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สรปุผลการประชุมประชาสมัพนัธก่์อนการด าเนิน 

โครงการก าจดักากอุตสาหกรรมเป็นพลงังานหมุนเวียนส าหรบัผลิตไฟฟ้า 
บริษทั เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จ ากดั 

 

 

 

ความเป็นมาของโครงการ 

โครงการก าจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนส าหรับผลิตไฟฟ้า ของ บริษัท เอเซีย       

รีไซเคิล เทคโนโลยี จ ากัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองกลางดง ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์กระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือ

กิจการที่ อ าจก่ อ ใ ห้ เกิดผลกระทบต่อ ชุมชนอ ย่า งรุนแรง  ทั้ งทาง ด้ านคุณภาพสิ่ งแวด ล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ตามหนังสือส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/11914 ลงวันที่ 19 กนัยายน 2560 

โครงการดังกล่าว มีความสามารถในการก าจัดกากอุตสาหกรรมได้วันละ 330 ตัน/วัน ซึ่งความ

ร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้จะถูกน าไปผลิตไอน า้ เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 9.4 เมกะวัตต์ สามารถ

ก าจัดกากอุตสาหกรรม ได้ทั้งสิ้น 2 ประเภท รวม 13 ชนิด ได้แก่ 

1. ประเภทของแข็ง ได้แก่ 1) เศษผ้า 2) เศษโฟม 3) เศษหนัง 4) เศษกระดาษ          

5) เศษพลาสติก 6) เศษยาง 7) เศษไม้ 8) วัสดุดูดซับสารเคมี  9) ถ่านกัมมันต์  10) กากสี                      

11) กากตะกอน 12) กากกาว 

2. ประเภทของเหลว ได้แก่ 1) สารหล่อเยน็ 

 

แผนการด าเนินโครงการ  

ล าดบั กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ออกแบบ ธนัวาคม 62 – มกราคม 63  

2 ปรับพื้นที่ และก่อสร้างอาคาร กุมภาพันธ ์63 – มีนาคม 64 

3 กระบวนการสั่งซื้อและสั่งผลิตเคร่ืองจักร ธนัวาคม 62 – ธนัวาคม 63  

4 ติดตั้งเคร่ืองจักร ตุลาคม 63 – มีนาคม 64 

5 ทดลองเดินเคร่ืองจักร เมษายน 64 

6 เปิดด าเนินการ เมษายน 64 

7 งานชุมชนสัมพันธแ์ละการมีส่วนร่วม ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
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วตัถุประสงคข์องการจัดประชุม 

1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสยี 

2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการ ก่อนที่โครงการจะเร่ิม

ด าเนินการก่อก่อสร้าง 

3. เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ และข้อวิตกกงัวลต่อการ

ด าเนินการของโครงการ น ามาเป็นแนวทางการป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น  เพื่อดูแลคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนให้อยู่ร่วมกบัการพัฒนาโครงการได้อย่างย่ังยืน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้เชิญเข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์ก่อนการด าเนินโครงการก าจัดกาก

อุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนส าหรับผลิตไฟฟ้า บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จ ากัด  คือ

กลุ่มเป้าหมายตามรายงานการวิเคราะห์กระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 

โครงการก าจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนส าหรับผลิตไฟฟ้า  บริษัท เอเซีย รีไซเคิล 

เทคโนโลยี จ ากัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ตามหนังสือส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.3/11914 ลงวันที่ 19 กนัยายน 2560  

ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยีที่เชิญเข้าร่วมประชุมฯ 

กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ป ร ะ ช า ช น ผู้ ที่ อ ยู่ บ ริ เ ว ณ

ใ ก ล้ เ คี ย ง ซึ่ ง อ า จ ไ ด้ รั บ

ผลกระทบจากโครงการอย่างมี

นัยส าคัญ โดยครอบคลุมพื้ นที่

โดยรอบโครงการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาหินซอ้น 

1.1 หมู่ที่ 1 บ้านม่วงโพรง 

1.2 หมู่ที่ 2 บ้านเขาหินซ้อน 

1.3 หมู่ที่ 4 บ้านปรือวาย 

1.4 หมู่ที่ 5 บ้านหนองว่านเหลือง 

1.5 หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง 

1.6 หมู่ที่ 7 บ้านล ามหาชัย 

1.7 หมู่ที่ 8 บ้านหนองยายแจ่ม 

1.8 หมู่ที่ 9 บ้านหนองกลางดง 

1.9  หมู่ที่ 10 บ้านเขาหน้ามอด 

1.10 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยส าโรงใต้ 

1.11 หมู่ที่ 14 บ้านหนองปรือ 
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ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยีที่เชิญเข้าร่วมประชุมฯ (ต่อ) 

กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ 

(ต่อ) 

ป ร ะ ช า ช น ผู้ ที่ อ ยู่ บ ริ เ ว ณ

ใ ก ล้ เ คี ย ง ซึ่ ง อ า จ ไ ด้ รั บ

ผลกระทบจากโครงการอย่างมี

นัยส าคัญ โดยครอบคลุมพื้ นที่

โดยรอบโครงการ 

เทศบาลต าบลเขาหินซอ้น 

1.12  ชุมชนตลาด 

1.13  ชุมชนสวนกติติ 

1.14  ชุมชนเขาวง 

1.15  ชุมชนเขาหน้ามอด 

เทศบาลต าบลบา้นซ่อง 

1.16  หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัหวา้ 

1.17  หมู่ที่ 12 บ้านโคกอุดมดี 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกไทย 

1.18  หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ 

1.19  หมู่ที่ 5 บ้านโป่งตะเคียน 

2. หน่วยงานที่

รับผิดชอบโครงการ 

บริษัทเจ้าของโครงการ  2.1 บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จ ากดั 

บริษัทผู้ ด าเนินการก่อสร้าง

โครงการ 

2.2 บริษัท ไดนามิค เอน็จิเนียร่ิง คอนซัล

แตนท ์จ ากดั 

3. หน่วยงานพิจารณา

รายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ส่วนกลาง 

 

3.1 ส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

4. หน่วยงานราชการ 

ในระดับต่างๆ และ

รัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนกลาง/ส่วนภมูิภาค/

ท้องถิ่น 

หน่วยงานส่วนกลาง 

4.1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

4.2 กรมควบคุมมลพิษ 

4.3 ส านักงานส่งเสริมสขุภาพแห่งชาติ (สช.) 

