ระหว่างโรงงานกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
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ตารางท่ี 5-1 สรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด 

ประเด็น 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกระบวนการรับฟัง 

ความคิดเห็นฯ ตามเอกสารท้ายประกาศฯ ง. 
มาตรการทีก่ าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห ์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (บางส่วน) 

 7) เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษที่เกดิขึ้นจาก
โรงงาน 

มาตรการป้องกันและแก้ไขฯ  
ระยะด ำเนินกำร 
- จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 

ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาค
ราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ โดยก าหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาค
ประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการฯ ท้ังหมด มบีทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
1) ให้ความรู้และจัดฝึกอบรมให้กับชุมชนรับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม

ของโครงการ และท าการสื่อสารให้ชุมชนรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสังเกตความผิดปกติของ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของโครงการ และขั้นตอนการแจ้งกลับเพื่อปรับปรุงแก้ไขความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

2) ตรวจเยี่ยมโครงการ รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดง
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

3) วิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่ อยู่อาศัยโดยรอบ
โครงการ 

4) ร่วมปรึกษาหารือและก าหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพร่วมกัน 

5) พิจารณาแก้ไขข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท การพิจารณาการชดเชยท้ังแง่การตรวจสอบการก าหนดและ
การจ่ายค่าชดเชยรูปแบบต่างๆ นอกเหนือตามกฎหมายก าหนด หากเป็นปัญหาจากโครงการใน
กรณีหากพิสูจน์ได้ว่าโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งพืชผล สัตว์
เลี้ยงหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ 

 
 

 8) ขอให้สถานศึกษาร่วมวิจัย ประเมนิผลกระทบด้านคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม
อย่างโปร่งใส  

 9) ความร้อนของเตาหลอม จะมีผลตอ่ระดับความร้อนในบรรยากาศหรอืไม ่
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ประเด็น 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกระบวนการรับฟัง 

ความคิดเห็นฯ ตามเอกสารท้ายประกาศฯ ง. 
มาตรการทีก่ าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห ์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (บางส่วน) 

  6) ท าการประเมินผลความส าเร็จของการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพ เพื่อใช้ในการทบทวนรูปแบบและวิธีในการท างานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในแต่ละปีที่แตกต่างกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน รวมทั้ง
การเผยพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการต่อประชาชนท่ีอยู่รอบพ้ืนท่ีโครงการ 

8) ร่วมปรึกษาหารือ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อการติดตามผลการด าเนินการ และ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ระหว่างโครงการ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และสัมฤทธ์ิผล 

9) ร่วมพัฒนาโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบที่ตั้งโครงการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 

 10) ขอให้ตรวจสอบเครื่องจักรให้มสีภาพดี ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

มาตรการป้องกันและแก้ไขฯ  
ระยะด ำเนินกำร 
- จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบบ าบัดมลพิษ 

ทางอากาศ เพื่อลดความเสี่ยงท่ีระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศเกิดช ารุดเสียหายในระหว่าง
ด าเนินการผลติ 

- ก าหนดแผนตรวจสอบบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) และ
ตรวจสอบเครื่องจักรกล ยานพาหนะทุกชนิดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยการบ ารุงรักษาตามคูม่ือการ
ใช้งานอย่างสม่ าเสมอและด าเนินการแก้ไขโดยทันที เมื่อตรวจพบความผิดปกติในการท างาน 

 11) ขอให้ค านึงถึงมลพิษอากาศที่อาจถูกปล่อยจากโรงงาน เนื่องจาก
ปัจจุบันพบปัญหาฝุ่นละออง 

มาตรการป้องกันและแก้ไขฯ  
ระยะด ำเนินกำร 
- ควบคุมค่าความเข้มข้นมลพิษทางอากาศไม่ให้มคี่าเกินเกณฑ์มาตรฐานการปล่อยท้ิงอากาศเสียจาก

โรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือประกาศกระ
ทรวงอุตสาหกรรมก าหนดไว้ และควบคุมมลพิษทางอากาศจากปล่องเตาหลอมทองแดงให้มีค่าอตัรา

 12) ขอให้โรงงานมีการตรวจสอบคณุภาพอากาศ เนื่องจากในเวลากลางคืน
จะได้กลิ่นก๊าซ 

 13) ควรมีการตรวจสอบด้านคณุภาพสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็น 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกระบวนการรับฟัง 

ความคิดเห็นฯ ตามเอกสารท้ายประกาศฯ ง. 
มาตรการทีก่ าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห ์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (บางส่วน) 

 14) ขอให้ตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ท่ีอาจส่งผลกระทบไปไกลเกินกว่า 
5 กิโลเมตร เช่น อากาศ น้ า อย่างต่อเนื่อง 

การระบายฝุ่นละอองไม่ใหเ้กินกว่า 3.27 กรัม/วินาที 
- ควบคุมคุณภาพน้ าท้ิงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโรงงานให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดไว้ และควบคมุค่า BOD Loading ให้มีค่าไมเ่กินกว่า 1.5 กิโลกรัม/
วัน เพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระ BOD ลงสู่คลองพานทอง 

มาตรการติดตามตรวจสอบฯ 
ระยะด ำเนินกำร 
- ตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศ ได้แก่ ฝุ่นละออง (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 

ไมครอน (PM-10) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ทองแดง (Cu) 
จ านวน 4 สถานี ได้แก่ 1) โรงเรียนคลองพานทอง 2) วัดศรีประชาราม 3) รพ.สต. ท่าข้าม และ 4) 
วัดบุญญราศี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง 

- ตรวจวัดคณุภาพอากาศของปล่องระบายจากเตาหลอม 1 ปล่อง ไดแ้ก่ ฝุ่นละออง (TSP) ออกไซด์
ของไนโตรเจน (NOx as NO2) ทองแดง (Cu) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) ปีละ 2 ครั้ง 

- ตรวจวัดคณุภาพอากาศของการบดอัดปล่องที่ 1 (RC1) การบดอัดปล่องที่ 2 (RC2-DC1) และการ
บดอัดปล่องที่ 3 (RC2-DC2) ได้แก่ ฝุ่นละออง (TSP) และทองแดง (Cu) ปีละ 2 ครั้ง 

- ตรวจวัดระดับเสยีงในรูป Leq 24 ชม., Leq 1 ชม., L90 1 ชม., Leq 5 นาที และ L90 5 นาที 
และเสียงรบกวน จ านวน 4 สถาน ีได้แก่ 1) กึ่งกลางรมิรั้ว 3 ดา้น (N1-N3) 2) บ้านใกล้ด้านหลัง
โครงการ (N4) 3) บ้านใกล้โครงการฝั่งตรงข้ามอาคารโรงหลอม (N5) ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน
ต่อเนื่อง และจัดท าแนวระดับเส้นเสียง บริเวณพื้นที่โครงการ ปลีะ 1 ครั้ง 

- ตรวจวัดคณุภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วจากระบบบ าบดัแบบชีวภาพชนิดถังส าเร็จรูป ในดัชนี 
pH, Temperature, SS, TDS, COD, BOD, DO, TKN, H2S, Oil & Grease และ Cu บริเวณบ่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิง (Inspection Pit) ของระบบบ าบัดแบบชีวภาพชนิดถังส าเรจ็รูป และ
ตรวจวัดคณุภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วจากระบบบ าบดัน้ าเสียทางเคมี ในดัชนี pH, 

 15) ขอให้ค านึงถึงมลพิษที่นิคมอุตสาหกรรมอาจจะปล่อยออกสู่ชุมชน เช่น 
น้ าท้ิง ต้องได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

 16) ขอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตรวจสอบคณุภาพน้ าในพ้ืนท่ี
ต าบลท่าข้าม เนื่องจากมีคณุภาพเสื่อมโทรม ไมส่ามารถน าน้ ามาใช้
ประโยชนไ์ด ้

 17) ห่วงกังวลเรื่องการปนเปื้อนสารพษิในน้ าฝน 
 18) ปัจจุบันน้ าฝนในพื้นที่ดื่มไมไ่ด้ และน้ าในคลองเน่าเสียเป็นสีด า 
 19) พบปัญหาน้ าคลองมีกลิ่นเหม็น 
 20) น้ าในคลองในพื้นที่ต าบลคลองต าหรุนั้นมีสดี าและมีกลิ่นเหม็นเหมือน

สารเคมี ขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ เนื่องจากกุ้ง 
และปลาน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด 
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ประเด็น 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกระบวนการรับฟัง 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (บางส่วน) 

Temperature, SS, TDS, COD, BOD, DO, TKN, H2S, Oil & Grease, Cu และ Al บริเวณบ่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิง (Inspection Pit) ของระบบบ าบัดเคมี เดือนละ 1 ครั้ง 

- ตรวจวัดคณุภาพน้ าผิวดินในดัชนี pH,  Temperature, SS, TDS, COD, BOD, DO, TKN, H2S, 
Oil & Grease, Cu และ Al จ านวน 3 สถานี บริเวณคลองพานทอง ก่อนจุดระบายน้ า 500 เมตร, 
จุดระบายน้ าทิ้ง และหลังจุดระบายน้ าทิ้ง 500 เมตร เดือนละ 1 ครั้ง 

2. ด้านความปลอดภัย  
 1) ขอให้ค านึงถึงความปลอดภัยและอุบัติเหตดุ้านการจราจรบริเวณหนา้

โรงงาน เช่น การจอดรถบนไหล่ทาง ซึ่งเป็นช่วงทางโค้งอาจเกิดอันตราย 
ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได ้

มาตรการป้องกันและแก้ไขฯ  
ระยะด ำเนินกำร 
- จัดท าป้ายสัญญาณลดความเร็วและติดแผงไฟบรเิวณหน้าโรงงานและทางเข้า-ออก 
- อบรมและกวดขันให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ 
- ก าหนดให้รถบรรทุกใช้ถนนเกษมจากิตวนิจ ด้วยความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และ 

ห้ามจอดรถบรรทุกในช่องจราจรของถนนเกษมจากิตวนิจ 
- จัดให้มีเจ้าหน้าทีคอยอ านวยความสะดวกและจดัระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกและการ

สัญจรด้านหน้าโรงงาน 
 2) กิจกรรมการขนส่งของบริษัท ท าให้เกิดปัญหาถนนสึกหรอและมีอันตราย

ต่อประชาชน 
มาตรการป้องกันและแก้ไขฯ  
ระยะด ำเนินกำร 
- ปรับปรุงดูแลพื้นที่ผิวถนนบรเิวณหน้าโรงงานและทางเข้า-ออกให้มีสภาพดีอยูเ่สมอ 

 3) ถ้ามีเหตุการณห์รืออุบัติเหตุเกดิขึน้ในโรงงานจะมีการจัดการอย่างไร เพื่อ
ความปลอดภัยของประชาชนรอบพื้นที่โรงงาน 

มาตรการป้องกันและแก้ไขฯ  
ระยะด ำเนินกำร 
- จัดให้มีขั้นตอนการสื่อสารภายในโรงงาน การแจ้งเหตไุปยังชุมชนและหน่วยงานด้านสาธารณสุขใน

ภาวะฉุกเฉิน การให้ข่าวกรณเีกิดอบุัติเหตุของโครงการ 
- จัดให้มีแผนฉุกเฉินในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยแบ่งออกเป็นแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดบั  

1-3 

 4) ขอให้เฝ้าระวังการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงงาน 
 5) ห่วงกังวลเรื่องเตาหลอมเนื่องจากใช้ความร้อนสูง จะเกิดการระเบดิหรือไม่ 
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ประเด็น 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกระบวนการรับฟัง 

ความคิดเห็นฯ ตามเอกสารท้ายประกาศฯ ง. 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (บางส่วน) 

- การประสานความร่วมมือกับโรงงานข้างเคียง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการหรือ
ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย เมื่อเกดิเหตุภายในโรงงานและพื้นที่ใกล้เคยีง 

- จัดให้มีรถเข็นดับเพลิงเคมีขนาด 50 กิโลกรมั อย่างน้อยจ านวน 3 ชุด ประจ าบรเิวณพื้นทีผ่ลติ และ
จัดให้มีถังดับเพลิงเพิ่มเตมิตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

- ติดตั้งระบบป้องกันและควบคมุอัคคีภัยตามมาตรฐาน NFPA  
มาตรการติดตามตรวจสอบฯ  
ระยะด ำเนินกำร 
- การฝึกอบรมและซักซ้อมแผนฉุกเฉินภายในโครงการ ตลอดระยะเวลาด าเนินการและจดัท ารายงาน

สรุปผลปลีะ 1 ครั้ง 
 6) ขอให้มีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยการจราจร และเสียง และมีการ

แจ้งให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขฯ  
ระยะด ำเนินกำร 
- ก าหนดแผนตรวจสอบบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) และ

ตรวจสอบเครื่องจักรกล ยานพาหนะทุกชนิดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยการบ ารุงรักษาตามคูม่ือการ
ใช้งานอย่างสม่ าเสมอและด าเนินการแก้ไขโดยทันที เมื่อตรวจพบความผิดปกติในการท างาน 