4.4 กรมควบคุมมลพิษ 

หน่วยงานระดับจังหวัด 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.5 ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.6 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.7 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.8 ส านักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.9 ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
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ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยีที่เชิญเข้าร่วมประชุมฯ (ต่อ) 

กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 

4. หน่วยงานราชการ 

ในระดับต่างๆ และ

รัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวข้อง 

(ต่อ) 

ส่วนกลาง/ส่วนภมูิภาค/

ท้องถิ่น 

หน่วยงานระดับจังหวัด 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.10 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.11 ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.12 ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.13 ส านักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.14 ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.15 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 

4.16 ส านักงานพัฒนาสงัคมและความม่ันคง

ของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.17 ส านักงานท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

4.18 ส านักงานประชาสมัพันธจ์ังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

4.19 ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.20 ต ารวจภธูรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.21 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.22 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

4.23 การประปาส่วนภมูิภาค สาขา

ฉะเชิงเทรา 

จังหวัดปราจีนบุรี 

4.24 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบรีุ 

4.25 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบรีุ 

4.26 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ปราจีนบรีุ 

4.27 ส านักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี 

4.28 ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวัด

ปราจีนบรีุ 

4.29 ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดปราจีนบุรี 
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ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยีที่เชิญเข้าร่วมประชุมฯ (ต่อ) 

กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 

4. หน่วยงานราชการ 

ในระดับต่างๆ และ

รัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวข้อง 

(ต่อ) 

ส่วนกลาง/ส่วนภมูิภาค/

ท้องถิ่น (ต่อ) 

หน่วยงานระดับจังหวัด 

จังหวัดปราจีนบุรี 

4.30 ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดปราจีนบรีุ 

4.31 ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

4.32 ส านักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี 

4.33 ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดปราจีนบุรี 

4.34 โครงการชลประทานปราจีนบุรี 

4.35 ส านักงานพัฒนาสงัคมและความม่ันคง

ของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี 

4.36 ส านักงานท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัด

ปราจีนบรีุ 

4.37 ส านักงานประชาสมัพันธจ์ังหวัด

ปราจีนบรีุ 

4.38 ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี 

4.39 ต ารวจจภธูรจังหวัดปราจีนบุรี 

4.40 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

4.41 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดปราจีนบุรี 

4.42 การประปาส่วนภมูิภาค สาขาปราจีนบุรี 

หน่วยงานระดับอ าเภอ 

อ าเภอพนมสารคาม 

4.43 ที่ว่าการอ าเภอพนมสารคาม 

4.44 ส านักงานเกษตรอ าเภอพนมสารคาม 

4.45 สาธารณสขุอ าเภอพนมสารคาม 

4.46 โรงพยาบาลพนมสารคาม 

4.47 สถานีต ารวจภธูรพนมสารคาม 

4.48 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอพนมสาร

คาม 

4.49 การประปาส่วนภมูิภาคสาขาพนมสาร

คาม 

อ าเภอศรีมหาโพธิ 

4.50 ที่ว่าการอ าเภอศรีมหาโพธิ 

4.51 ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีมหาโพธิ 

4.52 ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอศรีมหาโพธิ 
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ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยีที่เชิญเข้าร่วมประชุมฯ (ต่อ) 

กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 

4. หน่วยงานราชการ 

ในระดับต่างๆ และ

รัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวข้อง 

(ต่อ) 

ส่วนกลาง/ส่วนภมูิภาค/

ท้องถิ่น (ต่อ) 

หน่วยงานระดับอ าเภอ 

อ าเภอศรีมหาโพธิ 

4.53 สถานีต ารวจภธูรศรีมหาโพธิ 

4.54 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 

4.55 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอศรีมหา

โพธิ 

อ าเภอศรีมโหสถ 

4.56 ที่ว่าการอ าเภอศรีมโหสถ 

4.57 ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีมโหสถ 

4.58 ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอศรีมโหสถ 

4.59 สถานีต ารวจภธูรศรีมโหสถ 

4.60 โรงพยาบาลศรีมโหสถ 

4.61 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอศรีมโหสถ 

หน่วยงานระดับท้องถิ่น 

4.62 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหินซ้อน 

4.63 เทศบาลต าบลเขาหินซ้อน 

4.64 เทศบาลต าบลบ้านซ่อง 

4.65 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า 

4.66 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 

4.67 สถานีต ารวจภธูรเขาหินซ้อน 

4.68 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขา

หินซ้อน 

4.69 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

ม่วงโพรง 

4.70 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

ซ่อง 

4.71 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

หนองหว้า 

4.72 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัว

หว้า 

4.73 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

หนองปรือน้อย 
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ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยีที่เชิญเข้าร่วมประชุมฯ (ต่อ) 

กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 

4. หน่วยงานราชการ 

ในระดับต่างๆ และ

รัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวข้อง 

(ต่อ) 

ส่วนกลาง/ส่วนภมูิภาค/

ท้องถิ่น (ต่อ) 

หน่วยงานระดับท้องถิ่น 

4.74 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

หนองเกตุ 

4.75 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

โคกพนมดี 

4.76 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอนั

เนื่องมาจากพระราชด าริ 

5. องค์การเอกชน 

ด้านสิ่งแวดล้อม  

องค์กรพัฒนาเอกชน 

สถาบันการศึกษา  

และนักวิชาการอสิระ  

สถาบันศาสนา 5.1 วัดเขาหินซ้อน 

5.2 วัดเขาเจริญสขุ 

5.3 วัดหนองว่านเหลือง 

5.4 วัดหนองแสงแปลงมะนาว 

5.5 วัดล ามหาชัย 

5.6 วัดบุญญารามหนองกลางดง 

5.7 วัดช าขวาง 

5.8 วัดหนองหว้า 

5.9 วัดโคกอุดมดี 

5.10 วัดหนองเกตุ 

5.11 วัดสามัคคีสขุาราม 

สถาบันการศึกษา 5.12 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 

5.13 โรงเรียนบ้านหนองแสง 

5.14 โรงเรียนวัดล ามหาชัย 

5.15 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 

5.16 โรงเรียนบ้านช าขวาง 

5.17 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 

5.18 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 

5.19 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 

5.20 ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านหนองหว้า 

5.21 ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านโป่งตะเคียน 

5.22 พัฒนาเดก็เลก็บ้านหนองเกตุ 

5.23 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

5.24 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ฉะเชิงเทรา 
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ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยีที่เชิญเข้าร่วมประชุมฯ (ต่อ) 

กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 

5. องค์การเอกชน 

ด้านสิ่งแวดล้อม  

องค์กรพัฒนาเอกชน 

สถาบันการศึกษา  

และนักวิชาการอสิระ 

(ต่อ) 

นักวิชาการอสิระ 5.25 ส านักงานเลขาธกิารคณะกรรมการ

องค์กรอสิระด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 

(กอสส.) 

องค์กรอื่นๆ 5.26 หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

5.27 หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี 

5.28 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

5.29 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 

6. สื่อมวลชน สื่อมวลชนภายในพื้นที่ 6.1 สถานีวิทยุชุมชน 88.50 MHz คล่ืน

ท้องถิ่นไทยโคกพนมดี 

6.2 สถานีวิทยุชุมชน 100.75 MHz คล่ืนเรดิ

โอวาไรตี้ 

6.3 สถานีวิทยุชุมชน 102.75 MHz คล่ืน

พลอยใสเรดิโอ 

6.4 สมาคมนักข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรา 

7. ประชาชนทั่วไป ประชาชนที่สนใจ 7.1 ประชาชนที่สนใจในพื้นที่ใกล้เคียง 

การลงทะเบียนล่วงหนา้  

การประชุมประชาสัมพันธ์ก่อนการด าเนินโครงการก าจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียน

ส าหรับผลิตไฟฟ้า บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จ ากัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่  16 มกราคม 2563          

เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองกลางดง หมู่ 9 ต าบลเขาหินซ้อน  

อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เปิดช่องทางการลงทะเบียนล่วงหน้าส าหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม

ประชุมฯ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ทั้งทางโทรศัพท ์จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ Line และจดหมาย 

 

ผลการจัดประชุมฯ 

จ านวนและกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประชุมรบัฟังความคิดเห็นฯ 

การจัดประชุมประชาสัมพันธก์่อนการด าเนินโครงการก าจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียน

ส าหรับผลิตไฟฟ้า บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จ ากัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่  16 มกราคม 2563          

เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองกลางดง หมู่ 9 ต าบลเขาหินซ้อน  

อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม จ านวน 241 คน มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  
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ตารางที ่2 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ 

กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย กลุ่มย่อย จ านวน 

 1. ผู้ได้รับผลกระทบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาหินซอ้น 

-  ผู้น าชุมชน 

-  ประชาชนในพื้นที่ 

152 

5 

147 

เทศบาลต าบลเขาหินซอ้น 

-  ผู้น าชุมชน 

-  ประชาชนในพื้นที่ 

4 

2 

2 

เทศบาลต าบลบา้นซ่อง 

-  ผู้น าชุมชน 

-  ประชาชนในพื้นที่ 

2 

2 

- 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัหวา้ 

-  ผู้น าชุมชน 

-  ประชาชนในพื้นที่ 

5 

2 

3 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกไทย 

-  ผู้น าชุมชน 

-  ประชาชนในพื้นที่ 

5 

5 

- 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จ ากัดบริษัท

บริษัท ไดนามิค เอน็จิเนียร่ิง คอนซัลแตนท ์จ ากดั  

30 

3 

3. หน่วยงานพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
- 

4. หน่วยงานราชการในระดบั

ต่างๆ และรัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนกลาง/ส่วนภมูิภาค/ท้องถิ่น 35 

5. องค์การเอกชนด้าน

สิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน 

สถาบัน การศึกษา และ

นักวิชาการอสิระ 

สถาบันทางศาสนา 1 

สถาบันการศึกษา - 

นักวิชาการอสิระ - 

องค์กรอื่นๆ 2 

6. สื่อมวลชน สื่อมวลชนในพื้นที่ - 

7. ประชาชนทั่วไป ประชาชนที่สนใจในพื้นที่ใกล้เคียง 2 

รวม 241 

ที่มา :  อ้างองิจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมจากใบลงทะเบียนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมประชุมรับฟัง

ความคิดเหน็ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 
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รูปแบบและวิธีการด าเนินการจัดประชุมรบัฟังความคิดเห็นฯ 

รูปแบบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเป็นรูปแบบเวทีสาธารณะ มีขั้นตอนในการด าเนินงาน

แสดงดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงขั้นตอนการจัดประชุมรับฟังความคิดเหน็ฯ 

เวลา กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินการ 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน รับเอกสาร และอาหาร

ว่าง   

ผู้ เ ข้ า ร่ วมประ ชุมตามก ลุ่มเ ป้ าหมาย 

ลงทะเบียน ตามโต๊ะที่จัดเตรียมพร้อมทั้ง

รับเอกสารประกอบ การประชุม 

09.00 – 09.10 กล่าวต้อนรับ กล่าวรายงานการ

ประชุม และวัตถุประสงค์การจัดงาน 

เพื่อชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

รับฟังความคิดเหน็ และเปิดการประชุม 

09.10 – 09.30 ประธานกล่าวเปิดการประชุม 

09.30 – 10.30 น าเสนอข้อมูลโครงการ - น าเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ 

ตามที่ได้รับความเหน็ชอบ ตาม EHIA  

- น าเสนอข้อมูลแผนงาน และภาพรวม

ของแบบแปลน  

- น าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- น าเสนอช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 

10.30 – 12.00 แลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ข้อห่วงกงัวล ต่อการด าเนินโครงการฯ 

ผู้ เข้าร่วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะข้อห่วงกังวล ต่อการด าเนิน

โครงการก าจัดกากอุตสาหกรรมเป็น

พลังงานหมุนเวียนส าหรับผลิตไฟฟ้า และ

ตอบข้อซักถาม 

12.00 น. ปิดการประชุม ปิดการประชุมและรับอาหารกลางวัน 

ที่มา : บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จ ากดั, 2563 

ระยะเวลาในการด าเนินการจัดประชุมฯ 

การจัดประชุมประชาสัมพันธก์่อนการด าเนินโครงการก าจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียน

ส าหรับผลิตไฟฟ้า บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จ ากดั เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

มีขั้นตอนในการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ โดยเร่ิมจากการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมฯ พร้อม

ทั้งรับเอกสารประกอบการประชุม จากนั้นจึงด าเนินการจัดประชุมฯ ซึ่งก าหนดการในการด าเนินการ และ

ภาพถ่ายบรรยากาศการลงทะเบียนและการด าเนินการจัดประชุม แสดงดังรูปที่ 1 
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ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน 

  

วิทยากรน าเสนอข้อมูลโครงการ 

   

ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเหน็ 

  

วิทยากรตอบข้อซักถาม 

รูปที่ 1 ภาพถ่ายบรรยากาศการด าเนินการจัดประชุม 



หน้า 14 จาก 24 

 

ประเด็นค าถามและค าช้ีแจงจากการจัดประชุมฯ 

การจัดประชุมประชาสัมพันธก์่อนการด าเนินโครงการก าจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียน

ส าหรับผลิตไฟฟ้า บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จ ากัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563        

เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองกลางดง หมู่ 9 ต าบลเขาหินซ้อน  

อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุปประเดน็ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากการประชุม และ

จากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมทั้งค าชี้แจง โดยมีรายละเอยีดดังตารางที่ 4  

ตารางที ่4 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมฯ และจากแบบแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 

พร้อมค าชี้แจง 

ประเด็นค าถาม/ขอ้เสนอแนะ/ขอ้ห่วงกงัวล ค าช้ีแจง 

อยากให้บริษัทฯ ประชาสัมพันธ์มากกว่านี้  

และควรประสานให้ผู้น าชุมชนทราบทุกคร้ัง 

เพราะว่าชาวบ้านบางคนทราบ บางคนไม่

ทราบเวลาที่บริษัทฯ มีการจัดประชุมหรือ

ประชาพิจารณ์  

(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต าบลเขาหินซ้อน และแบบ

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม : ตัวแทนชุมชน

หนองกลางดง) 

การจัดประชุมฯ ในคร้ังนี้  บริษัทฯ ได้ท าการส่งเชิญ

ประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2562 ผ่านทาง

ผู้น าชุมชน และได้มีแผนที่จะลงพื้ นที่เพื่อประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติมผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การแจก

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ การตั้งกล่องรับเร่ือง

ร้องเรียน เป็นต้น 

เร่ืองปัญหาฝุ่ นละออง อยากให้โครงการฯ มี

มาตรการในการป้องกันฝุ่ นละอองไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชน เช่น การดักจับฝุ่ นละออง 

เป็นต้น 

(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต าบลเขาหินซ้อน) 

โครงการฯ มีมาตรการในการป้องกนัฝุ่ นละออง ดังนี้  

ระยะก่อสร้าง 

1. ฉีดพรมน ้าในบริเวณพื้ นที่ก่อสร้างและถนน

ทางเข้า-ออกโครงการ  

2. ควบคุมความเร็วของรถบรรทุก เพื่อลดการฟุ้ ง

กระจายฝุ่ นละออง  

3. ท าความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้ นที่

ก่อสร้างโครงการทุกคร้ัง เพื่อลดปริมาณฝุ่ นละออง  

4. ปิดคลุมรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิดตลอด

เส้นทางขนส่ง เพื่อป้องกนัการร่วงหล่นของวัสดุ  

5. ท าความสะอาดพื้ นผิวจราจรบนถนนสาธารณะ

บริเวณด้านหน้าโครงการ  

6. ควบคุมมิให้มีการก าจัดขยะด้วยการเผากลางแจ้ง

ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

 



หน้า 15 จาก 24 

 

ตารางที่ 4 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมฯ และจากแบบแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 

พร้อมค าชี้แจง (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม/ขอ้เสนอแนะ/ขอ้ห่วงกงัวล ค าช้ีแจง 

เร่ืองปัญหาฝุ่ นละออง อยากให้โครงการฯ มี

มาตรการในการป้องกันฝุ่ นละอองไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชน เช่น การดักจับฝุ่ นละออง 

เป็นต้น 

(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต าบลเขาหินซ้อน) (ต่อ) 