- ควบคุมการด าเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อมิใหร้ะดับเสยีงท่ีบริเวณริมรั้วของโครงการมีค่าสูง
เกินกว่า 70 เดซิเบล (เอ) หากพบว่ามีค่าระดับเสียงสูงเกินกว่าท่ีก าหนด จะต้องด าเนินการปรับปรุง
และแก้ไขทันที 

3. ด้านสุขภาพ  
 1) ขอให้มีการตรวจสุขภาพของประชาชนท่ีอยู่บริเวณรอบโรงงานอย่างน้อย 

ปีละ 1-2 ครั้ง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขฯ  
ระยะด ำเนินกำร 
- สนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณท์างการแพทย์ส าหรับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวดัฉะเชิงเทรา หรอืส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางปะกง ผ่านคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชาสมัพันธ์โครงการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือสนับสนุน 

 2) โรงงานควรให้การดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคยีง 
 3) ขอให้โรงงานเห็นความส าคัญของสุขภาพชุมชน 
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ประเด็น 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกระบวนการรับฟัง 

ความคิดเห็นฯ ตามเอกสารท้ายประกาศฯ ง. 
มาตรการทีก่ าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห ์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (บางส่วน) 

 4) มีข้อห่วงกังวลเรื่องมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ จะมผีลต่อ
สุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือไม่  

 ด้านเฝา้ระวังสุขภาพประชาชนท่ีอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ 
- ให้การสนับสนุนและเก็บข้อมูลทีจ่ าเป็นร่วมกับหน่วยงานสาธารณสขุในพ้ืนท่ี ได้แก่ โรงพยาบาล

ส่งสรมิสุขภาพต าบลในพื้นที่ ในการเฝา้ระวังและการรายงานสถานการณ์ของโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ และโรคผิวหนัง รวมทั้งการประเมินสถานการณค์วามเสี่ยงต่อ
สุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี 

- ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้เกีย่วกับสารเคมี และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ชุมชนในพื้นที่ศึกษา การ
อบรม หรือจัดท าเอกสารคู่มือให้กบัชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลในพื้นที่ เป็นต้น 

- ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเพื่อสนับสนุนหรือร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นท่ีโดยรอบโครงการ โดยครอบคลุมทั้งด้าน 
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวัง การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดย 
1) จัดอบรมเรื่องอันตรายจากสารเคมีและมลพิษ การป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ 

โรงเรียน วัด ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ทีมบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 

2) จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยการสนับสนุน
เพิ่มองค์ความรู้และความช านาญ โดยการอบรมป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ และโรคผิวหนัง ตลอดจนอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ 

3) สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีในกรณปีระชาชนเกิดภาวการณ์เจบ็ป่วยและผลการสอบสวน สืบสวน พบว่า 
มาจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ โครงการจะต้องให้ความรับผดิชอบตามข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

 5) การเพิ่มก าลังการผลิต ท าให้เกดิปญัหาฝุ่นละออง 
อาจเกิดผลกระทบต่อทางเดินหายใจ 

 6) การหลอมจะท าให้ช้ันบรรยากาศมีมลภาวะเกดิปัญหาต่อสุขภาพของ
ประชาชนหรือไม ่
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4. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม  
 1) โรงงานมีการสร้างงานให้แก่คนในชุมชน มาตรการป้องกันและแก้ไขฯ  

ระยะด ำเนินกำร 
- พิจารณารับแรงงานและบุคลากรในพ้ืนท่ีตามคุณสมบตัิและความเหมาะสมเป็นล าดับแรก 
- จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั้งแผนงานพัฒนาคณุภาพชีวติความเป็นอยู่ สุขภาพชุมชน 

แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา แผนงานพัฒนาอาชีพชุมชนเป็นประจ าทุกปี 
 2) ห่วงกังวลว่าประชาชนในพ้ืนท่ีจะได้รับผลกระทบจากการด าเนินการขยาย

ก าลังการผลิต 
มาตรการป้องกันและแก้ไขฯ  
ระยะด ำเนินกำร 
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง
ส่วนขยาย ครั้งท่ี 1 ของบริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด ตั้งอยูเ่ลขที่ 70  
หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.52 ต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดท า
รายงานฯ โดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 3) ควรมีการประเมินว่าโรงงานมีการสนับสนุนการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
เพียงใด 

 4) โรงงานกับชุมชนในพื้นที่มีการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
ประชาชนแจ้งปัญหาดา้นมลพิษที่เกิดขึ้นจากโรงงาน เช่น เสยีงดัง จะ
ได้รับการแก้ไขจากโครงการ และขอให้บริษัทมีความรับผิดชอบดูแลเรื่อง
ผลกระทบเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง 

มาตรการป้องกันและแก้ไขฯ  
ระยะด ำเนินกำร 
- จัดท าแผนปฏิบัติการด้านประชาสมัพันธ์เพื่อให้ข้อมูลการด าเนินงานโครงการและข้อมลูที่เกี่ยวข้อง

กับประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียงรับทราบเพื่อสร้างความเข้าใจต่อการด าเนินโครงการ และเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน  5) โรงงานมีการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
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 6) ขอให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานและชุมชนให้มากข้ึน ควรมกีาร
สนับสนุนผลติภณัฑ์/สินค้าชุมชน และส่งเสรมิการท่องเที่ยวในชุมชน 
เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ ไม่ควรท าเฉพาะที่ภาครัฐบังคับหรือคดิเพียงการ
ปลูกต้นไม ้

- ให้ความร่วมมือกับประชาชน ผู้น าชุมชน และหน่วยงานราชการในการประสานงานและแก้ไขปญัหา
ต่างๆ ท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการ และกรณมีีการร้องเรียนต้องจัดให้มีเจ้าหนา้ที่หรือ
คณะกรรมการท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบหาสาเหต ุและแก้ไขปญัหาข้อร้องเรยีนที่
เกิดขึ้น พร้อมช้ีแจงการด าเนินงานให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับตามแผนผังการด าเนินงานรับข้อ
ร้องเรียน 

- เชิญกลุ่มผู้น าชุมชนหรือผู้สนใจเขา้เยี่ยมชมโครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามโอกาสเพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์ให้ทราบถึงการด าเนินการ รวมถึงการจดัการสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ เพื่อลดความวติกกังวล
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากโครงการ 

- จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั้งแผนงานพัฒนาคณุภาพชีวติความเป็นอยู่ สุขภาพชุมชน 
แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา แผนงานพัฒนาอาชีพชุมชนเป็นประจ าทุกปี โดยจดัท าแผนงาน
ประจ าปี ดังนี ้
1) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี ้

1.1) จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมโครงการแก่หน่วยงาน ผู้น าชุมชนหรือตัวแทนภาคประชาชนที่
สนใจ เยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้ได้ช้ีแจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนต่อ
โครงการ 

1.2) น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การด าเนินโครงการและแจ้งผลให้ชุมชนเข้าใจ ซึ่ง
ประสานงานช่องทางสื่อสารกับผู้น าชุมชนหรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) การเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานท่ีอาจส่งผลต่อชุมชนใกล้เคียงโดยรอบโครงการ ดังน้ี 
2.1) ช้ีแจงความก้าวหน้าของโครงการ โดยตรงต่อผู้น าชุมชนหรือหน่วยงานปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร 

 7) เสนอแนะให้โรงงานเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม และให้โรงงานลงเยี่ยม
พื้นที่เพ่ือดูแลผลกระทบที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

 8) ขอให้โรงงานสร้างความสัมพันธ์กบัชุมชนในพื้นที่อย่างจริงจังและจริงใจ 
 9) ขอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบว่าโรงงานมีการปันน้ าใจใหแ้ก่

ชุมชนใกล้เคียงหรือไม่ และควรสนับสนุนงานประเพณีของชุมชนในพื้นที่ 
ซึ่งโรงงานได้มีการสนับสนุนชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 10) ขอให้มีกิจกรรมมวลชนสมัพันธ์กับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
 11) โรงงานควรมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน และร่วมงานประเพณีอย่างต่อเนื่อง 
 12) ขอให้โรงงานมีความเอื้อเฟื้อกับประชาชน และมีส่วนร่วมกับกิจกรรม

ชุมชน 
 13) ควรส่งเสริมใหโ้รงงานท า CSR 
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 14) ขอให้ทางโรงงานมีการช่วยเหลือสงัคม ด้วยการแบ่งปันผลก าไรให้แก่
ชุมชน และมีโครงการสร้างงานสรา้งอาชีพของคนในชุมชน 

2.2) แจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการรับทราบหากมีผลกระทบเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
2.3) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการด าเนินการที่อาจส่งผลกระทบหรือท าให้ชุมชนเกิดความกังวลใจ พร้อมทั้งรับ
ฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน 

2.4) จัดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าร่วมประชุมกับชุมชนในการประชุมของหมู่บ้านหรือการ
ประชุมผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแจ้งข่าวสารของโครงการและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากชุมชน เพ่อน ามาใช้ปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้เหมาะสม 

3) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี ้
3.1) ส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมด้านสังคมและประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนตามความ

เหมาะสม 
3.2) ส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดการอบรมวิชาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
3.3) ส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการท างานของแรงงานท้องถิ่น เช่น จัดอบรม

เพิ่มพูนความรู้และทักษะ 
3.4) จัดให้มีการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ เช่น 

กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น 

 15) ให้บริษัทมีการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 16) โรงงานให้การสนับสนุนด้านเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนหรือไม ่

5. ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ ์  
 1) ขอให้โรงงานด าเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร/มวลชนสัมพันธ์

กับประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น เช่น เปิดโรงงานให้ประชาชนเข้าไปเยี่ยมชม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขฯ  
ระยะด ำเนินกำร 
- น าเสนอผลการด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้น าชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่าง

ต่อเนื่อง 
- จัดท าแผนปฏิบัติการด้านประชาสมัพันธ์เพื่อให้ข้อมูลการด าเนินงานโครงการและข้อมลูที่เกี่ยวข้อง

กับประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียงรับทราบเพื่อสร้างความเข้าใจต่อการด าเนินโครงการ แลเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ กับชุมชนโดยรอบโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 2) ควรมีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องการผลติหรือ
ผลกระทบให้มากขึ้น เพื่อให้ชาวบา้นคลายความวิตกกังวล 

 3) ขอให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมลพิษที่เกิดจากโรงงานให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และควบคุมดูแลด้านมลพิษให้เหมือนเมื่อ
ครั้งเปิดโรงงาน 
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ตารางท่ี 5-1 สรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด 

ประเด็น 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกระบวนการรับฟัง 

ความคิดเห็นฯ ตามเอกสารท้ายประกาศฯ ง. 
มาตรการทีก่ าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห ์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (บางส่วน) 

 4) ขอให้ด าเนินการประชาสมัพันธ์กิจกรรมที่เกีย่วกับโรงงานให้ประชาชน
รับทราบ 

- เชิญกลุ่มผู้น าชุมชนหรือผู้สนใจเขา้เยี่ยมชมโครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามโอกาสเพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์ให้ทราบถึงการด าเนินการ รวมถึงการจดัการสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้เพื่อลดความวิตกกังวล
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากโครงการ 

- จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั้งแผนงานพัฒนาคณุภาพชีวติความเป็นอยู่ สุขภาพชุมชน 
แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา แผนงานพัฒนาอาชีพชุมชนเป็นประจ าทุกปี โดยจดัท าแผนงาน
ประจ าปี ดังนี ้
1) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี ้

1.1) จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมโครงการแก่หน่วยงาน ผู้น าชุมชนหรือตัวแทนภาคประชาชนที่
สนใจ เยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้ได้ช้ีแจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนต่อ
โครงการ 

1.2) น าเสอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การด าเนินโครงการและแจ้งผลให้ชุมชนเข้าใจ ซึ่ง
ประสานงานช่องทางสื่อสารกับผู้น าชุมชนหรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) การเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานท่ีอาจส่งผลต่อชุมชนใกล้เคียงโดยรอบโครงการ ดังน้ี 
2.1) ช้ีแจงความก้าวหน้าของโครงการ โดยตรงต่อผู้น าชุมชนหรือหน่วยงานปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร 
2.2) แจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการรับทราบหากมีผลกระทบเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
2.3) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการด าเนินการที่อาจส่งผลกระทบหรือท าให้ชุมชนเกิดความกังวลใจ พร้อมทั้งรับ
ฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน 

2.4) จัดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าร่วมประชุมกับชุมชนในการประชุมของหมู่บ้านหรือการ
ประชุมผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแจ้งข่าวสารของโครงการและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่่อน ามาใช้ปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้เหมาะสม 

 5) ขอให้เผยแพร่ข้อมลูการด าเนินงานของโครงการ เช่น การซ่อมบ ารุง
เครื่องจักร ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับทราบ 

 6) เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธด์้านการตรวจสอบคณุภาพน้ า เสียง และ
ควรมีมาตรการนี้ในทุกโรงงาน 
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ประเด็น 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกระบวนการรับฟัง 

ความคิดเห็นฯ ตามเอกสารท้ายประกาศฯ ง. 
มาตรการทีก่ าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห ์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (บางส่วน) 

6. ด้านอื่นๆ  
 1) เทศบาลต าบลบางปะกงยินดีเป็นตัวแทนของชุมชนในการดูแลตรวจสอบ

สิ่งที่อาจสร้างปญัหาสุขภาพหรือสภาพแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขฯ  
ระยะด ำเนินกำร 
- จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 

ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาค
ราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ โดยก าหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาค
ประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการฯ ท้ังหมด มบีทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 

 2) ให้หน่วยงานภาครัฐตรวจสอบ และมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

 3) มีมาตรฐานในการตรวจสอบโรงงานหรือไม่ โดยเฉพาะโรงงานท่ีไม่มี
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

  1) ให้ความรู้และจัดฝึกอบรมให้กับชุมชนรับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม
ของโครงการ และท าการสื่อสารให้ชุมชนรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสังเกตความผิดปกติของ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของโครงการ และขั้นตอนการแจ้งกลับเพื่อปรับปรุงแก้ไขความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

2) ตรวจเยี่ยมโครงการ รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดง
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

3) วิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ
โครงการ 

4) ร่วมปรึกษาหารือและก าหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพร่วมกัน 

5) พิจารณาแก้ไขข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท การพิจารณาการชดเชยท้ังแง่การตรวจสอบการก าหนดและ
การจ่ายค่าชดเชยรูปแบบต่าง นอกเหนือตามกฎหมายก าหนด หากเป็นปัญหาจากโครงการใน
กรณีหากพิสูจน์ได้ว่าโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งพืชผล สัตว์
เลี้ยงหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 5-1 สรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด 

ประเด็น 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกระบวนการรับฟัง 

ความคิดเห็นฯ ตามเอกสารท้ายประกาศฯ ง. 
มาตรการทีก่ าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห ์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (บางส่วน) 

  6) ท าการประเมินผลความส าเร็จของการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพ เพื่อใช้ในการทบทวนรูปแบบและวิธีในการท างานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในแต่ละปีที่แตกต่างกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน รวมทั้ง
การเผยพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการต่อประชาชนท่ีอยู่รอบพ้ืนท่ีโครงการ 

8) ร่วมปรึกษาหารือ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อการติดตามผลการด าเนินการ และ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ระหว่างโครงการ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และสัมฤทธ์ิผล 

9) ร่วมพัฒนาโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบที่ตั้งโครงการ รวมทั้งให้ข้อเ สนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 

- ให้ความร่วมมือกับประชาชน ผู้น าชุมชน และหน่วยงานราชการในการประสานงานและแก้ไขปญัหา
ต่างๆ ท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการ และกรณมีีการร้องเรียนต้องจัดให้มีเจ้าหนา้ที่หรือ
คณะกรรมการท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบหาสาเหต ุและแก้ไขปญัหาข้อร้องเรยีนที่
เกิดขึ้น พร้อมชี้แจงการด าเนินงานให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับตามแผนผัง 
การด าเนินงานรับข้อร้องเรียน 

 4) รัศมีศึกษา 5 กโิลเมตร ไมเ่พียงพอต่อการศึกษาโครงการ - 
 5) ในอนาคตโรงงานจะมีการพัฒนาไปอย่างไร มากน้อยเพียงใด  - 
 6) ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงโรงงานให้ดีขึ้น - 
 7) ไม่มีข้อห่วงกังวลจากการด าเนินการของโรงงาน - 
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 สรุปความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นฯ ในด้านความเหมาะสม 
ผลกระทบ ทางเลือกอ่ืน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ที่ได้รับจากการด าเนินงานในครั้งนี้ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการด าเนินงานต่อไปในอนาคต ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ 

 จากการด าเนินงาน พบว่า การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด ดังนั้น จึงควรเน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่าน 
ผู้น าชุมชน หนังสือเชิญประชุม ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุท้องถิ่น เว็บไซต์โครงการ และรถ
กระจายเสียงเคลื่อนที ่ตามล าดับ 

 การก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ มีความเหมาะสม
พอควร จึงท าให้มีผู้ เข้าร่วมประชุมครอบคลุมทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม อาจพิจารณา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการในการจัดประชุม เช่น การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมยิ่งข้ึน  

 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ มี เนื้อหาเป็น
จ านวนมาก ต้องใช้เวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลโครงการให้ครบถ้วน ซึ่งเป็นข้อจ ากัดใน
การท าความเข้าใจโครงการของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้การแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ
บางส่วนอาจจะไม่ตรงประเด็นเท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะด้านเทคนิค สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เศรษฐกิจ สังคม และอ่ืนๆ 

จากการรับฟังความคิดเห็นฯ พบว่า ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีข้อห่วงกังวลต่อประโยชน์ที่ชุมชนจะ
ได้รับจากการที่มีโครงการมาตั้งในพ้ืนที่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามล าดับ รวมถึงการ
สื่อสารข้อมูลของโรงงานต่อชุมชนอย่างสม่ าเสมอ คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ จึงมีข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินการของโครงการ ดังนี้ 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรส่งเสริม สนับสนุนโรงงานให้ความส าคัญต่อการสร้างงาน ส่งเสริม
กิจกรรมด้านวัฒนธรรม และประเพณีให้กับชุมชนผ่านกระบวนการส่งเสริมโรงงานให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยรอบบริษัท  
ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ 

 หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการโรงงานควรเข้มงวดในการก ากับ ดูแล
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มี
การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของพ้ืนที่โดยหน่วยงานท้องถิ่น และให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

 ให้โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมรูปแบบ วิธีการ และช่องทางในการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านการด าเนินกิจกรรมของโรงงานที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนและภาคส่วนที่



รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จ ากัด 

 

เมษายน 2560 หน้า 5-17 

เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ และสร้างความไว้วางใจในการอยู่ร่วมกันระหว่าง
โรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนอย่างปกติสุข 

 จากการด าเนินการรับฟังความคิดเห็น พบว่า ภาคประชาชนยังมีความห่วงกังวลต่อ
ประสิทธิภาพในการก ากับดูแลของภาครัฐในขณะมีการประกอบกิจการโรงงาน อีกทั้งภาค
สังคมยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อบทบาทของแต่ละหน่วยงานของภาครัฐในการก ากับ ดูแล 
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่เป็นการเฉพาะควรเข้มงวดในการก ากับ ดูแล และ
รายงานผลการด าเนินการต่อภาคสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรเร่งด าเนินการให้โครงการมีคณะกรรมการไตรภาคีในการก ากับ
กิจการของโรงงานโดยเร็ว 



ภำคผนวก



ภาคผนวก 1-1
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้
ออกประกาศ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิด 

ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

 

 

โดยที่การจัดทํารายงานและการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับ

โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงมีลักษณะเฉพาะแตกตางจาก 

การพิจารณารายงานในโครงการหรือกิจการทั่ว ๆ  ไป  และเพื่อใหมีการดําเนินกระบวนการพิจารณา 

ใหเปนไปโดยครบถวนตามแนวทางของมาตรา   ๖๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๕๑  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบ

ปฏิบัติ  และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ 

หรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง   ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม  

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ โครงการหรือกิจการของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่อาจกอใหเกิด

ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ

หรือกิจการที่อาจกอให เกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้ งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวน

ไดเสีย  รวมทั้งใหองคการอิสระใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่กําหนดในทายประกาศนี้  ดังนี้ 

  ๑.๑ โครงการหรือกิจการใดซึ่ งมีการประกาศหรือกําหนดตามกฎหมายนี้ 

หรือกฎหมายอื่นใหเปนโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ   



 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

  ๑.๒ โครงการหรือกิจการใดซึ่งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยขอรองเรียนสําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสุขภาพ  ที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตงต้ัง  วินิจฉัยภายใน  ๓๐  วัน
หลังจากไดรับขอรองเรียน  วาโครงการหรือกิจการดังกลาวอาจสงผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

ขอ ๒ ผูที่จัดทํารายงานตามประกาศนี้จะตองเปนผูที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูมีสิทธิจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและไดข้ึนทะเบียนไวแลวกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ทั้งนี้  หากการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดังกลาว  มีกฎหมายอื่นบัญญัติเก่ียวกับการไดรับอนุญาตไวและมีกระบวนการที่จะใหผูมีสิทธิจัดทํา
รายงานดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวไวแลว  ผูมีสิทธิจัดทํารายงานจะตองไดรับอนุญาตตามที่บัญญัติไว
ในกฎหมายนั้น ๆ  ดวย 

ขอ ๓ เมื่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ไดรับรายงาน
จากผูที่จัดทํารายงานตามขอ  ๒  แลว  ใหดําเนินการตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยเสนอตอคณะกรรมการผูชํานาญการ 
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  เพื่อพิจารณาตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๔๙   
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตอไป 

ขอ ๔ เมื่อคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
เห็นชอบกับรายงานการวิ เคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว   ใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจัดสงผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการ  ฯ   
ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น  หรือหนวยงานของรัฐผูอนุญาต
โครงการเพื่อใหหนวยงานดังกลาวจัดใหมีการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวน
ไดเสีย  ทั้งนี้  ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนได เสียที่กําหนด 
ตามเอกสารทายประกาศ 

ขอ ๕ เมื่อคณะกรรมการผูชํานาญการ ฯ   ไดใหความเห็นชอบรายงานการวิ เคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพแลว  ใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจัดสงรายงานฉบับที่ไดรับความเห็นชอบแลวนั้น  พรอมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการ ฯ  และสรุปสาระสําคัญของมาตรการปองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม  ใหองคการอิสระใหความเห็นประกอบ  กอนมีการดําเนินการหรือการอนุญาต
ของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๖ ในกรณีที่เปนโครงการหรือกิจการตามขอ  ๑  ซ่ึงเปนโครงการหรือกิจการของสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการรวมกับเอกชนซึ่งตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี   
ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอความเห็นของคณะกรรมการ
ผูชํานาญการ ฯ  ความเห็นขององคการอิสระ  และรายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผูมีสวนไดเสียของหนวยงานซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  เพื่อใหความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย 

ขอ ๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



เอกสารทายประกาศ 

ก.  แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ  ประกอบดวย 

 

       ๑.  สาระสําคัญ 
 ๑.๑  รายงานฉบับยอ ตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 
 ๑.๑.๑ รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ พรอมกิจกรรมที่เก่ียวของ  
 ๑.๑.๒ ที่ตั้งของโครงการหรือกิจการโดยมีภาพและแผนที่ที่ตั้งโครงการหรือกิจการ  
รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบทางสิ่งแวดลอมในบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการตามมาตรา
สวน  ๑ : ๕๐๐๐๐ หรือมาตราสวนอ่ืนที่เหมาะสม 
 ๑.๑.๓ ทางเลือกที่ตั้งโครงการหรือกิจการและวิธีการดําเนินการโครงการหรือกิจการ 
พรอมเหตุผลและขอพิจารณาในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ 
 ๑.๑.๔ รายงานการแสดงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ สผร. ๑  
 ๑.๑.๕ สรุปผลกระทบที่อาจมีผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งด านคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พรอมระบุเหตุผลหรือหลักเกณฑประกอบขอสรุปดังกลาว 
 