ระยะด าเนินการ 

1. ใช้ระบบก าจัดฝุ่ นละอองแบบถุงกรอง (Bag 

Filter) เพื่ อดักจับฝุ่ นละออง พร้อมกับการฉีดผง

ถ่ านกัมมันต์  (Activated Carbon Powder)  เ ข้ า ไป

ภายในท่อที่อยู่หน้า Bag Filter เพื่อควบคุมการเกิด

สารไดออกซินและโลหะหนักที่อยู่ในกา๊ซร้อน 

2. ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง

แบบ ต่ อ เ นื่ อ ง  (Continuous Emission Monitoring 

System : CEMs) ที่ปล่องระบายอากาศของโครงการ 

เพื่อตรวจวัดอตัราการระบายสารเจือปนในอากาศอย่าง

ต่อเนื่อง 

3. ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจาก

ปล่องระบายของโครงการ ไม่ให้มีค่าสูงเกินเกณฑ์

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และ

ควบคุมอตัราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ  

4. ปลูกต้นไม้ทรงพุ่มสลับกบัทรงสูงบริเวณรอบพื้นที่

โครงการ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบทั้งในส่วนของ

กล่ินรบกวน เสยีงรบกวน และอากาศเสยี 

5. จัดสร้างอาคารกกัเกบ็กากอุตสาหกรรม มีลักษณะ

เป็นอาคารปิดทั้ง 4 ด้าน มีหลังคาคลุม ที่สามารถ

ป้องกันการฟุ้ งกระจายของกากอุตสาหกรรมและกล่ิน

ออกสู่ภายนอกโครงการ โดยกากอุตสาหกรรมในแต่ละ

กลุ่มจะถูกจัดเก็บในห้องกักเก็บกากอุตสาหกรรม 

(Waste Storage Room) แบ่งเป็น 13 ห้อง โดยจะ

จัดเก็บตามกลุ่มกากอุตสาหกรรม และไม่มีการกอง

กากอุตสาหกรรรมภายนอกอาคาร 

หากบริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพน า้ใต้ดิน 

อยากให้ตรวจบ่อน า้ในหมู่บ้านด้วย เพื่อความ

สบายใจของลูกบ้าน 

(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต าบลเขาหินซ้อน) 

บริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณา เพื่อก าหนดเป็นมาตรการ 

หรือแผนการด าเนินกจิกรรมด้านชุมชนสมัพันธต่์อไป 



หน้า 16 จาก 24 

 

ตารางที่ 4 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมฯ และจากแบบแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 

พร้อมค าชี้แจง (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม/ขอ้เสนอแนะ/ขอ้ห่วงกงัวล ค าช้ีแจง 

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน เมื่อเกิดผล

กระทบต่อชุมชน  

(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต าบลเขาหินซ้อน และแบบ

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม : ตัวแทนชุมชน

หนองกลางดง) 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของบริษัทฯ 

สามารถร้องเรียน แจ้งข้อมูล-ข้อเสนอแนะต่างๆ มายัง

ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนโครงการก าจัดกากอุตสาหกรรม

เป็นพลังงานหมุนเวียนส าหรับผลิตไฟฟ้า แผนกชุมชน

สัมพันธ์ บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จ ากัด ผ่าน

ช่องทางต่างๆ ดังนี้  

▪ 99/9 หมู่ 9 บ้านหนองกลางดง ต าบลเขาหิน

ซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

▪ โทรศัพท ์: 086-3254287 

▪ e-mail : csr.artawm@gmail.com 

Line ID : csrartawm 

วัสดุดูดซับสารเคมี คือ สารเคมีประเภทใด 

(ผู้แทน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขา

หินซ้อน) 

เนื่องจากกากอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ รับมาก าจัดส่วน

ใหญ่มาจากอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรม

อาหาร ไม่ได้มาจากโรงงานที่ผลิตสารเคมีโดยตรง แต่

เป็นส่วนที่ เสริมการผลิต ซึ่ งก่อนรับจะมีการตรวจ

วิเคราะห์องค์ประกอบก่อน ซึ่งผลที่ได้จะต้องเป็นไป

ตามเง่ือนไขที่ระบุใน EHIA 

จะทราบได้อย่างไรว่า กลิ่น หรือ กา๊ซ ที่ปล่อย

ผ่านปล่องระบายอากาศ จะอยู่ในเกณฑ์ของ

ค่าควบคุมตามที่กฏหมายก าหนด 

(ผู้แทน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขา

หินซ้อน) 

รายงานฯ ได้ก าหนดมาตรการให้โครงการฯ ด าเนินการ

ดังต่อไปนี้   

1. ว่าจ้างหน่วยงานกลาง เข้ามาตรวจสอบฯ และ

รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ทุก 6 เดือน  

2. ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง

แบบ ต่ อ เ นื่ อ ง  (Continuous Emission Monitoring 

System : CEMs) ที่ปล่องระบายอากาศ ค่าตรวจวัดจะ 

Online เข้าสู่ระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3. มีการติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัด (NOx SO2 

และ TSP) บริเวณด้านหน้าโครงการ 

4. จัดให้มีสัญญาณเตือนจากระบบตรวจวัดการ

ระบายมลพิษจากปล่องในห้องควบคุม กรณีมลพิษที่

ระบายสงูกว่าค่าที่ก าหนด 

mailto:csr.artawm@gmail.com


หน้า 17 จาก 24 

 

ตารางที่ 4 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมฯ และจากแบบแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 

พร้อมค าชี้แจง (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม/ขอ้เสนอแนะ/ขอ้ห่วงกงัวล ค าช้ีแจง 

มีมาตรการในการดูแลเร่ืองที่พักคนงาน

อย่างไร อยากให้เน้นเร่ืองสุขลักษณะ ความ

สะอาด และการป้องกนัโรคติดต่อ 

(ผู้แทน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขา

หินซ้อน) 

โครงการฯ มีมาตรการในการดูแลที่พักคนงาน ดังนี้  

1. ให้ความส าคัญต่อการจัดที่พักคนงานก่อสร้างให้

ถูกสขุลักษณะ 

2. ดูแลจัดหาน า้สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคของ

คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ 

3. จัดเตรียมห้องสุขาที่ ถูกหลักสุขาภิบาลใ ห้

เพียงพอกับคนงานก่อสร้างในพื้ นที่ให้แล้วเสร็จ ก่อน

การก่อสร้าง 

4. อบรมคนงานเร่ืองสขุอนามัยและการป้องกันโรค 

ความประพฤติ การไม่ก่อเหตุร าคาญ สิ่งเสพติด  

ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง จะมีการจัดเวที

แบบนี้ อีกหรือไม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ของโครงการ และรับฟังปัญหาของประชาชน 

(ผู้แทน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขา

หินซ้อน) 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โครงการฯ ได้มีแผนที่จะลง

พื้ นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมผ่านช่องทางต่างๆ ที่

เหมาะสม เช่น การแจกแผ่นพับประชาสมัพันธโ์ครงการ 

การตั้งกล่องรับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

อีกทั้ ง  ยั งจะมีการจัดตั้ ง คณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ประกอบไปด้วย