         ๑.๒ รายงานหลัก ตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 
  ๑.๒.๑ บทนํา : กลาวถึงที่มา วัตถุประสงคของโครงการหรือกิจการ เหตุผลความจําเปน     
ในการดําเนินโครงการหรือกิจการ วัตถุประสงคการจัดทํารายงาน ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา 
  ๑.๒.๒ ที่ตั้งของโครงการหรือกิจการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการหรือกิจการ   
รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบทางสิ่งแวดลอมในบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการหรือกิจการ
มาตราสวน ๑ : ๕๐๐๐๐  หรือมาตราสวนอ่ืนที่เหมาะสม   
  ๑.๒.๓ รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ : ใหมีรายละเอียดที่สามารถแสดง 
ภาพรวมไดชัดเจน ไดแก ประเภท ขนาด ที่ตั้งโครงการหรือกิจการ วิธีการดําเนินการโครงการหรือ
กิจการประกอบของโครงการหรือกิจการดังกลาว ตลอดจนแผนผังการใชที่ดินของโครงการหรือกิจการ
โดยแสดงทิศและมาตราสวนที่เหมาะสม 
  ๑.๒.๔ สภาพแวดลอมในปจจุบัน : ใหแสดงรายละเอียดพรอมภาพถายทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเปนชนิดที่ฟนฟูไดและฟนฟูไมได  
รายละเอียดคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาคุณภาพของชีวิต ตลอดจนสภาพปญหา
ปจจุบันบริเวณพ้ืนที่โครงการหรือกิจการพรอมแสดงแผนที่สภาพแวดลอมบริเวณโครงการหรือกิจการ  
สภาพปจจุบันดานสังคมและสุขภาพของประชาชนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
หรือกิจการ การใชประโยชนที่ดินโดยรอบโครงการหรือกิจการตลอดจนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการหรือกิจการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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  ๑.๒.๕ การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ และการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน
จากโครงการหรือกิจการ 
   (๑) ทางเลือกในการดําเนินโครงการหรือกิจการ : ในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะตองเสนอทางเลือก โดยอาจเปน 
ทั้งทางเลือกเก่ียวกับสถานที่ตั้งหรือวิธีดําเนินการของโครงการหรือกิจการ ทั้งนี้ ทางเลือกที่เสนอ 
ทุกทางเลือกจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค  มีเหตุผลวาบรรลุเปาหมายและความจําเปนในการมีหรือ 
ไมมีโครงการหรือกิจการอยางไร มีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบในทุกทางเลือก และจะตองระบุ
ทางเลือกที่ เหมาะสมที่สุดที่จะดําเนินโครงการหรือกิจการ โดยจะตองคํานึงถึงขอมูลดานสุขภาพและ
สังคมของประชาชนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการหรือกิจการทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวพรอมแสดงเหตุผลและความจําเปนประกอบ 
   (๒) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม : ใหประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
จากโครงการหรือกิจการ ทั้งที่เปนผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางออมตอทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ ตาม ๑.๒.๔ พรอมทั้งแยกประเภททรัพยากรธรรมชาติเปนชนิดที่สามารถ
ฟนฟูไดและฟนฟูไมได  รวมทั้ง ใหประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในทุกทางเลือกของโครงการหรือ
กิจการเปรียบเทียบกัน โดยการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ใหดําเนินการตามขอ ข. และการจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ใหดําเนินการตามขอ ค. ทั้งนี้ ใหระบุ
ผลกระทบที่อาจมีผลตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พรอม
กับใหระบุเหตุผลหรือหลักเกณฑประกอบการประเมินดังกลาวดวย      
  ๑.๒.๖ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย : ใหอธิบาย
รายละเอียดในการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดข้ึนตาม ๑.๒.๕ และในกรณีที่ความเสียหายไมอาจ
หลีกเลี่ยงไดใหเสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกลาวดวย โดยในมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย ตองคํานึงถึงมาตรการปองกันและแกไขดานสุขภาพและสังคมดวย 
  ๑.๒.๗ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม : ใหเสนอมาตรการและ 
แผนการดําเนินการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ทางวิชาการและการ
ปฏิบัติการ ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการหรือกิจการ 
โดยในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตองผนวกเรื่องมาตรการติดตามตรวจสอบ    
ดานสุขภาพและสังคมดวย 
  ๑.๒.๘ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญพรอมดวยมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบดังกลาว 

๒.  เอกสารหลักฐานที่ตองนําเสนอ 
      ๒.๑  รายงานหลัก  จํานวนไมนอยกวา  ๑๕  ฉบับ 
      ๒.๒  รายงานยอ  จํานวนไมนอยกวา  ๑๕  ฉบับ 
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      ๒.๓  ปกหนาและปกในของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ  สผร. ๒ 
      ๒.๔  หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ  สผร. ๓   
      ๒.๕  สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
      ๒.๖  บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ  สผร. ๕ 

๒.๗ แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ  
สผร. ๖ 
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ข. แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
กอให เ กิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้ งทางด านคุณภาพสิ่ งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จากโครงการหรือกิจการดังกลาวขางตนใหปฏิบัติตาม         
แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ที่จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือที่มีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมโดยใหเพ่ิมข้ันตอน
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบาย
สาธารณะของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  ดังตอไปนี้        

๑. เพ่ือใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และภาคสวนตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการนําเสนอ
ประเด็นหวงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ และเพ่ือใหการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพเปนไปอยางครบถวนรอบดานใหมากที่สุด ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ หรือ    
ผูขออนุมัติอนุญาตใหดําเนินโครงการหรือกิจการ จัดเวทีกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพโดยสาธารณะ และจัดสงรายงานการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพดังกลาวตอคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ 
ทั้งนี้ การจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพ จะตองดําเนินการตามแนวทางการรับฟงความคิดเห็นตามที่กําหนดไวในเอกสาร         
ทายประกาศ ค.๑ 

๒. ในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะตองมีการศึกษาครอบคลุมปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ 
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

 ๒.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเปนทรัพยากรที่ดิน 
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรแรธาตุ 
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ และระบบนิเวศ 

 ๒.๒ การผลิต ขนสง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย โดยจะตองแจงประเภท ปริมาณ และ
วิธีดําเนินการของวัตถุอันตรายทุกชนิด 

 ๒.๓ การกําเนิดและการปลอยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ จากการกอสราง จาก
กระบวนการผลิต และกระบวนการอ่ืนใด ไมวาจะเปนขยะ กากของเสีย กากของเสียอันตราย น้ําเสีย 
ขยะติดเชื้อ ความรอน มลสารทางอากาศ ฝุน แสง เสียง กลิ่น การสั่นสะเทือน และกัมมันตภาพรังสี 
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 ๒.๔ การรับสัมผัสตอมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ ไมวาจะเปน เสนทางการรับสัมผัสเขาสู
รางกาย เชน โดยการหายใจ การรับประทาน การสัมผัสทางผิวหนัง เปนตน การรับสัมผัสของคนงาน  
หรือผูปฏิบัติงานในโครงการหรือกิจการ การรับสัมผัสของประชาชนโดยรอบโครงการหรือกิจการ เปนตน 

๒.๕ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตออาชีพ การจางงาน และสภาพการทํางานใน
ทองถิ่น ทั้งทางบวกและทางลบ เชน ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการทํางาน การเปลี่ยนแปลงในระบบ
นิเวศ ทรัพยากร และหวงโซอุปทานของสินคาและบริการที่เปนฐานการดํารงชีวิตหลักของประชาชน   
กลุมใดกลุมหนึ่งในพื้นที่ 

 ๒ .๖ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตอความสัมพันธของประชาชนและชุมชน            
ทั้งความสัมพันธภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงการอพยพของประชาชนและ
แรงงาน การเพ่ิม/ลดพ้ืนที่สาธารณะของชุมชน และความขัดแยงที่อาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ
หรือกิจการดังกลาว 

 ๒.๗ การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ที่มีความสําคัญหรือเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เชน  
ศาสนสถาน สถานที่ที่ประชาชนสักการะบูชา หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชุมชนทองถิ่น พ้ืนที่ที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร และโบราณสถานสําคัญ 

 ๒.๘ ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเปนพิเศษตอประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่ง 
โดยเฉพาะกลุมประชาชนที่มีความเปราะบาง เชน เด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ พอแมเลี้ยงเด่ียว ชนกลุมนอย 
เปนตน 

 ๒.๙ ทรัพยากรและความพรอมของภาคสาธารณสุข ทั้งในแงของการสรางเสริม  
การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสุขภาพของประชาชน ที่อาจเกี่ยวเน่ืองกับโครงการหรือกิจการ รวมถึง
ความพรอมของขอมูลสถานะสุขภาพในพ้ืนที่กอนมีการดําเนินการ การจัดระบบฐานขอมูลเพ่ือติดตาม
ผลกระทบ ขีดความสามารถการสํารวจโรค และการรับมือกับอุบัติภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึน 

๓. เ พ่ือใหรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเปนไปอยางครบถวนสมบูรณ  
ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ หรือหนวยงานที่มีหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ หรืออนุญาต 
จัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โดยสาธารณะ และจัดสงรายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชน       
ผูมีสวนไดเสีย และสาธารณชน พรอมทั้งความเห็นและคําชี้แจงใหแกคณะกรรมการผูชํานาญการ ฯ    
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป โดยหลักเกณฑในการจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นในการทบทวน
รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพใหเปนไปตามแนวทางการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่กําหนดไวในเอกสารทายประกาศ ค.๓ 
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ค.  แนวทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในกระบวนการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 

 

ค. ๑ กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการกําหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

๑. ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพ่ือกําหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เพ่ือใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่
เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในการนําเสนอประเด็นหวงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ และเพ่ือใหการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพเปนไปอยางครบถวน 
        ๒. การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพ่ือกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ จะตองดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

๒.๑ ตองแจงลวงหนาใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และสาธารณชนทราบไมนอยกวา ๑ เดือน โดยแจงใหสาธารณชน
ทราบผานทางชองทางการสื่อสารสาธารณะไมนอยกวา ๓ ชองทาง เพ่ือใหหนวยงานและสาธารณชน           
ที่สนใจสามารถเตรียมตัวเขารวมไดอยางทั่วถึง 

๒.๒ ตองเปดเผยเอกสารโครงการ โดยระบุถึงความเปนมา ความจําเปน แหลงเงินทุน 
กระบวนการ และแนวทางในการดําเนินโครงการ รวมถึงนําเสนอขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับปจจัยที่อาจสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และรางขอเสนอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ  
ดานสุขภาพเพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน กอนการจัด       
เวทีผานทางชองทางการสื่อสารสาธารณะ ไมนอยกวา ๓ ชองทาง 

๒.๓ จัดระบบการลงทะเบียนเพ่ือใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่เก่ียวของ  
ซึ่งมีความประสงคที่จะใหความเห็นในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
และสุขภาพสามารถลงทะเบียนลวงหนาไดโดยสะดวก 

๒.๔ การจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ตองจัด
ชวงเวลาที่เหมาะสมเพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนไดนําเสนอประเด็นหวงกังวล ขอมูลที่
เก่ียวของ และนําเสนอแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพไมนอยกวา  
๒ ชั่วโมง และไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด 

๒.๕ ภายหลังการจัดเวทีรับฟงความคิดเหน็ฯ จะตองเปดชองทางในการรับฟงความคิดเห็น
อยางตอเนื่องไมนอยกวา ๑๕ วัน โดยตองมีชองทางอยางนอย ๒ ชองทาง 
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๓. ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ หรือผูขออนุมัติอนุญาตใหดําเนินโครงการหรือ
กิจการจัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน พรอมทั้งคําชี้แจง และ
นําเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เพ่ือการดําเนินการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยสงใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือทราบ และสงใหสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเพ่ือเผยแพรแกสาธารณชน
ตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๘- 

 

ค.๒  กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในขั้นตอนการประเมิน
และจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสุขภาพ 

ในข้ันตอนการประเมินและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ
หรือกิจการที่ อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ใหเจาของโครงการหรือผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมฯ ดําเนินการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบทางสังคม
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ที่จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมและ
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียอยางรอบดาน โดยเจาของโครงการหรือผูจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

๑. ใหผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ทําการเปดเผยขอเท็จจริงที่เก่ียวกับ
โครงการหรือกิจการที่กําลังดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ โดยจะตองมี
ขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้  

๑.๑ ขอมูลเก่ียวกับประเภท ขนาด กําลังการผลิต และขนาดพื้นที่ของโครงการหรือกิจการ
๑.๒ ขอมูลเก่ียวกับมลพิษในดานตางๆ ที่จะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการหรือกิจการ ขอมูลเก่ียวกับ
แหลงน้ําหรือที่ดินสาธารณะที่จะใชเปนสถานที่รองรับน้ําทิ้งหรือของเสียจากโครงการหรือกิจการ (ถามี) 
รวมถึงขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ  

๑.๒ แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และมาตรการปองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (ถามี) 

๑.๓ ระยะเวลาที่คาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินโครงการหรือกิจการ 

๑.๔ ชื่อเจาของโครงการหรือหนวยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมาย 
หมายเลขโทรศัพทและสถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลเพ่ิมเติม 

๑.๕ วัน เวลา และสถานที่ที่จะมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
๑.๖ ปายแสดงขอมูลตาม ๑.๑ – ๑.๕ จะตองมีสถานที่ตั้งและขนาดที่ประชาชนและผูมีสวน 

ไดเสียสามารถเขาถึงและอานขอมูลไดโดยสะดวก 

๒. ในการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ใหผูจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ แสดงชื่อโครงการหรือกิจการ วัตถุประสงค เปาหมายและประเด็นที่จะ 
 



-๙- 

 

มีการสํารวจหรือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ ใหชัดเจน โดยประเด็นที่จะสํารวจแตละประเด็น
จะตองสอดคลองกับรายละเอียดของโครงการหรือกิจการนั้นๆ ดวย 

๓. ในการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นฯ ควรใหความสําคัญกับการเก็บรวบรวมขอมูลและ
การศึกษาทําความเขาใจถึงวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมของชุมชนในพ้ืนที่ที่อาจไดรับผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการดําเนินโครงการหรือกิจการดังกลาว  

๔. ในการสํารวจและรับฟงความคิดเห็น ของผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ 
อาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้ 

๔.๑ การสัมภาษณรายบุคคล 

๔.๒ การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร ระบบเครือขายสารสนเทศ 
หรือทางอ่ืน 

๔.๓ การเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอ
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ 

๔.๔ การสนทนากลุมยอย  

๔.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

๔.๖ การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เก่ียวของหรือมีสวนไดเสีย 