หน่วยงานภาครัฐ ผู้ แทนภาคประชาชน และผู้แทน

โครงการ เพื่อเป็นเวทใีนการพูดคุยและแก้ปัญหาที่เกดิ

จากการด าเนินโครงการ 

อยากให้มีการท าสัญลักษณ์ที่ชัดเจน ว่ารถ

ขนส่ง เป็นของบริษัทฯ ใด 

(ผู้แทน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขา

หินซ้อน) 

ปัจจุบัน รถขนส่งของบริษัทฯ มีการท าสัญลักษณ์ที่

ชัดเจน อีกทั้งในรายงานฯ ยังก าหนดให้มีการติด

หมายเลขโทรศัพทผ์ู้ รับผิดชอบที่รถขนส่งของโครงการ 

เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเร่ืองร้องเรียน 

ท าไมบริษัทฯ ถึงไม่รับขยะที่ชาวบ้านน ามาทิ้ ง 

แต่กลับรับจากพื้นที่ไกลๆ 

(ผู้แทนชุมชนหมู่ 9 ต าบลเขาหินซ้อน) 

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ก าจัดกากอุตสาหกรรม ซึ่ง

สามารถรับกากอุตสาหกรรมจากโรงงานทั่วประเทศมา

ก าจัดได้ 

ในส่วนของการรับก าจัดขยะของชุมชนนั้น ปัจจุบันมี

การรับขยะจากชุมชนมาก าจัด จ านวน 5-10 เที่ยว และ

การที่จะน าขยะเข้ามาได้ ต้องเป็นรถที่ได้รับอนุญาตจาก

ทางบริษัทฯ เท่านั้น จะน ามาเองโดยพลการไม่ได้ 

เนื่องจากบริษัทฯ มีกฎระเบียบเร่ืองการเข้า-ออกบริษัท

ฯ ที่ผู้มาติดต่อต้องปฏบิัติตาม 



หน้า 18 จาก 24 

 

ตารางที่ 4 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมฯ และจากแบบแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 

พร้อมค าชี้แจง (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม/ขอ้เสนอแนะ/ขอ้ห่วงกงัวล ค าช้ีแจง 

ยั งพบรถบรรทุกกากอุตสาหกรรมผ่าน

เส้นทางที่ห้ามผ่าน 

(ผู้แทนชุมชนหมู่ 9 ต าบลเขาหินซ้อน) 

จากการตรวจสอบ พบว่า เป็นรถของบริษัทที่ ร่วม

ด าเนินกิจกรรมขนส่ง (รถร่วม) ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง

การประสานขอความร่วมมือนั้นให้ปฏบิัติตามมาตรการ

ด้านขนส่งของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 

เมื่อไหร่บริษัทฯ จะปรับปรุงถนนด้านหน้า

บริษัทฯ ที่ช ารุดอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง

ก าแพงกีดขวางทางน า้ และหลุมบ่อที่เกิดจาก

การเอาน า้ไปรดไม่ให้มีฝุ่ นละออง  

(ผู้แทนชุมชนหมู่ 9 ต าบลเขาหินซ้อน) 

เนื่ องจากถนนบริเวณด้านหน้าบริษัทฯ เป็นถนน

สาธารณะมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ก ากับดูแล และใน

การซ่อมแซมต้องใช้งบประมาณจ านวนมากไม่สามารถ

ด าเนินการได้ทนัท ี

 

ทั้งนี้  บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น โดยขอ

น าเร่ืองการซ่อมแซมถนนในบริเวณดังกล่าวเข้าไป

หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวให้เร็วที่สุด เพื่อด าเนินการ

ต่อไป 

 

 

ถนนบริเวณด้านหน้าบริษัทฯ ถ้าบริษัทฯ 

ยอมรับ ว่า เ ป็น ส่วนหนึ่ งที่ ท า ใ ห้ถนนพัง 

สามารถประสานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ด าเนินการซ่อมแซม หรือสนับสนุนงบประ

มารในการซ่อมแซม เมื่อพังอีกก็ซ่อมใหม่ 

โดยไม่ต้องรอให้การก่อสร้างโรงงานแล้วเสรจ็ 

(ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา) 

จะท าอย่างไรให้ประชาชนได้ทราบค่าตรวจวัด

ม ลพิ ษ ท า ง อ า ก า ศ จ า กป ล่ อ ง โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรมแบบต่อเนื่ อง (Continuous 

Emission Monitoring System: CEMS) โดย

ที่ไม่ต้องมาดู Monitor ที่หน้าโรงงาน เช่น การ

ติ ดประกาศในที่ ชุ มชน  ก าร เ ข้ าดู ผ่ า น 

Application เป็นต้น 

(ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา) 

บริษัทฯ ขอรับเร่ืองนี้ ไปศึกษา เพื่ อเลือกวิธีการที่

เหมาะสมต่อไป 

อยากให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้ นที่

พบปะประชาชนมากกว่านี้  เช่น การพบปะ

ประชาชนตามบ้านแต่ละหลังคาเรือน เป็นต้น 

(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม : ตัวแทน

ชุมชนหนองกลางดง) 

ในปี 2563 เป็นต้นไป ทางโครงการฯ โดย แผนก

ชุมชนสัมพันธ์ มีแผนที่จะด าเนินกิจกรรมด้านการ

ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ครอบคลุมพื้ นที่ 5 

กิโลเมตรโดยรอบพื้ นที่ตั้งโครงการ อาทิเช่น การจัด

กจิกรรมชุมชนสมัพันธ ์การลงพื้นที่ส ารวจความคิดเห็น 

การแจกแผ่นพับประชาสมัพันธโ์ครงการ เป็นต้น 
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ตารางที่ 4 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมฯ และจากแบบแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 

พร้อมค าชี้แจง (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม/ขอ้เสนอแนะ/ขอ้ห่วงกงัวล ค าช้ีแจง 

ขอให้ช่วยแก้ไขเร่ืองกล่ิน โดยเฉพาะกลางคืน

เหมน็กล่ินก ามะถันมาก 

(แบบแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม : กรรมการ

ชุมชนสวนกติติ) 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการด าเนินกิจกรรมเผาไหม้