๕. เมื่อผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ทําการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูมีสวนไดเสียแลว จะตองสรุปผลการสํารวจความคิดเห็น ทั้งในดานบวกและในดานลบ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ดําเนินการสํารวจความเห็นเสร็จสิ้น โดยใหแสดงรายงานไวยังที่สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน และสถานบริการสุขภาพ
ของรัฐในพ้ืนที่ซึ่งเปนที่ตั้งของโครงการหรือกิจการ ในจุดที่ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียเขาถึงและ      
พบเห็นไดโดยงาย ทั้งนี้จะตองแสดงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ในสถานที่ดังกลาว
ขางตนไวเปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน  

 

 

 

 

 



-๑๐- 

 

ค.๓  กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนไดเสียในการทบทวนราง
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ 

๑. ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ จัดเวทีทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ เพ่ือใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่
เก่ียวของไดตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนสมบูรณของรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ฯ รวมถึงนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ตอรางรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ ดังกลาว 

๒. การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ฯ เพ่ือทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ 
จะตองดําเนินการตามข้ันตอน  

๒.๑ ตองแจงลวงหนาใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติและสาธารณชนรับทราบไมนอยกวา ๑ เดือน โดยในสวน
ของสาธารณชนใหผานทางชองทางการสื่อสารสาธารณะไมนอยกวา ๓ ชองทาง 

๒.๒ ตองเปดเผยรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ ฉบับสมบูรณ เพ่ือใหผูมี
สวนเกี่ยวของและสาธารณชนพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วันกอนการจัดเวทีผานทางชองทางการ
สื่อสารสาธารณะไมนอยกวา ๓ ชองทาง 

๒.๓ การจัดเวทีการทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ ตองจดัชวงเวลาที่
เหมาะสมเพื่อใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนไดนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นเพ่ิมเติมตอ  
รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ดังกลาวไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง และไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง   
ของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด 

 ๒.๔ ภายหลังการจัดเวทีการทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ 
จะตองเปดชองทางในการรับฟงความคิดเห็นอยางนอย ๒ ชองทาง อยางตอเนื่องไมนอยกวา ๑๕ วัน 

๓. ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและ
ผูมีสวนไดเสีย พรอมทั้งความเห็นและคําชี้แจงของหนวยงานเจาของโครงการ หนวยงานอนุมัติ 
หนวยงานอนุญาต หรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ พรอมสงใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือทราบ และสงใหสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเพ่ือเผยแพรแก
สาธารณชนตอไป 

 



-๑๑- 

 
ง. กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียของหนวยงานอนุมัติหรือ 
     หนวยงานอนุญาต 

๑. ใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาตตองแตงตั้งคณะกรรมการ    
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและ
กรรมการอ่ืนอีกไมนอยกวา ๒ คนแตไมเกิน ๔ คน 

ประธานกรรมการและกรรมการตองไมมีสวนไดเสียกับโครงการหรือกิจการในเรื่องนั้น และ
กรรมการอยางนอยหนึ่งในสามใหแตงตั้งจากผูที่มิไดเปนขาราชการ สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น 
หรือผูบริหารทองถิ่น 

๒. ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ดําเนินการดังนี้  
๒.๑ ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับโครงการหรือกิจการที่จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น ฯ

ดังกลาว 
๒.๒ กําหนดกระบวนการ วิธีการ สถานที่และเวลาในการรับฟงความคิดเห็นฯโดยคํานึงถึง

ความสะดวกของผูเก่ียวของทุกฝาย 
๒.๓ ลงประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย ๑ ฉบับที่มีการอานแพรหลายทั่วไป 

โดยเฉพาะในพื้นที่การกอสรางโครงการ และเขตใกลเคียงเปนเวลาไมนอยกวา ๓ วัน เพ่ือใหประชาชน
และผูมีสวนไดเสียที่ประสงคจะเสนอความคิดเห็นมาลงทะเบียนไวกับคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น ฯ 
กอนวันที่รับฟงความคิดเห็นดังกลาวลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน และจะตองมีระยะเวลาในการเปดรับ
ลงทะเบียนไมนอยกวา ๕ วัน 

๒.๔ แจงใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดลงทะเบียนไวแลวทราบถึงวันที่จะรับฟงความ
คิดเห็นดังกลาว โดยระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นฯ นั้น จะตองมีเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน 

๒.๕ ปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับโครงการหรือกิจการดังกลาวโดย
เปดเผย ณ สํานักงานของหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาตโครงการหรือกิจการนั้น 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โครงการหรือกิจการนั้นตั้งอยู และบนเว็บไซตของหนวยงานของรัฐที่
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นฯ โดยทั้งนี้จะตองดําเนินการลวงหนากอนเริ่มกระบวนการรับฟง      
ความคิดเห็นฯ ดังกลาวไมนอยกวา ๑๕ วัน 

ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น ฯ คํานึงถึงขอโตแยงของทุกฝาย ตลอดจนผลกระทบ  
ในดานตางๆ และใหดําเนินการดวยความยืดหยุน สุจริตและเปนธรรม เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของหนวยงานอนุมัติหรือหนวยงานอนุญาตที่ชัดเจนและถูกตองตามหลักวิชาการและสภาพ
ความเปนจริงมากที่สุด 

๓. เมื่อคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นฯ ไดรับฟงความคิดเห็นเสร็จแลว ใหทํารายงานการรับ
ฟงความคิดเห็น ฯ ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย 

 



-๑๒- 
 

๓.๑ รายชื่อกรรมการ ประชาชน ผูมีสวนไดเสียที่ลงทะเบียนและเขารวมการประชุม 
              ๓.๒ ขอเท็จจริงโดยสรุปเก่ียวกับกระบวนการ วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ที่รับฟงความ 
คิดเห็น 

๓.๓ บันทึกความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียทุกความเห็นเปนลายลักษณอักษร 
๓.๔ ประมวลผลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นฯ ในดานความเหมาะสม ผลกระทบ

ทางเลือกอ่ืน และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
๔.  ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นฯ เสนอรายงานตามขอ ๓ พรอมทั้งคําชี้แจงของหนวยงาน

ที่เก่ียวของเสนอตอหนวยงานของรัฐที่แตงตั้งภายใน ๑๕ วันนับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ฯ    
สิ้นสุดลงและใหถือเปนเอกสารที่เผยแพรตอสาธารณะและเผยแพรบนเว็บไซตดวย 

๕.  หนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาต จะตองนําความคิดเห็นที่ไดรับ
จากประชาชนและผูมีสวนไดเสีย พรอมทั้งคําชี้แจงของหนวยงานที่เก่ียวของเขาสูกระบวนการตัดสินใจ
พรอมทั้งใหคําชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจในโครงการหรือกิจการดังกลาวในแตละประเด็นเปน         
ลายลักษณอักษร และเผยแพรคําชี้แจงเหตุผลดังกลาวตอสาธารณะและเผยแพรบนเว็บไซตดวย     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๓- 
 
                                                                                                                                       แบบ สผร. ๑ 

รายงานการแสดงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทีส่ําคญั 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคณุคา

ตางๆ 

ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมทีส่ําคัญ 

มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
ทางกายภาพ 
 
 
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
ทางชีวภาพ 
 
 
 
ระบบนิเวศ 
 
 
 
คุณคาการใชประโยชน 
ของมนุษย 
 
 
 
คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
 
 
 

   

 



-๑๔- 
 
 

แบบ  สผร. ๒ 
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ชื่อโครงการ            
ที่ตั้งโครงการ                      . 
ชื่อเจาของโครงการ                       . 
ที่อยูเจาของโครงการ                     . 
การมอบอํานาจ 
  (     ) เจาของโครงการไดมอบอํานาจให      
                              เปนผูดําเนนิการเสนอรายงาน ดังหนงัสือมอบอํานาจที่แนบ 
  (     ) เจาของโครงการมไิดมีการมอบอํานาจแตอยางใด 
 
 
         จัดทําโดย 
 
             
               (ชื่อนิติบุคคลผูจัดทํารายงานฯ) 



-๑๕- 
 

แบบ  สผร. ๓ 
 

หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 วันที่  เดือน        พ.ศ.   
 

  หนังสือฉบับนี้ขอรับรองวา              เปนผูจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ                                      
ใหแก                                 .
เพ่ือ       ตามคําขอเลขที่         
โดยมีคณะผูชํานาญการและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานดังตอไปนี ้
 
 
           ผูชํานาญการ     ลายมือชื่อ 
                       . 
 
 
             เจาหนาที ่     ลายมือชื่อ 
                       . 
                       . 
                       . 
 
 
                           . 
           (               ). 
       ตําแหนง               . 
             (ประทับตรานิติบุคคล) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๖- 
 

แบบ  สผร. ๕ 
 

บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

ชื่อ ดาน / หัวขอทีท่ําการศึกษา 
สัดสวนผลงานคดิเปน  % 
ของงานศึกษาจัดทํา 
รายงานทั้งฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 



 

แบบ สผร. ๖ 
-๑๗- 

 
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เหตุผลในการเสนอรายงานฯ 
 

 (   )    เปนโครงการเขาขายตองจัดทํารายงาน  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน       
อยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ประเภทโครงการ 
..........................................................................................................................................................
. 
 (   ) เปนโครงการที่จัดทํารายงานฯ  เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง  .............................. 

เมื่อวันที่......................................(โปรดแนบมติคณะรฐัมนตรีและเอกสารที่เก่ียวของ) 
 (   )   จัดทํารายงาน ฯ  ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 (   ) อ่ืน ๆ  (ระบุ) ............................................................................................................  
 

วันที่ลงนามในสัญญาวาจางจัดทํารายงานฯ
..........................................................................................................................................................
. 
 

การขออนุญาตโครงการ 
 (   )   รายงานฯ  นี้จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการอนุญาตจาก .................................................... 

(ระบุชื่อหนวยงานผูใหอนญุาต) กําหนดโดย พ.ร.บ...................................................... 
มาตรา/ประเภทที่/ขอ/ลําดับที่ .................................................................................... 

 (   )   รายงาน ฯ  จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
(   )   โครงการนี้ไมตองย่ืนขอรับอนุญาตจากหนวยงานราชการและไมตองขออนุมัติจาก 

คณะรัฐมนตรี 
 (   )     อ่ืนๆ  (ระบุ) ............................................................................................................ 
 

สถานภาพโครงการ  (ระบุไดมากกวา ๑ ขอ) 
 (   ) กอนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
 (   ) กําลังศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
 (   )   ยังไมไดกอสราง 
 (   ) เริ่มกอสรางโครงการแลว  (แนบภาพถายพรอมระบุวันที่) 
 (   ) ทดลองเดินเครื่องแลว 
 (   ) เปดดําเนินโครงการแลว 
 

สถานภาพโครงการน้ีรายงานเม่ือวันที่ ......................................................................... 
  



ภาคผนวก 1-2
คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย



  



 



ภาคผนวก 3-1
สําเนาหนังสือขออนุเคราะห์ปิดประกาศ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์



































ภาคผนวก 3-2
หลักฐานการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุและ

ประกาศข้อความประชาสัมพันธ์













ภาคผนวก 3-3
สําเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม

รับฟังความคิดเห็น



สําเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
รับฟังความคิดเห็น ส่งด้วยตนเอง



































































สําเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
รับฟังความคิดเห็น ส่งทางไปรษณีย์











ภาคผนวก 3-4
สําเนาหนังสือขอข้อคิดเห็น















ภาคผนวก 3-5
รายละเอียดของเอกสารประกอบการประชุม

รับฟังความคิดเห็นฯ 



กําหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ



 
 
 

 

 

กําหนดการประชุมรับฟงัความคิดเหน็ 
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัตหิรือหน่วยงานอนญุาต 
โครงการขยายโรงงานผลติลวดทองแดง บรษิทั ไทยเมทลัโพรเซสซ่ิง จํากดั 

ในวันพฤหสับดทีี่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-16.30 น.  
ณ ห้องประชมุบษุราคัม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชงิเทรา 

 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม 

 *****รับประทานอาหารว่าง***** 

09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น   

09.10 – 09.30 น. ช้ีแจงความเป็นมาวัตถุประสงค์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น  

 โดย ประธานคณะกรรมการรบัฟังความคิดเห็นฯ 

09.30 – 09.45 น. นําเสนอข้อมูลโครงการ 

09.45 – 12.00 น. ผู้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 

12.00 – 13.00 น. *****รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน***** 

13.00 – 16.30 น. ผู้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น (ต่อ) โดยรวบรวมความคิดเห็นจนกว่าไม่มี 
ผู้แสดงความคิดเห็น และสรปุการประชุม 

 

หมายเหตุ : เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็นจนกว่าจะไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 
 
          



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 



  



การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด 

 

 

คํานาํ 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2552 ได้กําหนดว่าหน่วยงานอนุมัติหรอืหน่วยงานอนุญาต ต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเหน็
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อรายงานและการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง หลังจากที่สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (คชก.) ให้หน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาตทราบ 

โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด ผ่านความเห็นชอบจากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เลขที่หนังสือเห็นชอบที่ ทส 
1009.3/6521 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต จึงได้ดําเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นผู้ดําเนินการจัดกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็น ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 

1. นางศรีจันทร์ อุทโยภาส ประธานกรรมการ 

2. นายปรีชา รุ่งรัตน์ กรรมการ 

3. นางสาวพิณลัพธพร นาคสมบูรณ์ กรรมการ 

4. นางนันทวัน ยันตะดิลก กรรมการ 

5. นายจิรชัย เชาวลิต กรรมการ 

6. นายเดชา พิมพิสุทธิ์ เลขานุการ 

7. นายวิทยา แดงทําดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
ทําหน้าที่แทนผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม  
สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

8. นายอํานาจ เถาเล็ก ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้กําหนดแผนการดําเนินงานเพ่ือ
รวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสีย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรม 
แกรนด์ รอยัล พลาซ่า อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการน้ี คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้
จัดทําเอกสารสรุปข้อมูลรายละเอียดโครงการ สําหรับให้ผู้สนใจได้ศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดโครงการ 
ดังต่อไปนี้ 

 



การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด 
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การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด 

 

หน้า ๑ 

 

บทที่ 1 ความเป็นมาของการจัดรบัฟังความคดิเห็นฯ 

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ออกประกาศ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ประกาศ 
ทส. 29 ธันวาคม 2552) โดยตามข้อ 4 ของประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า “เม่ือคณะกรรมการผู้ชํานาญการ 
(คชก.) พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแล้ว ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดส่งผลการพิจารณา
ของ คชก. ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น หรือหน่วยงานของรัฐผู้อนุญาต
โครงการเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวจัดให้มีการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  
ที่กําหนดตามเอกสารท้ายประกาศ ง (ขั้นตอน ง)” ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานตามกฎหมาย โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ)  
ของหน่วยงานอนุญาต ซึ่งมีความเป็นกลางและไม่มีส่วนได้เสียกับโครงการ เป็นผู้จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ  

เมื่อคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้รับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จ ต้องเสนอรายงานการรับฟังความ
คิดเห็นพร้อมทั้ง คําชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อหน่วยงานของรัฐที่แต่งตั้งนับจากกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นฯ ส้ินสุดลง และมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
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บทที่ 2 ความเป็นมาของโครงการ 

โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จํากัด เป็นบริษัทในเครือ YAZAKI 
GROUP ก่อตั้งวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2531 และเริ่มการผลิตในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2533 โดยได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 (ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-60-1/33 ฉช.) โดยมีจุดประสงค์ที่
จะประกอบกิจการหลอมและรีดทองแดง เพื่อผลิตลวดทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 และ 11 มิลลิเมตร 
สําหรับจําหน่ายให้บริษัทร่วมทุนทั้งหมดในการผลิตชุดสายไฟในรถยนต์ สายเคเบิลและสายไฟบ้าน โดยมีวัตถุดิบหลัก
นําเข้าจากต่างประเทศคือ แผ่นทองแดง เดิมมีความสามารถในการผลิต 160 ตัน/วัน มีกําลังเครื่องจักรตาม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 5,134.46 แรงม้า  ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ ได้ดําเนินการขยายกําลังการผลิตตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2553 โดยได้ดําเนินการเพ่ิมความสูงส่วนของห้องหลอมจาก 5.3 เป็น 8.0 เมตร และเพิ่มจํานวนหัวเผาจาก 
7 เป็น 15 หัวเผา ทําให้มีความสามารถในการผลิตเพิม่ขึ้นรวมเป็น 432 ตัน/วัน มีกําลังเครื่องจักรรวม 10,022.92 
แรงม้า โดยการดําเนินกิจกรรมโครงการฯ เข้าข่ายอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเละส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาดและวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
ตามประเภทโครงการหรือกิจการ “อุตสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเว้นเหล็กและอะลูมิเนียม) กําลังการผลิต (output) 
ตั้งแต่ 50 ตัน/วัน ขึ้นไป หรือมีกําลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ 50 ตัน/วัน ขึ้นไป” 
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บทที่ 3 รายละเอียดโครงการ 

3.1 ที่ตั้งโครงการ 

โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ที่ 5 ถนน 
บางนา-ตราด กม. 52 ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ตาม EIA เดิม 15.5 ไร่ ภายหลัง
ขยายกําลังการผลิต พื้นที่ลดลง 0.77 ไร่ เนื่องจากการรังวัดและแบ่งเป็นพื้นที่ทางสาธารณประโยชน์ คงเหลือ 
14.73 ไร่ และไม่มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มหรือขยายพื้นที่โรงงาน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดกับถนนเกษมจาติกวณิช ถัดไปเป็นพื้นที่ว่าง ร้านค้าและบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ 

 ทิศใต้ ติดกับพื้นที่บ่อเล้ียงปลาซึ่งต่อเนื่องมาจากพื้นที่ด้านทิศตะวันตก 

 ทิศตะวันออก ติดกับร้านค้า ถัดไปเป็นพื้นที่รกร้าง 

 ทิศตะวันตก ติดกับลํารางสาธารณะ และบ่อเล้ียงปลา 

การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการฯ ก่อนขยายกําลังการผลิต ประกอบด้วย อาคารหลอม อาคารรีไซเคิล 
อาคารสํานักงาน พื้นที่วางวัตถุดิบ ระบบบําบัดน้ําเสียรวมบ่อเก็บน้ําหลังบําบัด บ่อพักน้ําทิ้ บ้านพักรับรอง พื้นที่จอด
รถ ที่ว่างรวมรางระบายน้ํา ถนน พื้นที่สีเขียว หน่วยเสริมการผลิต และพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น อาคารซ่อมบํารุง 
อาคารเก็บของ อาคารจ่ายไฟฟ้า ห้องตาชั่ง ห้องผลิตลมอัด ระบบน้ําหล่อเย็น ป้อมยาม โรงเก็บขยะ โรงอาหารและ
สนามเปตอง เป็นต้น และการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการฯ หลังขยายกําลังการผลิตประกอบด้วย การก่อสร้าง
อาคารเก็บวัตถุดิบ (อาคารที่มีหลังคาปกคลุม) และเพิ่มพื้นที่บ่อหน่วงน้ําฝน สําหรับสัดส่วนพื้นที่สีเขียวไม่มีการ
เปล่ียนแปลง 
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ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการผลิตลวดทองแดงส่วนขยาย คร้ังท่ี 1 ของบริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด 

รูปที ่๑ พื้นทีต่ั้งโครงการฯ 
  

ที่ตัง้โครงการ 
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3.2 วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

วัตถุดิบที่ใช้ในโครงการฯ ประกอบด้วย แผ่นทองแดงความบริสุทธิ์ ร้อยละ 99.9 ประมาณ 414.32 ตัน/
วัน (ลดลงจาก EIA เดิม 18 ตัน เน่ืองจากปรับเพิ่มสัดส่วนของสายไฟทองแดง/สายเคเบิลทองแดง) และเศษทองแดง 
(จากสายไฟทองแดง/สายเคเบิลทองแดง) ประมาณ 24 ตัน/วัน (เพิ่มขึ้นจาก EIA เดิม เนื่องจากมีการปรับปรุงสัดส่วน
ในการเตรียมวัตถุดิบ) และผลิตภัณฑ์ของโครงการฯ คือ ลวดทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 และ 11 มิลลิเมตร 
สําหรับนําไปผลิตเป็นชุดสายไฟเป็นหลัก และผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตคือ การนําเศษทองแดงจาก
การรีไซเคิล ซึ่งรับมาจากลูกค้าที่นําลวดทองแดงไปผลิตสายไฟฟ้าสายไฟรถยนต์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่ง
โครงการฯ จะรวบรวมกลับมารีไซเคิลแยกเอาทองแดงกลับมาเข้าสู่ขั้นตอนการหลอมใหม่อีกครั้ง 

รูปที ่๒ วัตถดุบิ 

 

 

รูปที ่๓ ผลติภณัฑ์ 
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3.3 เคร่ืองจักรอุปกรณ์การผลิต 

โครงการฯ มีการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อให้สามารถรองรับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น คือ 

(1) เพิ่มความสูงของห้องหลอมจาก 5.3 เป็น 8.0 เมตร ทําให้สามารถเพิ่มปริมาณการหลอมทองแดงได้มาก
ขึ้นจาก 7 เป็น 18 ตัน/ชั่วโมง 

(2) เพิ่มหัวเผาจาก 7 เป็น 15 หัวเผา เพื่อให้ความร้อนแก่วัตถุดิบในการหลอมละลายที่อุณหภูม ิ
เท่าเดมิ คือ 1,150 องศาเซลเซียส 

3) เปล่ียนแปลงขนาดแม่พิมพ์จากพื้นที่หน้าตัดเป็นส่ีเหล่ียมคางหมูขนาด 1,600 เป็น 3,548 ตาราง
มิลลิเมตร 

4) เพิ่มชุดหัวรีดเบอร์ 0 สําหรับลดขนาดพื้นที่หน้าตัดที่ผ่านแม่พิมพ์ขนาด 3,548 ตารางมิลลิเมตร ให้เหลือ
ขนาด 1,600 ตารางมิลลิเมตร แล้วจึงผ่านเข้าสู่เครื่องรีดชุดเดิมของโครงการ 

รูปที ่๔ การขยายกาํลังการผลิต 
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3.4 กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตลวดทองแดงของโครงการฯ เป็นการผลิตแบบการหล่อต่อเน่ือง โครงการฯ เลือกใช้เทคโนโลยี 
Southwire Continuous Rod (SCR) ซึ่งได้รับความนิยมและทันสมัย สามารถผลิตลวดทองแดงที่มีคุณภาพสูง และมี
ขนาดเหมาะสมกับการนําไปใช้งาน เช่น นําไฟผลิตเป็นสายไฟฟ้าภายในอาคาร สายส่ง สายไฟในรถยนต์ นอกจากน้ี
การผลิตควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ทําให้ลดการเกิดมลพิษและอันตรายต่อพนักงาน/
ผู้ปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบ กระบวนการผลิตแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ การผลิตลวดทองแดง และการรีไซเคิล
ทองแดง ซึ่งการผลิตลวดทองแดง มีขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนการหลอม ขั้นตอนการหล่อ ขั้นตอนการรีด ขั้นตอนการปรับ
สภาพผิว และขั้นตอนการม้วน ทั้งน้ีการรีไซเคิลสายไฟฟ้าทองแดงที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดที่
โครงการฯ รับมาจากบริษัทในเครือ (ปริมาณ 24 ตัน/วัน) จะนําเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยมีการคัดแยกด้วยมือและ
ทําการตัดปลายสายก่อนนําเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 

รูปที ่๕ กระบวนการผลิต 

3.5 ระบบสาธารณูปโภค และระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต 

3.5.1 ระบบน้ําใช้ 

โครงการฯ รับนํ้าใช้จากการประปาส่วนภูมิภาคบางปะกง ส่งนํ้าด้วยระบบท่อเหล็ก ขนาด 100 มิลลิเมตร 
และเข้าสู่ถังพักนํ้าของโครงการฯ ขนาด 400 และ 500 ลูกบาศก์เมตร อย่างละ 1 ชุด สามารถสูบใช้น้ําประปาได้
โดยไม่ต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ซึ่งก่อนขยายกําลังการผลิต มีความต้องการน้ําใช้ 119.83 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ภายหลังขยายกําลังการผลิตความตอ้งการน้ําใช้เพิ่มขึ้นเป็น 168.52 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
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3.5.2 ระบบไฟฟ้า 

โครงการฯ รับไฟฟ้ามาจากการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคบางปะกง ส่งไฟฟ้าระบบ 3 เฟส แรงดัน 24 kV.เข้าโรงงาน
ผ่านหม้อแปลงขนาด 3,000 kVA และส่งต่อไปยังหม้อแปลงย่อย ซึ่งกรณีผ่านหม้อแปลงขนาด 500 kVA จะใช้
สําหรับไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าทั่วไปของสํานักงานและโรงงาน กรณีผ่านหม้อแปลงขนาด 2,000 kVA จะใช้สําหรับ
จ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ปริมาณไฟฟ้าเฉล่ีย 20 MW-h./วัน และภายหลังขยายกําลังการผลิตมี
การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 30 MW-h./วัน 