ใดๆ ทั้งภายในพื้ นที่ของบริษัทฯ และพื้ นที่ตั้ งของ

โครงการ อกีทั้งบริษัทฯ มิได้เปิดท าการในเวลากลางคืน 

ดังนั้น กลิ่นก ามะถันในเวลากลางคืนดังกล่าว จึงไม่ได้มี

สาเหตุมาจากการด าเนินกจิกรรมของบริษัทฯ 

จากการที่ทางบริษัทฯ เคยแจ้งว่าจะใช้เส้นทาง

ขนส่งกากอุตสาหกรรม เส้นทางเดียว คือ 

เส้นทางด้านหลังโรงงาน ขณะนี้ด าเนินงานถึง

ขั้นตอนใด เพราะปัจจุบัน ยังมีรถบรรทุกกาก

อุตสาหกรรม ตอน 05.00 น. และยังส่งกล่ิน

เหมน็อยู่ 

(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม : ผู้ ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต าบลบ้านซ่อง) 

เส้นทางดังกล่าว คือ เส้นทางด้านหลังบริษัทฯ ออกไป

ยังทางหลวงหมายเลข 304 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้

ปรับปรุง และก าหนดให้รถบรรทุกกากอุตสาหกรรม 

(รถหนัก) ให้ใช้เส้นทางนี้ เป็นเส้นทางหลักในการเข้า

ออก แต่ยังมีบางเที่ยวที่ ยังคงมีความจ าเป็นต้องใช้

เส้นทางบ้านซ่องออกไปยังทางหลวงหมายเลข 319 อยู่ 

ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงเส้นทางอื่นๆ ที่เหมาะสม 

รวมไปถึงหารือเร่ืองช่วงเวลาที่วิ่งผ่านบริเวณชุมชนให้มี

ความเหมาะสม และก่อให้เกดิผลกระทบน้อยที่สดุ 

 

อีกทั้ง ยังอยู่ระหว่างการประสานขอความร่วมมือไปยัง

บริษัทฯ ที่ ร่วมด าเนินกิจกรรมขนส่ง (รถร่วม) ให้

ปฏิบัติตามมาตรการด้านขนส่งของบริษัทฯ อย่าง

เคร่งครัด 

เ ป็นไปได้หรือไม่ ที่ จะให้รถบรรทุกกาก

อุตสาหกรรมทั้งหมดของบริษัทฯ ใช้เส้นทาง

ด้านหลังบริษัทฯ เส้นทางเดียว เพื่อหลีกเล่ียง

การขนส่งผ่านย่านชุมชน เพื่ อไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชน 

(ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา และ(แบบ

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม : ตัวแทนชุมชน

หนองกลางดง) 

อยากให้อธิบายการเผาไหม้ และผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม : ตัวแทน 

อบต.เขาหินซ้อน) 

 

ในระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ รับเหมาจะใช้

เส้นทางและช่วงเวลาใดในการขนส่ง ถ้าวิ่งทั้ง

วันจะล าบากมากเพราะ เ ส้นทางติ ดกับ

บ้านเรือน วัด และโรงเรียน 

(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม : ผู้ ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต าบลบ้านซ่อง) 

โครงการฯ ก าหนดเส้นทางขนส่งไว้ จ านวน 3 เส้นทาง 

ดังนี้  

1. รถบรรทุกหนัก ให้ใช้เส้นทางด้านหลังบริษัทฯ 

ออกไปยังทางหลวงหมายเลข 304  

2. รถบรรทุกเบา ให้ใช้เส้นทางบ้านซ่องออกไปยังทาง

หลวงหมายเลข 319 
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ตารางที่ 4 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมฯ และจากแบบแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 

พร้อมค าชี้แจง (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม/ขอ้เสนอแนะ/ขอ้ห่วงกงัวล ค าช้ีแจง 

ในระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ รับเหมาจะใช้

เส้นทางและช่วงเวลาใดในการขนส่ง ถ้าวิ่งทั้ง

วันจะล าบากมากเพราะ เ ส้นทางติ ดกับ

บ้านเรือน วัด และโรงเรียน 

(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม : ผู้ ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต าบลบ้านซ่อง) (ต่อ) 

3. รถกระบะทั่วไป ให้ใช้เส้นทางหน้าตลาดเขาหินซ้อน 

ออกไปยังทางหลวงหมายเลข 304 

 

ในส่วนของช่วงเวลาในการขนส่งนั้ น มาตรการฯ 

ก าหนดให้โครงการฯ หลีกเล่ียงการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

ในช่วงเวลาเร่งด่วนได้แก่ ช่วงเวลา 07.00-08.00 น. 

และ 16.00-18.00 น. เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด 

หากจ าเป็นต้องด าเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว ต้อง

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้ชุมชน

ทราบก่อนด าเนินการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สปัดาห์ 

ความคิดเห็นผ่านแบบประเมินภายหลงัการประชุมฯ 

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์ก่อนการด าเนินโครงการก าจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงาน

หมุนเวียนส าหรับผลิตไฟฟ้า บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จ ากัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 

2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองกลางดง หมู่ 9 ต าบลเขาหิน

ซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล และ

การเขียนประเดน็ค าถาม/ข้อเสนอแนะลงในแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นอกจากนี้  ได้มีการรวบรวม

ความคิดเห็นและฯ ผ่านแบบประเมินภายหลังการประชุม โดยมีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 102 คน ซึ่ง

สามารถสรุปประเดน็ส าคัญได้ ดังนี้  

 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับ ผู ้ตอบแบบประเมิน  ผู้ ตอบแบบประเมินเ ป็นเพศหญิ ง               

ร้อยละ 65.69 และเพศชาย ร้อยละ 34.31 มีอายุอยู่ในช่วง 46 – 55 ปี ร้อยละ 31.37 รองลงมา คือ    

มีอายุอยู่ในช่วง 56 – 65 ปี ร้อยละ 17.65 และมีอายุอยู่ในช่วง 26 – 35 ปี ร้อยละ 14.71 ตามล าดับ 

โดยจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 47.06 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                

ร้อยละ 16.67 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 12.75 ตามล าดับ ซึ่งเข้าร่วมประชุมในนาม

ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 61.76 รองลงมาคือ ผู้แทนหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.65 และ

ผู้น าชุมชน ร้อยละ 15.69 ตามล าดับ 

 การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารและการประชาสมัพนัธ์ของโครงการ ผู้ตอบแบบประเมินส่วน

ใหญ่เคยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของโครงการ ร้อยละ 77.45 โดยรับทราบจาก 

ผู้น าชุมชน ร้อยละ 34.94 รองลงมาคือ การจัดประชุมฯ ร้อยละ 34.94 และ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

โครงการ ร้อยละ 12.05 ตามล าดับ และมีความต้องการที่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม  
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ร้อยละ 86.27 โดยช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่าเป็นช่องทางที่สะดวก

ที่สดุในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร คือ การแจ้งผ่านผู้น าชุมชน/ประธานชุมชน ร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ 

การจัดประชุมฯ ร้อยละ 29.93 และจดหมาย/เอกสารโดยตรง ร้อยละ 14.29 ตามล าดับ ส าหรับข้อมูลที่

ผู้ตอบแบบประเมินต้องการรับทราบเพิ่มเติม ได้แก่  มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม    

ร้อยละ 40.54 รองลงมา คือ การด าเนินกจิกรรมที่มีส่วนร่วมกบัชุมชน ร้อยละ 34.46 และการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 23.65 ตามล าดับ 

 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของโครงการ และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ตอบแบบประเมิน

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.63 มีความวิตกกังวลต่อการด าเนินการโครงการของบริษัทฯ โดยมีสาเหตุของความ

วิตกกังวลจากการด าเนินงานที่ผ่านมาของโรงงาน/ชุมชนอื่นๆ ร้อยละ 54.72 รองลงมา คือ จากการ

คาดคะเนด้วยตนเอง ร้อยละ 21.70 และจากค าบอกเล่าของเพื่อนบ้าน ร้อยละ 14.15 ตามล าดับ เมื่อ

สอบถามถึงความเชื่อมั่นต่อการด าเนินการโครงการของบริษัทฯ ผู้ตอบแบบประเมินค่อนข้างเชื่อมั่น ร้อย

ละ 53.92 รองลงมา คือ ค่อนข้างไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 22.55 และเชื่อมั่น ร้อยละ 14.71 ตามล าดับ 

 ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบประเมินได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวลต่อ

การด าเนินโครงการ ดังนี้  

1) บริษัทฯ ควรให้ความส าคัญต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ

ของชุมชนโดยรอบพื้นที่เป็นอนัดับแรก 

2) หากกระบวนการผลิตไฟฟ้าไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการด าเนิน

ชีวิตของประชาขนในพื้นที่ เช่น ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ไม่มีสารเคมี มีการป้องกันปัญหาอย่างรัดกุม เป็นต้น 

กไ็ม่มีปัญหา เพราะการด าเนินโครงการฯ จะท าให้เศรษฐกจิดีขึ้น 

3) ที่ผ่านมาถนนภายในชุมชนมีรถของบริษัทฯ ใช้เส้นทางตลอดทั้งวัน ท าให้ปัจจุบัน

ถนนค่อนข้างช ารุดเป็นหลุมบ่อ ก่อให้เกดิปัญหาฝุ่ นละออง เนื่องจากไม่มีการซ่อมบ ารุง  

4) ที่ผ่านมามีความไม่ชัดเจนในเร่ืองผู้ รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เช่น การคลุม

ผ้าใบรถบรรทุก ฝุ่ นละอองจากการขนส่ง เป็นต้น ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งหากโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นย่อมมี

ผลกระทบตามมา 

5) อยากให้มีการตรวจสอบเร่ืองกล่ิน เร่ืองฝุ่ นละออง เนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้าน

ได้รับความเดือดร้อน และยังไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  

6) หากปฏิบัติได้ตามมาตรการที่ชี้ แจงมาอย่างเคร่งครัดได้จะดีมาก แต่ยังกังวลว่า

ผลกระทบที่เกิดขึ้ นตามมา เช่น กล่ิน มลพิษต่างๆ เป็นต้น จะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตในอนาคต 

โดยเฉพาะเดก็และผู้สงูอายุ เพราะที่ผ่านนานมาภายในชุมชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเร่ืองกล่ิน 

7) อยากให้โครงการฯ ชี้ แจงขั้นตอนการท างานในการน าขยะมาผลิตไฟฟ้า ขยะที่

น ามาใช้ ระบบจัดการกับกล่ินในการเผาไหม้ ระบบประกันสารเคมีที่อาจเกิดจากการเผาไหม้ ขั้นตอนการ

ท างานและมาตรการป้องกนัดูแลสิ่งแวดล้อม 

8) ควรมีการควบคุมเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ให้ปฏบิัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
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9) อยากให้ทุกขั้นตอนในการด าเนินโครงการฯ มีตัวแทนจากภาครัฐและชุมชนเข้า

ร่วมด้วย เพื่อความเข้าใจของภาครัฐและประชาชน 

10) ในการน าเสนอให้ประชาชนรับทราบ อยากให้ใช้ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ เน้น

ภาพมากกว่ารายละเอยีดตัวหนังสอืที่ไม่จ าเป็น 

11) ขอให้ปรับปรุงถนนบริเวณด้านหน้าบริษัทฯ ให้ดี เนื่องจากช ารุดเป็นหลุมบ่อ 

และเกดิฝุ่ นละอองจ านวนมาก 

12) มีระบบป้องกันการเกิดสารเคมีร่ัวไหล ป้องกันน า้เสียไหลออกสู่ชุมชน ระบบ

ป้องกนัมลพิษด้านต่างๆ และควบคุมป้องกนัเพื่อมิให้ส่งกลิ่นรบกวนประชาชนพื้นที่รอบโครงการ 

13) ควรมีการตรวจคุณภาพน ้าใต้ดิน น ้าผิวดิน แหล่งน ้าสาธารณะในพื้ นที่รอบ

โครงการ
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