3.5.3 ระบบหล่อเย็น 

ระบบหล่อเย็นของโครงการฯ ประกอบด้วย 

1) ระบบหล่อเย็นโดยอ้อม ใช้หล่อเย็นเตาหลอม โดยแลกเปล่ียนความร้อนผ่านผิวเตาหลอมเพ่ือป้องกัน
เครื่องจักรเสียหายจากความร้อน สําหรับน้ําที่ผ่านการหล่อเย็นจะนํามาลดอุณหภูมิที่หอหล่อเย็น ก่อนนําไปหมุนเวียน
ใช้ใหม่ในระบบ ซึ่งจะทําให้น้ําส่วนหน่ึงระเหยไปในอากาศและความเข้มข้นและความขุ่นในน้ําหล่อเย็นเพิ่มขึ้น จึง
จําเป็นต้องระบายน้ําบางส่วนทิ้งไป (น้ํา Blow down) เพื่อรักษาคุณภาพ โดยนํ้า Blow down ไม่มีการปนเปื้อน
สารเคมี จะถูกรวบรวมเข้าบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้ง หากมีค่าไม่เกินมาตรฐานจะถูกส่งไปยังบ่อพักน้ําทิ้งเพื่อรอ
ระบายสู่ภายนอกหรือนํามาใช้รดพื้นที่สีเขียว ดังนั้นต้องมีการเติมน้ําเข้าสู่ระบบหล่อเย็นประมาณ 70.41 ลูกบาศก์
เมตร/วัน  

2) ระบบหล่อเย็นโดยตรง ใช้หล่อเย็นแบบหล่อ โดยฉีดพ่นน้ําหล่อเย็นให้สัมผัสกับแบบหล่อเพื่อทําให้
ทองแดงแข็งตัว จากน้ันฉีดพ่นน้ําหล่อเย็นสัมผัสผิวทองแดงเพื่อลดอุณหภูมิ ซึ่งน้ําบางส่วนจะระเหยไป สําหรับน้ําหล่อ
เย็นส่วนนี้จะถูกรวบรวมไว้ในบ่อพักเพื่อรอหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เมื่อใช้ไปสักระยะหน่ึง ค่า TDS และส่ิงปนเป้ือน
สูงขึ้น ต้องมีการระบายสู่ถังกรองและนํามาลดอุณหภูมิที่หอหล่อเย็น ก่อนนําน้ําใสที่ผ่านการบําบัดน้ําทางเคมี
หมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ในระบบ ส่วนน้ําหล่อเย็นที่มีการปนเป้ือนน้ํามันหรืออนุภาคต่างๆ จะระบายลงสู่บ่อพัก และ
ส่งเข้าระบบบําบัดน้ําเสียเคมี เม่ือได้มาตรฐานจะสูบไปพักที่บ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้ง ก่อนระบายสู่ภายนอกหรือ
นํามาใช้รดพื้นที่สีเขียว ความต้องการใช้น้ําในระบบหล่อเย็นประมาณ 59.82 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

3.6 ระบบระบายน้ําฝนและป้องกันน้ําท่วม 

ก่อนขยายกําลังการผลิต โครงการฯ ได้จัดให้มีระบบระบายน้ําฝนแยกจากระบบรวบรวมนํ้าเสียของโรงงาน 
โดยนํ้าฝนที่ปนเปื้อนจากพื้นที่ลานกองวัตถุดิบกลางแจ้ง จะรวบรวมเข้าบ่อดักตะกอนขนาด 16 ลูกบาศก์เมตร และ
รวบรวมน้ําฝนลงสู่รางระบายนํ้าฝนของโรงงานก่อนระบายลงสู่บ่อหน่วงน้ําฝนขนาดขนาด 540 ตารางเมตร ความลึก 
5.5 เมตร และทยอยระบายหลังน้ําฝน ไว้ 3 ชั่วโมง และภายหลังขยายกําลังการผลิต โครงการฯ จัดให้มีระบบน้ําฝน
แยกจากระบบรวบรวมน้ําเสียโรงงาน โดยไม่มีน้ําฝนปนเป้ือนเน่ืองจากมีการจัดเก็บวัตถุดิบและสารเคมีในอาคารที่มี
หลังคาปกคลุม และการรวบรวมนํ้าฝนลงสู่รางระบายนํ้าฝนของโรงงาน ก่อนระบายลงสู่บ่อหน่วงน้ําฝนและทยอย
ระบายหลังหน่วงน้ําฝนไว้ 3 ชั่วโมง 
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3.7 การคมนาคมขนส่ง 

การขนส่งวัตถุดิบสารเคมี และผลิตภัณฑ์โครงการฯ จะใช้เส้นทางพิเศษบูรพาวิถี ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 314 และ 3466 โดยการขนส่งวัตถุดิบ (แผ่นทองแดง และสายไฟทองแดง/สายไฟ
เคเบิล) มีความถี่ในการขนส่งก่อนขยายกาํลังการผลิต 30 เที่ยว/วัน ซึ่งหลังขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึน้เป็น 54 เที่ยว/
วัน การขนส่งสารเคมี มีความถี่ในการขนส่ง 28 เที่ยว/วัน สําหรับก๊าซและเช้ือเพลิงอื่นๆ มีความถี่ในการขนส่ง 6 
เที่ยว/วัน การขนส่งผลิตภัณฑ์โครงการฯ มีความถี่ในการขนส่ง 28 เที่ยว/วัน การขนส่งของเสีย มีความถี่ในการขนส่ง
ก่อนขยายกําลังการผลิต 10 เที่ยว/วัน ซึ่งหลังขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 16 เที่ยว/วัน และการขนส่งพนักงาน 
มีความถี่ในการขนส่ง 130 เที่ยว/วัน 

โครงการฯ ได้กําหนดมาตรการเพื่อบริหารจัดการด้านการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ จัดทําป้ายสัญญาณลด
ความเร็วและติดแผงไฟบริเวณหน้าโรงงานและทางเข้า-ออก กําหนดให้รถบรรทุกใช้ถนนเกษมจากิตวณิจด้วยความเรว็
ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และห้ามจอดรถบรรทุกในช่องจราจรของถนนเกษมจาติกวณิช จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
อํานวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกและการสัญจรบริเวณหน้าโรงงาน และควบคุม
ระยะเวลาโดยหลีกเล่ียงช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า (7.00-8.00 น). และช่วงเย็น (16.00-18.00 น.) เป็นต้น 

3.8 มลพิษและการควบคุม 

3.8.1 ระบบควบคุมมลพิษอากาศ 

มลพิษที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการคือ ออกไซด์ของไนโตรเจน ฝุ่นละออง และทองแดง ซึ่งแหล่งกําเนิด
มลพิษทางอากาศของโครงการฯ ได้แก่ แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้จากขั้นตอนการหลอมที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งอุณหภูมิที่สูงจากการเผาไหม้ของเตาหลอม ทําให้เกิดออกไซด์ของไนโตรเจน และจะทําให้
ฝุ่นฟุ้งกระจาย ซึ่งมีการติดตั้งระบบรวบรวมอากาศจากการเผาไหม้เข้าสู่ระบบดักฝุ่นแบบหมุนวน (Single Cyclone & 
Multi-Cyclone System) ก่อนระบายอากาศสู่บรรยากาศต่อไป และแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศที่ไม่มีการเผาไหม้
จากขั้นตอนการรีไซเคิลทองแดง ซึ่งในการคัดแยกเศษทองแดงและเศษพลาสติกหลังทําการย่อยสายไฟที่มีฉนวนหุ้มโดย
เครื่องร่อนเอียงประมาณ 10 องศา ด้วยวิธีเขย่าจะมีฝุ่นทองแดงเกิดขึน้ ซึ่งจะรวบรวมฝุ่นดังกล่าวเข้าสู่ระบบมัลติไซโคลน
และถุงกรอง (Multi-Cyclone System and Bag Filter) ก่อนระบายอากาศสู่บรรยากาศต่อไป โดยมีการควบคุมอัตรา
การระบายฝุ่นละอองให้ต่ํากว่า 3.27 กรัม/วินาที  

โครงการฯ มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการฯ และบริเวณโดยรอบ ซึ่งผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายและในสถานประกอบการ (พ.ศ. 2556-2558) พบว่ามีค่าไม่เกินมาตรฐาน 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. 2549) เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะ
แวดล้อม (สารเคมี) สําหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการฯ (พ.ศ. 2557-
2558) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (พ.ศ. 2538 และ 2547) และมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศโดยทั่วไป (พ.ศ. 2552) 
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3.8.2 ระบบบําบัดน้ําเสีย 

โครงการฯ มีการแยกน้ําเสียตามแหล่งกําเนิด เพื่อบําบัดให้เหมาะสมก่อนนําน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่ และมีการระบายออกสู่ภายนอกโครงการฯ ซึ่งระบบในการบําบัดน้ําเสียโครงการมีดังนี้ 

1) ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบชีวภาพ โดยนํ้าเสียจากครัวและโรงอาหารปริมาณ 2,430 ลิตร/วัน ทําการบําบัด
ขั้นต้นด้วยถังดักไขมัน และส่งต่อไปยังระบบบําบัดน้ําเสียแบบกรองเติมอากาศ ซึ่งจะรับน้ําจากการบําบัดขั้นต้นด้วย
การดักไขมันและน้ําเสียจากอาคารสํานักงาน ปริมาณรวม 25.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีกระบวนการ 4 ส่วน คือ 
ส่วนเกรอะ ส่วนบําบัดแบบเติมอากาศ ส่วนตกตะกอนจุลินทรีย์ และส่วนฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน น้ําเสียที่ผ่านการ
บําบัดที่ค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะถูกรวบรวมไปยังบ่อพักน้ําทิ้ง หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกรวบรวมไปยังบ่อ
พักฉุกเฉินเพื่อรอบําบัดอีกครั้ง 

2) ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเคมี น้ําเสียจากระบบหล่อเย็นแบบผ่านโดยตรงและนํ้าล้างย้อนจากถังกรองทราย
ถูกรวบรวมไปยังบ่อพักน้ําเสีย โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการบําบัดคือ กระบวนการแยกนํ้ามัน กระบวนการ
ตกตะกอน กระบวนการกรอง กระบวนการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งและกักเก็บน้ําทิ้ง 

โครงการฯ มีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งที่ระบายออกนอกโครงการฯ และบ่อพักน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้ว
ก่อนนํามาใช้ใหม่ (พ.ศ. 2556-2558) ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งที่ระบายออกนอกโครงการฯ และบ่อพักน้ํา
ทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วก่อนนํามาใช้ใหม่ พบว่ามีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 
2539) เรื่องกําหนดคุณลักษณะของนํ้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน 

3.8.3 การควบคุมเสียง 

ในการควบคุมและป้องกันผลกระทบจากเสียงดัง โครงการฯ ได้มีการป้องกันเสียงจากแหล่งกําเนิดและจัดให้
มีห้องทํางานซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ส่วนหนึ่ง กรณีพนักงานต้องปฏิบัติงานบริเวณเครื่องจักรต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับในการสวมใส่ที่ครอบหูหรือที่อุดหู ทั้งนี้การปฏิบัติงานบริเวณเครื่องจักร จะให้พนักงานทําหน้าที่จดบันทึก
และตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักรเป็นระยะเวลาส้ันๆ ประมาณ 3-5 นาที/ชั่วโมง และทําการตรวจสุขภาพ
พนักงานประจําปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อศึกษาแนวโน้มการผิดปกติของระบบการได้ยิน ซึ่งโครงการฯ มีการติดตั้งวัสดุดูด
ซับเสียงบริเวณเครื่องจกัรที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียง การจัดทําเส้นระดับเสียง (Noise Contour) เพื่อทําการควบคุมเสียง
จากแหล่งกําเนิด และให้พนักงานใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นต้น และโครงการฯ มีแผนดําเนินโครงการอนุรักษ์
การได้ยินในปี พ.ศ. 2559 

โครงการฯ มีการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการฯ และระดับเสียงในสถานประกอบการ (พ.ศ. 
2556-2558) ซึ่งผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการฯ พบว่าส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินมาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2540) เรื่องกําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ยกเว้นบริเวณ
ด้านหลังและด้านข้างโรงงาน ปี พ.ศ. 2556 ที่มีค่าเกินมาตรฐานเล็กน้อย สําหรับผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถาน
ประกอบการ พบว่าส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินมาตรฐานตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2549) เรื่องกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง ยกเว้นบริเวณอาคารรีไซเคิล ปี พ.ศ. 2556 และบริเวณอาคารหลอม/เตาหลอม ปี พ.ศ. 2557 ที่มีค่าเกิน
มาตรฐานเล็กน้อย 
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3.8.4 ระบบการจัดการกากของเสีย 

การดําเนินการของโครงการฯ จะก่อให้เกิดของเสีย 2 ประเภทหลัก ได้แก่ มูลฝอยจากอาคารสํานักงาน/โรง
อาหาร ภายหลังขยายกําลังการผลิตมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 0.078 ตัน/วัน หรือ 19.5 ตัน/ปี ทั้งนี้โครงการฯ จะ
จัดเตรียมถังรองรับของเสียโดยแยกประเภทไว้ 3 ประเภท คือ ของเสียทั่วไป ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย 
โดยจะนําไปวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ และกากของเสียจากกระบวนการผลิต ซึ่ง
โครงการจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียทุกประเภท โดยของเสียจะถูกรวบรวมใส่ภาชนะ
จัดเก็บที่มีลักษณะและขนาดตามความเหมาะสมกับของเสียที่เกิดขึ้นแต่ละประเภท ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นําไปกําจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยโครงการฯ ใช้แนวคิดในการลดปริมาณที่
แหล่งกําเนิดเพื่อให้มีของเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุดและหากมีของเสียเกิดขึ้น จะนําของเสียเหล่านั้นกลับไปใช้ประโยชน์ให้
มากที่สุดและส่งของเสียไปกําจัดน้อยที่สุด 

3.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

โครงการฯ ได้ให้ความสําคัญต่อระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นส่ิงสําคัญสูงสุดขององค์กร ทั้งนี้ 
ได้กําหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น ดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001/OHSAS 18001 และปรับปรุงจัดการผลการดําเนินงานของระบบ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001/OHSAS 18001 อย่างต่อเนื่อง ดําเนินการ
ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่าง
สอดคล้องและเหมาะสม ดําเนินการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทํางาน ดําเนินการเฝ้าระวัง ตรวจ
ติดตามสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
พนักงาน ดําเนินการปรับปรุงป้องกันอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย สารเคมีไฟฟ้า และอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

3.10 คนงานและพนักงาน 

ปัจจุบันมีพนักรวมทั้งส้ิน 72 คน และภายหลังการขยายกําลังการผลิต คาดว่าจะรับพนักงานเพิ่มขึ้นรวมเป็น 
78 คน โดยมีนโยบายรับแรงงานในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตามที่โรงงานต้องการก่อนเป็นอันดับแรก และการทํางานของ
พนักงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ายสํานักงาน และฝ่ายผลิต 

3.11 พื้นที่สีเขียว 

ปัจจุบันโครงการฯ มีการจัดพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานประมาณ 3,808 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 15.32 
ของพื้นที่ทั้งหมด ต้นไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น พันธุ์ไม้ที่นํามาปลูกเป็นพันธุ์ไม้ที่จัดหาง่ายในท้องถิ่น สามารถใช้
เป็นแนวกันชนเพื่อลดมลพิษด้านคุณภาพอากาศและเสียงดังจากกิจกรรมโครงการฯ และมีความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ เช่น จามจุรี ขี้เหล็ก นนทรี ยางอินเดีย มะฮอกกานีใบใหญ่ เป็นต้น ในกรณีมีต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวตายหรือได้รับ
ความเสียหาย โครงการฯ จะดําเนินการฟื้นฟูหรือปลูกทดแทนใหม่ภายในระยะเวลา 1 เดือน 
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ช่องทางแสดงความคดิเหน็ (เพิ่มเติม) 

โครงการขยายโรงงานผลติลวดทองแดง บรษิทั ไทยเมทลัโพรเซสซ่ิง จํากดั 

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

 เว็บไซต์ : www.php.diw.go.th/TMP  
 โทรศัพท์ : 0 2202 4143 , 0 2202 4025 
 โทรสาร : 0 2354 3114 
 อีเมล : public@diw.mail.go.th 
 จดหมาย / ไปรษณียบัตร ส่งที่ “คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 (วงเล็บมุมซอง “แสดงความคิดเห็นต่อโครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัล
โพรเซสซิ่ง จํากัด”)  

 

***ส่งไดต้ั้งแต่วันน้ี จนถึงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560*** 
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แบบประเมินการประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ 

โครงการขยายโรงงานผลติลวดทองแดง บรษิทั ไทยเมทลัโพรเซสซ่ิง จํากดั 

ในวันพฤหสับดทีี่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชมุบษุราคัม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซา่ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชงิเทรา 

***************************************************************************************************************** 

วัตถุประสงค์ เพ่ือ 1. ประเมินการรับรู้/ความเข้าใจในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
2. ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
3. ประเมินความคิดเห็นต่อบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ  
 

กรุณาระบุที่อยู่หน่วยงาน/ชุมชน………………………………………………………………………………………………… 
เลขที่……………………………….หมู่ที่……………………ซอย………………………………ถนน…………...................... 
ถนน…………………………..……ตําบล…………………………..…………  อําเภอ…………………………………..………  
จังหวัด………………………..…..รหัสไปรษณีย์……………………………………. 

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดขีดเคร่ืองหมาย �ลงใน ( ) หรือเติมคําลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 1. เพศ  ( ) ชาย   ( ) หญิง 

  2. อายุ            ( ) น้อยกว่า 20 ปี  ( ) 20-30 ปี  ( ) 31-40 ปี 

  ( ) 41-50 ปี  ( ) 51-60 ปี  ( ) มากกว่า 60 ปี   

3. อาชีพ ( ) เกษตรกร  ( ) ค้าขาย  ( ) รับจ้าง 

 ( ) ธุรกิจส่วนตัว  ( ) ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ     ( ) พนักงานบริษัท/ โรงงาน 

   ( ) อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………… 

ตอนที่ 2  การประชาสัมพันธ์โครงการ 

คําชี้แจง  โปรดขีดเคร่ืองหมาย ลงใน ( ) หรือเติมคําลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

1) ท่านรับทราบการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ จากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง) 

 ( ) เว็บไซต์กรมโรงงานฯ ( ) หนังสือพิมพ์รายวัน ( ) หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน  

( ) ป้ายประชาสัมพันธ์ ( ) ผู้นําชุมชน  ( ) วิทยุท้องถ่ิน        

( ) รถกระจายเสียง ( ) หนังสือเชิญประชุม ( ) อ่ืนๆ (ระบุ).................................................. 

2) ท่านคิดว่ามีการประชาสัมพันธ์การประชุมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งนี้ อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

( ) ใช่  ( ) ไม่ใช่ 

** หมายเหตุ ท่านต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางใดเพ่ิมเติม (โปรดระบุ)............................................................... 

   .............................................................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด 

หน้า 2 / 3 

ตอนที่ 3  การรบัรู/้ความเข้าใจในการประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ฯ  

คําชี้แจง  โปรดขีดเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงหนึ่งช่องเท่านั้น  

การรับรู้/ความเข้าใจในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ใช่  ไม่ใช่  

1  การรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต 

  

2  การรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในคร้ังนี้ดําเนินการโดยหน่วยงาน
อนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

  

3  ท่านสามารถให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการฯ ได้ในวันประชุมรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น    

4  ท่านสามารถให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อโครงการฯ ผ่านช่องทางท่ีกําหนดได้ตั้งแต่วันท่ี  
24 มีนาคม - 7 เมษายน พ.ศ. 2560 

  

 

ตอนที่ 4  คําถามเกี่ยวกบัความคดิเหน็ต่อการจัดประชุมรบัฟังความคดิเห็นฯ  

คําชี้แจง  โปรดขีดเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงหนึ่งช่องเท่านั้น  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ  

มาก ปานกลาง น้อย 

1  ความเหมาะสมของสถานที่     

2  ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดประชุม     

3  ความเหมาะสมของสิ่งอํานวยความสะดวก     

4  สื่อและเอกสารประกอบการประชุม    

5 ความพึงพอใจในการต้อนรับและการลงทะเบียน     

 
ตอนที่ 5  เปน็คําถามเกี่ยวกบัความคดิเหน็ต่อบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการรับฟงัความคดิเหน็ฯ  

คําชี้แจง  โปรดขีดเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงหนึ่งช่องเท่านั้น  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ  

มาก ปานกลาง น้อย 

1  ความเหมาะสมของกติกาในการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ     

2  ความเป็นกลางในการรับฟังความคิดเห็น     

3  การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น    

4  มีการบันทึกความเห็นอย่างชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง     

5  สรุปผลจากเวทีการรับฟังความคิดเห็น    
 



แบบประเมินการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด 

หน้า 3 / 3 

ตอนที่ 6  ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะตอ่การจัดประชมุรับฟงัความคดิเหน็ฯ  

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

..................ขอขอบพระคุณท่ีท่านให้ความร่วมมือในการกรอกแบบประเมินการจัดประชุมฯ.................. 
 



แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นฯ/ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม (ในวันจัดประชุม)



 
 
 
 

  

 

แบบฟอร์มแสดงความคดิเหน็/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

โครงการขยายโรงงานผลติลวดทองแดง บรษิทั ไทยเมทลัโพรเซสซ่ิง จํากดั 

ในวันพฤหสับดทีี่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชมุบษุราคัม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชงิเทรา 

*************************************************************************************** 

กรุณา X (กากบาท) ช่องทางในการแสดงความคิดเห็นของท่าน 

  จดหมายอิเล็กโทรนิคส์ (อีเมล)          โทรศัพท์/ โทรสาร           จดหมายหรือไปรษณียบัตร 

วันท่ีแสดงความคิดเห็น…………………………………… 

ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................................................................... 

ชื่อชุมชน/ หน่วยงาน .........................................ตาํแหน่งในชุมชน/ หน่วยงาน ........................................................................ 

ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก เลขท่ี......................หมู่ท่ี........................ถนน..........................ตรอก/ซอย............................................. 

ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/ เขต...........................................จังหวัด.................................................................. 

รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์.................................โทรสาร.............................................................................. 

อีเมล ......................................................................................................................................................................................... 

มีความประสงค์นําเสนอความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการในประเด็น 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

 ความปลอดภัย...................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

 สุขภาพ.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

 เศรษฐกิจ และสังคม.............................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

 อ่ืนๆ ..................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

*********ขอบคุณทุกท่านที่แสดงความเห็น*********** 



ช่องทางแสดงความคิดเห็น (เพ่ิมเติม)



 
 

 

 
 

ช่องทางแสดงความคดิเหน็ (เพิ่มเติม) 

โครงการขยายโรงงานผลติลวดทองแดง บรษิทั ไทยเมทลัโพรเซสซ่ิง จํากดั 

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นได้ท่ีช่องทางต่างๆ ดังน้ี 

 เว็บไซต์ : www.php.diw.go.th/TMP  
 โทรศัพท์ : 0 2202 4143 , 0 2202 4025 
 โทรสาร : 0 2354 3114 
 อีเมล : public@diw.mail.go.th 
 จดหมาย / ไปรษณียบัตร ส่งท่ี “คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซอง “แสดงความคิดเห็น
ต่อโครงการขยายโรงงานผลติลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จํากัด”)  

 

***ส่งไดต้ั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560*** หรือส่งได้ที่หน้างานในวนัประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กติกา มารยาทขั้นต้นในการแสดงความคิดเห็นฯ



 
 
 
 

กติกา มารยาทข้ันต้น ในการแสดงความคิดเห็น 
โครงการขยายโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จํากัด 

1. การแสดงความคิดเห็นควรใช้ถ้อยคําท่ีสุภาพ 
2. การแสดงความคิดเห็นต้องไม่พูดจาเสียดสี หรือกล่าวถึงบุคคลที่ 3 ในทางที่เส่ือมเสีย 
3. ห้ามนําป้ายประกาศ/ ส่ือต่างๆ เข้ามาภายในที่ประชุม  
4. ประธานคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีอํานาจในการตัดสินใจ กรณีเกิดเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่ไม่คาดคิด 
5. ผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นจะต้องลงทะเบียนที่หน้างาน เพ่ือแจ้งความประสงค์จะแสดงความ

คิดเห็นและรับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ 
6. ผู้ที่ลงทะเบียนและรับบัตรคิวแสดงความคิดเห็นแล้ว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น 

หรือให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นแทนได้ 
7. ผู้แสดงความคิดเห็นจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/ชุมชน/บริษัท ต่อคณะกรรมการรับฟัง

ความคิดเห็นฯ ก่อนนําเสนอความคิดเห็นฯ 
8. ควรเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการเท่านั้น 
9. กรณีทําการขานชื่อผู้แสดงความคิดเห็นแล้ว จํานวน 3 ครั้ง หากพบว่าไม่อยู่ในที่ประชุม จะเรียก

ลําดับถัดไป ในกรณีที่ไม่อยู่ในที่ประชุม และมีความประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น ขอให้ไป
ลงทะเบียนต่อคิวอีกครั้ง 

10. ให้ผู้แสดงความคิดเห็นนําเสนอเนื้อหาให้กระชับในระยะเวลาที่เหมาะสม 
11. บรรยากาศการประชุม และทุกประเด็นความคิดเห็นจะถูกบันทึกวีดีโอและแสดงเป็นลายลักษณ์

อักษร พร้อมนําเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ให้ทุกคนในที่ประชุมได้รับทราบร่วมกัน 
  

หมายเหตุ : หากมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลง คณะกรรมการฯ จะขอความเห็นจากที่ประชุมก่อน 
 

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



ไปรษณียบัตรสําหรับแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
(ภายหลังวันจัดประชุม)



 
 

 



ภาคผนวก 4-1
ใบลงทะเบียน





















































































































ภำคผนวก 4-2
กำรแสดงควำมคิดเห็นด้วยวำจำ



ภาพถ่ายการแสดงความคดิเหน็ด้วยวาจา 

  

  

  



ภาพถ่ายการแสดงความคดิเหน็ด้วยวาจา 

  

  

 

 

 



ภำคผนวก 4-3
กำรแสดงควำมคิดเห็นเป็นลำยลักษณ์อักษร
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ภำคผนวก 4-4
ควำมคิดเห็นเพิ่มเติมภำยหลังกำรจัดประชุม



 



ภำคผนวก 4-5
ข้อคิดเห็นจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง











ฝายชวยอํานวยการ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด




