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1. ความเป็นมาของโครงการ  
 

บริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เคียววะ ฮัคโค ไบโอ จำกัด 
ประเทศญี่ปุ่น (Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมกลุ่มเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมชั้นนำของโลก เช่น กรดอะมิโน และกรดนิวคลีอิก เป็นต้น 
โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาในด้านการรักษามะเร็งวิทยา ไตวิทยา และภูมิคุ้มกันวิทยา โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
ที่ล้ำสมัย และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมระดับโลก ซึ่งจากแนวโน้มการเติบโตของตลาดด้าน
การแพทย์และเภสัชกรรม ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น และคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต จึงส่งผลให้ธุรกิจผลิตกรดอะมิโน ซึ่งเป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ในรูปของอาหารเสริมมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริษัท เคียววะ ฮัคโค ไบโอ จำกัด จึงได้มีการขยายฐานการผลิต
มายังประเทศไทยจากเดิมที่มีอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา และจัดตั้งเป็นบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอ
เทคโนโลยีส์ จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เพื่อประกอบกิจการโรงงานผลิตกรดอะมิโน ซึ่งมี ที่ตั้งโรงงาน 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจของบริษัทฯ 
และความมีเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของการผลิตที่มีคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบกับ
เทคโนโลยีการจัดการที่ดีที่สุด เพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สำหรับความเป็นมาของโครงการสามารถ
สรุปได้ดังนี้  

• จัดตั้งบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก กรดอะมิโนสำหรับเภสัชกรรม เอพีไอ (สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม) 
เครื่องสำอาง 

• จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการโรงงานผลิตอะมิโนแอซิด เสนอต่อเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เพื่อประกอบการอนุญาตดำเนินการ และได้รับความเห็นชอบ  
ในรายงานฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556  

• บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินงานโครงการโรงงานผลิตอะมิโนแอซิดในเชิงพาณิชย์ในปีพ.ศ. 2558 โดยมีกำลัง
การผลิตกรดอะมิโน 2,200 ตัน/ปี  

• ในปีพ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลกระทบสิ ่งแวดล้อมเบื ้องต้น โครงการโรงงานผลิต 
กรดอะมิโน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) เพื่อขยายกำลังการผลิตกรดอะมิโนจาก 2 ,200 ตัน/ปี เป็น 4,700  
ตัน/ปี 

• บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการโครงการโรงงานผลิตกรดอะมิโน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ในเชิงพาณิชย์ในปีพ.ศ. 
2561 โดยมีกำลังการผลิตกรดอะมิโน 4,700 ตัน/ปี  

 
ปัจจุบันบริษัทฯ วางแผนที ่จะผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ คือ โอลิโกแซคคาไรด์ (Human Milk Oligo- 

saccharides : HMO) ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นส่วนผสมในนมผงสำหรับทารกที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับน้ำนมของ
มารดา และเป็นส่วนผสมของอาหารเสริมอื่น ๆ โดยกำลังเป็นที่นิยมในตลาดทั่วโลก และยังไม่มีบริษัทใดในภูมิภาค
เอเชียทำการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยการดำเนินการในครั้งนี ้ บริษัทฯ จะแบ่งการพัฒนาโครงการออกเป็น  

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ประกอบการจดัทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบื้องต้น (IEE) 

โครงการโรงงานผลติโอลิโกแซคคาไรด์และกรดอะมิโน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 
ของบริษัท ไทย เคยีววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกดั 

ตั้งอยู่ทีเ่ขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
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3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (HOT-1) มีกำลังการผลิต 284 ตัน/ปี ระยะที่ 2 (HOT-2) เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 669 ตัน/ปี 
และระยะที่ 3 (HOT-3) เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 1,003 ตัน/ปี  

 
ทั้งนี้ การดำเนินการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์ที่กำลังการผลิตประมาณ 1,003 ตัน/ปี และกำลังการผลิตกรด 

อะมิโนประมาณ 4,700 ตัน/ปี ไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการกิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ออกตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักว่าการดำเนินการใด ๆ ย่อมส่งผลกระทบทั้งด้านบวก
และด้านลบต่อชุมชน จึงได้จัดให้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ควบคู ่ไปกับการพัฒนาคุณภาพสิ ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของชุมชนโดยรอบเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้บริษัท วิชั ่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด  
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทที่ปรึกษา”) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ
โรงงานผลิตโอลิโกแซคคาไรด์และกรดอะมิโน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการประชมุ 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการรับรู้และแสดง

ทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ โดยการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของ
โครงการ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพื่อนำเสนอความเป็นมา รายละเอียดโครงการ ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2) เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาและให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อ          
ผลการศึกษา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3) เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 

3. การกำหนดกลุ่มผู้มีสว่นไดเ้สีย  
 

บริษัทที่ปรึกษาได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ
โรงงานผลิตโอลิโกแซคคาไรด์และกรดอะมิโน (ส่วนขยาย คร้ังที่ 2) ของบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด 
ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป แสดงดังตารางที่ 3-1 
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ตารางที่ 3-1 
กลุ่มเป้าหมายในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียด 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ ประชาชนผู้ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง 
พื้นท่ีโครงการ 

เทศบาลตำบลเชิงเนิน 
- หมู่ท่ี 1 บ้านหนองจอก 
- หมู่ท่ี 4 บ้านดอน 
- หมู่ท่ี 5 บ้านปลวกเกตุ-เนินพุทรา 
- หมู่ท่ี 6 บ้านชากใหญ่ 
อบต.นาตาขวัญ 
- หมู่ท่ี 1 บ้านนาตาขวัญ 
อบต.บ้านแลง 
- หมู่ท่ี 1 บ้านแลง 
- หมู่ท่ี 3 บ้านหนองพญา 

สถานประกอบการท่ีอยู่ข้างเคียงพื้นท่ี
โครงการ 

- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 
- บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด  
- บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด 
- บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด 
- บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด 

2. ผูท่ี้รับผิดชอบจัดทำรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น 

เจ้าของโครงการ  - บริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด 
ผู้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น 

- บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด 

3. ผูท่ี้ทำหน้าท่ีพิจารณา
รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

ผูท่ี้ทำหน้าท่ีพิจารณารายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น 

 

- คณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม
เบื้องต้น เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 

4. หน่วยงานราชการในระดับ
ต่าง ๆ  

หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 
 
 

- ท่ีว่าการอำเภอเมืองระยอง 
- กองพันทหารราบท่ี 7 ค่ายมหาสุรสิงหนาท (พัน ร.7) 
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ระยอง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เทศบาลตำบลเชิงเนิน 

- องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ 
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 

 หน่วยงานสาธารณสุข - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้นหนอง 

5. สถาบันศาสนา และ
สถาบันการศึกษา  
 

สถาบันศาสนา - วัดปลวกเกตุ วัดบ้านดอน วัดนาตาขวัญ วัดบ้านแลง 
และวัดจุฬามณี 

สถาบันการศึกษา - โรงเรียนบ้านหนองจอก โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 
โรงเรียนวัดบ้านดอน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี 
ไออาร์พีซี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง 

6. ประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ัวไป - ผู้ท่ีมีความสนใจเข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ 

ท่ีมา : บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2563 
 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบ้ืองต้น (IEE)  
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4. ผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

บริษัทที ่ปรึกษาได้จัดให้มีกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและประชุมรับฟังความคิดเห็น 
เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โดยจัดให้มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้  

• วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 ณ ห้องประชุมบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยสี์
จำกัด 

• วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 ณ ห้องประชุมบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด 
• วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 ณ ห้องประชุมบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ 

จำกัด 
 
สำหรับภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้ง 

3 คร้ัง แสดงดังรูปที่ 4-1 ถึงรูปที่ 4-3 
 
(1) ลำดับขั้นตอนการประชุม 
 

 

เวลา กิจกรรม 
08.30 - 09.00 น. คัดกรองสุขภาพ / ลงทะเบียน / รับเอกสาร 
09.00 - 09.15 น. ช้ีแจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ และกล่าวเปิดการประชุม 
09.15 – 09.30 น.   กิจกรรมเปิดบ้าน 
09.30 – 10.30 น. นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษา และมาตรการป้องกันและ

แก้ไข ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

10.30 - 11.50 น. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 
11.50 - 12.00 น. สรุปการประชุม / ปิดประชุม / เยี่ยมชมโรงงาน 

 
(2) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็น 

 

กิจกรรมเปิดบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตโอลิโกแซคคาไรด์และกรดอะมิโน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของ
บริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 102 คน ดังตารางที่ 4-1 
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  ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็น วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
 

รูปที่ 4-1 

การคัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน 

ประธานบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด  
กล่าวเปิดการประชุม 

บรรยากาศภายในห้องประชุม 

บริษัทที่ปรึกษานำเสนอข้อมูลโครงการ ผู้แทนโครงการให้ข้อมูลในท่ีประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น การถ่ายรูปร่วมกัน 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบ้ืองต้น (IEE)  
โครงการโรงงานผลติโอลโิกแซคคาไรด์และกรดอะมโิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)                                               บริษัท ไทย เคยีววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด 
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ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็น วันที่ 2 ตุลาคม 2563 
 

รูปที่ 4-2 

การคัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุม 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน 

ประธานบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด  
กล่าวเปิดการประชุม บรรยากาศภายในห้องประชุม 

บริษัทที่ปรึกษานำเสนอข้อมูลโครงการ ผู้แทนโครงการให้ข้อมูลในท่ีประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น การถ่ายรูปร่วมกัน 
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 ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็น วันที่ 6 ตุลาคม 2563 

 
รูปที่ 4-3 

การคัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุม 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน 

ประธานบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด  
กล่าวเปิดการประชุม 

บรรยากาศภายในห้องประชุม 

บริษัทที่ปรึกษานำเสนอข้อมูลโครงการ ผู้แทนโครงการให้ข้อมูลในท่ีประชุม 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น การถ่ายรูปร่วมกัน 
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ตารางที่ 4-1 
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแบ่งตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รายละเอียดกลุ่มย่อย จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน) 

1. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ หมู่ท่ี 1 บ้านหนองจอก 9 
หมู่ท่ี 4 บ้านดอน 10 
หมู่ท่ี 5 บ้านปลวกเกตุ-เนินพุทรา 5 
หมู่ท่ี 6 บ้านชากใหญ่ 10 
หมู่ท่ี 1 บ้านนาตาขวัญ 10 
หมู่ท่ี 1 บ้านแลง 10 
หมู่ท่ี 3 บ้านหนองพญา 9 
สถานประกอบการท่ีอยู่ข้างเคียงพื้นท่ีโครงการ 14 

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดทำรายงานฯ บริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด 16 
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด 7 

3. หน่วยงานพิจารณารายงานฯ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 2 
รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นท้ังสิ้น 102 

ท่ีมา : บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2563 

 
(3) ประเด็นข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ 
 

ในกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ 
ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

 

1) แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างการประชุม 
2) แสดงความคิดเห็นผ่านแบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหลังการประชุม 

 

ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มตี่อโครงการ ได้ดังนี้ 
 

1) ประเด็นคำถาม คำชี้แจง และข้อเสนอแนะในกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และ
รับฟังความคิดเห็น 
 

จากการประชุมมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม โดยมีประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล
และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังตารางที่ 4-2 
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ตารางที่ 4-2 
สรุปประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น  

 

ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงในท่ีประชุมฯ และคำชี้แจงเพิ่มเติม 

1. รายละเอียดโครงการ 
ประชาชนหมู่ที่ 1 บ้านนาตาขวัญ  
 ปัจจุบันโรงงานดำเนินการไปกี่เปอร์เซนต ์  - ปัจจุบันโครงการในส่วนขยายยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด 

จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อเมื่อรายงานฯ ได้รับความเห็นชอบจาก 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี  รวมทั ้งการขออนุญาติ
ก่อสร้างต่าง ๆ ได้รับการอนุญาตจากทางเทศบาลตำบลเชิงเนิน และ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองแล้วเท่านั้น ซึ่งทางโครงการคาด
ว่าจะเริ่มมีการก่อสร้างช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 

 โครงการจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานเท่าไหร่ - ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี และจะเปิดดำเนินการ
โครงการส่วนขยายในระยะที่ 1 ประมาณปี พ.ศ. 2566 และหากมี
ความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น จึงจะพัฒนาโครงการในระยะต่อไป 

ประชาชนหมู่ที่ 1 บ้านแลง  
 โครงการในส่วนที่จะขยายสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่

จะใช้พ้ืนท่ีเท่าไหร่    
- โครงการในส่วนขยายจะอยู่ในขอบเขตพื้นท่ีเดิมของโครงการ เมื่อพัฒนา

โครงการจนถึงระยะท่ี 3 จะใช้พื้นท่ีสำหรับโครงการท้ังหมด 14 ไร่ 
 โรงงานในส่วนที่จะขยายปัจจุบันมีการปรับถมพื้นท่ี

แล้วหรือไม ่   
- สำหรับพื้นที ่ในการดำเนินงานเป็นพื้นที ่เดิมของโครงการ ซึ ่งมีการ 

ปรับถมพื ้นที ่ไปแล้วตั ้งแต่สร้างโรงงานในปี พ.ศ.  2555 สำหรับ
โครงการส่วนขยายปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด อยู่ในช่วง
การจัดทำรายงานเสนอเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี  

ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ-เนินพุทรา  
 ผลิตภัณฑ์โอลิโกแซคคาร์ไรด์ ซึ ่งประกอบด ้วย 

สาร 3 ชนิด เมื่อผ่านกระบวนการผลิตจะได้สารทั้ง 3 
ชนิดออกมาพร้อมกันหรือไม่ 

- ผลิตภัณฑ์โอลิโกแซคคาร์ไรด์ ซึ่งมี 3 ประเภท แต่ในกระบวนการผลิต
จะผลิตได้ครั้งละ 1 ประเภทเท่าน้ัน 

 โครงการส่วนขยายมีการก่อสร้างและปรับถมดินใหม่
หรือไม ่

- สำหรับพื้นที ่ในการดำเนินงานโครงการส่วนขยายใช้พื ้นที ่ซึ ่งอยู ่ใน
ขอบเขตพื้นท่ีเดิมของโรงงานซ่ึงจะไม่มีการปรับถมพื้นดินใหม ่

ผู้แทนจากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  
 ถังเก็บกรดไฮโดรคลอริกมีขนาดเท่าไหร่ - ปัจจุบันโรงงานมีถังเก็บกรดไฮโดรคลอริกมีขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร 

สำหรับโครงการส่วนขยายจะมีการติดตั ้งถังเก็บกรดไฮโดรคลอริก
ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร เพิ ่ม 1 ถัง ซึ ่งปริมาณกรดไฮโดรคลอริก 
7,000 ตัน เป็นปริมาณท่ีใช้ภายใน 1 ปี   

 การล้างอุปกรณ์ของโรงงานกระทำในระบบเปิดหรือ
ระบบปิด 

- ระบบ Cleaning ของโรงงานปัจจุบัน และโครงการส่วนขยายเป็น
ระบบปิด และไม่มีอันตราย พนักงานสามารถปฏิบัติงานในระบบ 
Cleaning ได้อย่างปลอดภัย 

 กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ O2 และกระบวนการ
หมักแบบใช้ O2 เหลวต่างกันอย่างไร 
 

- ในการหมักกรดอะมิโนจะใช้ตัวหมุนเพื่อให้มีอากาศไปหล่อเลี้ยงเชื้อ 
แต่ไม่เพียงพอจึงต้องใช้ออกซิเจนเหลวเข้าไปช่วย สำหรับ เชื้อ 
โอลิโกแซคคาไรด์ซ่ึงมีความแข็งแรงไม่จำเป็นต้องอาศัยออกซิเจนเหลว 
ก็สามารถมีชีวิตอยู่ได ้

 ในการหมักมีการนำอากาศจากภายนอกมาใช้หรือไม่ 
เนื่องจากกังวลว่าจะมีการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ 

- ในการหมัก เชื้อที่อยู่ในถังอาศัยอากาศในการหายใจ การปนเปื้อน
ไฮโดรคาร์บอนก็อาจเป็นไปได้  

 ถังหมักมีกระบวนการควบคุมความดันอย่างไร กรณีมี
แก๊ชไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) รั ่วไหลโครงการจะ
จัดการอย่างไร 

- ถังหมักเลี ้ยงเชื ้อมีความดันที ่ 0.02 เมกะปาสคาล สำหรับ ก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) นั้นอยู่ในระบบปิดซึ่งมีการติดตั้ง Scrubber 
เพื่อป้องกันกรณีเกิดเหตุรั่วไหล 
 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบ้ืองต้น (IEE)  
โครงการโรงงานผลติโอลโิกแซคคาไรด์และกรดอะมโิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)                                               บริษัท ไทย เคยีววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด 

ดำเนนิการศึกษาโดยบริษัท วชิั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด                                         -10- 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ-1) 
 

ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงในท่ีประชุมฯ และคำชี้แจงเพิ่มเติม 

2. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เจ้าหน้าที ่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ 

 

 ผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศ ซึ่งมีการตรวจวัด 
ปีละ 2 ครั ้ง บริเวณโรงเร ียนระยองปัญญาน ุกูล 
โครงการสามารถเพิ ่มจุดตรวจวัดให้กระจายไปยัง 
จุดอื่น ๆ ในชุมชนท่ีอยู่ใกล้โรงงานได้หรือไม่ 

- การเลือกจุดตรวจวัดบริเวณโรงเรียนระยองปัญญานุกูล เนื่องจากเป็น
จุดที่มีความอ่อนไหวมากที่สุด ประกอบกับโรงงานปฏิบัติตามประกาศ
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการตรวจการปล่อยมลภาวะออกสู่
ภายนอก ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งผลการตรวจวัดต่ำกว่าค่ามาตรฐานกำหนด  
ทำให้มลภาวะที่ปล่อยออกไปจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน  

สารวัตรกำนันตำบลเชิงเนิน  
- ขยะจากกิจกรรมของโครงการ (จากการก่อสร้างจาก

คนงาน) ต้องส่งไปเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ไออาร์พีซีหรือไม่    

- กากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ คือ กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย  
ซ ึ ่ งจะนำออกโดยผ ่านกระบวนการท ี ่ ได ้ร ับอน ุญาตจากสำนัก
อุตสาหกรรมจังหวัด  และกากอุตสาหกรรมทั ้งหมดได้ถูกนำไปใช้
ประโยชน์โดยนำไปทำปุ๋ย ซึ่งบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ 
จำกัด ประสานกับหน่วยงานที่รับกากของเสียไปทำปุ๋ย เพื่อนำปุ๋ยมา
มอบให้กับเกษตรกรในชุมชนรอบ ๆ โครงการผ่านกิจกรรม CSR DIW 
ซึ่งได้มอบให้กับชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองพญา และชุมชนอื่นรอบ ๆ 
โครงการ สำหรับของเสียอื ่นจะถูกส่งเข้าสู ่กระบวนการบำบัด  โดย
หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาต่อไป 

- การต ิดตามตรวจสอบผลกระทบของโครงการ 
ควรเพิ่มจุดติดตามตรวจสอบบริเวณพื้นท่ีชุมชนด้วย 
เพื่อจะได้รับเสียงสะท้อนจากชุมชนด้วย 

- การติดตั ้งจุดตรวจวัดจะติดตั ้งในระยะก่อสร้าง ซึ ่งระยะเวลาการ
ก่อสร้างประมาณ 6 เดือน ซึ่งบริเวณโรงเรียนระยองปัญญานุกูลจะมี
รถบรรทุกของโครงการวิ่งผ่าน อย่างไรก็ตาม จะรับขอเสนอแนะ
ดังกล่าวมาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลผลกระทบ
ต่อชุมชนน้อยท่ีสุด 

ผู้นำชุมชนหมู่ท่ี 1 บ้านหนองจอก  
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างที่โครงการ

ระบ ุจ ุดตรวจว ัดท ี ่ โรงเร ียนระยองป ัญญาน ุกูล 
แต่กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการอยู่ใกล้ชุมชน
มากกว ่าทำให ้ช ุมชนได ้ร ับผลกระทบเร ื ่องการ
สั่นสะเทือน และฝุ่นละออง  

- โครงการม ีมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบโดย กำหนด 
ให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในช่วงเวลากลางคืน หรือหากมาตรการ 
ยังไม่เพียงพอ อาจจะมีการหารือเพื่อหาวิธีการป้องกันท่ีเหมาะสม  

- สำหร ับป ัญหาฝุ่นละออง โครงการม ีมาตรการฉ ีดพรมน ้ำ  เพื่อ 
ลดผลกระทบดังกล่าว 

- สำหรับผลกระทบด้านเสียงโครงการมีมาตรการป้องกันผลกระทบ
เกี ่ยวกับเสียงทั ่วไป ซึ ่งต้องมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ รวมถึงเสียง
รำคาญหรือเสียงรบกวน ซึ่งจะต้องมีค่าเบี่ยงเบนจากเสียงทั่วไป ไม่เกิน 
10 เดซิเบลเอ ตลอด 24 ชั่วโมง 

- ระบบน้ำเสียในระยะก่อสร้างได้เข้าระบบบำบัดของ
โรงงานหรือไม่ 

- น้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้างจะส่งไปยังหน่วยงาน 
ที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับน้ำจากการล้าง
อุปกรณ์ต่าง ๆ จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน ซึ่งระบบบำบัด
สามารถรองรับได้เพียงพอ รวมถึงน้ำที่ชะล้างถนนจะไหลลงรางระบาย
น้ำฝน ซึ่งโครงการมีประตูระบายน้ำโดยสถานะปัจจุบัน คือ ปิด และมี
อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิ หากมีค่าเกิน
มาตรฐาน น้ำดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานทันที 

- กลิ่นซึ่งโรงงานเดิมเคยมีปัญหา ปัจจุบันใช้เทคโนโลยี
ใดในการแก้ปัญหา 

- ปัญหาเรื่องกลิ่นจากกระบวนการผลิต ซึ่งปัจจุบันโรงงานพิจารณาให้
ออกแบบอุปกรณ์ลดปัญหาเรื ่องกลิ ่น อุปกรณ์ชื่ อ Wet Scrubber 
ซึ่งสามารถลดความเข้มข้นของกลิ่นได้ถึง 95% ประกอบกับผลิตภัณฑ์
ตัวใหม่ไม่มีคุณสมบัติท่ีทำให้เกิดกลิ่น 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบ้ืองต้น (IEE)  
โครงการโรงงานผลติโอลโิกแซคคาไรด์และกรดอะมโิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)                                               บริษัท ไทย เคยีววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด 

ดำเนนิการศึกษาโดยบริษัท วชิั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด                                         -11- 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ-2) 
 

ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงในท่ีประชุมฯ และคำชี้แจงเพิ่มเติม 

2. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
- ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในปัจจุบันมีการ

ปนเปื้อนอะไรบ้าง และในการผลิตผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ 
คุณภาพอากาศจะเป็นอย่างไรบ้าง 

- โรงงานได้ทำการตรวจวัดปล่องระบายอากาศปีละ 2 ครั้ง ซึ่งผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีออกจากปล่องของโรงงานอยู่ในค่ามาตรฐาน
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ-เนินพุทรา  
- น้ำฝนท่ีตกในโรงงาน มีการปนเปื้อนจัดการอย่างไร - น้ำฝนที่ตกในโรงงาน ซึ่งไม่มีการปนเปื้อนจะเข้าสู ่รางระบายน้ำฝน 

อย่างไรก็ตาม หากน้ำฝนบริเวณประตูระบายน้ำฝนท่ีตรวจวัดค่า
อุณหภูมิ และค่าความเป็นกรดด่างแล้วมีค่าเกินมาตรฐาน จะถูกส่งไป
ยังระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานทันที 

- น้ำเสียระบายสู่ภายนอกด้วยวิธีไหน - น้ำเสียจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานก่อน จากนั้นส่งไปยัง
ระบบบำบัดน้ำเสียของเขตประกอบการอุตรสาหกรรมไออาร์พีซี  
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก 

- เสียงดังจากการตอกเสาเข็ม ตามมาตรการกำหนดให้
หลีกเลี ่ยงการดำเนินงานเวลากลางคืน แต่ในพื้นท่ี
ประชาชนส่วนใหญ่ทำงานทั้งกลางวัน และกลางคืน 
ควรหารือกับชุมชนเพื่อให้ได้เวลาท่ีเหมาะสม 

- เบื้องต้นจะพิจารณาให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับเสียง อย่างไรก็ตาม 
โครงการจะรับข้อเสนอแนะไปหารือกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างต่อไป 

- ทิศทางลมในฤดูหนาวจะพัดกลิ ่นมาทางหมู ่ท ี ่  5  
บ้านปลวกเกตุ-เนินพุทรา ทำให้ได้รับผลกระทบเรื่อง
กลิ่น 

- กลิ่นที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปัจจุบันโครงการได้ ใช้คอนกรีต
ปิดจุดกำเนิดกลิ่นแล้ว นอกจากนี้ โครงการอยู่ระหว่างการออกแบบ
ระบบบำบัดมลพิษอากาศ (Wet Scrubber) เพื ่อจะติดตั ้งเพิ ่มเติม 
ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบด้านกลิ่นจากระบบได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น 

ผู้แทนจากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  
- แอมโมเนียถ้ามีการรั่วไหลจะจัดการอย่างไร - ปัจจุบันแอมโมเนียถูกบรรจุอยู่ในภาชนะปิดสนิท ซึ่งพื้นที่จัดเก็บอยู่

ภายนอกอาคาร และอยู่ภายใต้คันคอนกรีตสูงประมาณ 1.5 เมตร 
พร้อมติดตั้งระบบสเปรย์น้ำระบบอัตโนมัติ และระบบ Manual เพื่อ
ป้องกันปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าขัดข้อง กรณีเกิดเหตุรั่วไหล น้ำเสียจาก 
สเปรย์น้ำจะถูกรวบรวมไปสู ่ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั ้ง โครงการ 
มีมาตรการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุรั่วไหลปีละ 1 ครั้ง 

- น้ำทิ้งของโครงการที่เป็นค่าควบคุมมีกี่ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน และมีความถี่ในการตรวจวัดอย่างไร 

- ปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการจะควบคุมให้มีค ่าตาม
มาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีการตรวจวัดโดยหน่วยงาน
กลาง (Third Party) ซ่ึงจะมีการติดตามตรวจสอบทุกพารามิเตอร์ปีละ 
1 ครั้ง ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี 

ผู้แทนจากบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด   
- หลังมีโครงการใหม่เกิดขึ ้นมีค่าควบคุมเหมือนเดิม

หรือไม่ เนื่องจากมีสารบางตัวเพิ่มเข้ามา ปริมาณท่ี
เพิ่มขึ้นทางเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 
สามารถรองรับได้หรือไม่ 

- หลังมีโครงการส่วนขยายจะทำให้ค่าบีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) และ
ของแข็งละลายน้ำ (TDS) เพิ ่มขึ ้น สำหรับค่าบีโอดี (BOD) ซีโอดี 
(COD) ท่ีเพิ่มขึ้น ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการยังสามารถควบคุมได้ 
ในส่วนของค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) ท่ีเพิ่มขึ้น บริษัท ไทย เคียววะ 
ไบโอเทคโนโลย ีส ์  จำก ัด  ได ้ประสานงานก ับเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี เกี่ยวกับโครงการการก่อสร้างระบบท่อน้ำท้ิง
จากโครงการเพื่อระบายออกสู่ทะเลโดยตรง ซ่ึงจะทำให้การควบคุมค่า 
ของแข็งละลายน้ำ (TDS) เพิ่มขึ้น 
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ดำเนนิการศึกษาโดยบริษัท วชิั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด                                         -12- 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ-3) 
 

ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงในท่ีประชุมฯ และคำชี้แจงเพิ่มเติม 

2. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
ผู้แทนจากบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด  
 โครงการก่อสร้างระบบท่อน้ำทิ ้งไปสู่ทะเลสามารถ

รองรับน้ำท้ิงได้กี่ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
- ระบบท่อน้ำทิ้งไปสู่ทะเลสามารถรองรับได้ประมาณ 9,000 ลูกบาศก์

เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งควบคุมค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) ไม่เกิน 5,000 
มิลลิกรัม/ลิตร 

3. การคมนาคมขนส่ง 
ประชาชนหมู่ท่ี 1 บ้านแลง  
 ผลกระทบด้านการจราจรที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น จะมี

แผนในการจัดการอย่างไร โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน
เช้า-เย็น 

- ได้มีการกำหนดมาตรการให้หลีกเลี่ยงการขนส่งของโครงการ (คนงาน 
และวัสดุอปกรณ์) ในช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่นในช่วงเช้าเวลา 
07.00-09.00 น. และช่วงเย็นเวลา 16.00-18.00 น.  

 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทางด้านจราจรบริเวณ
ทางแยก สามารถขยายเวลาได้หรือไม่ เพราะในช่วง 
08.30 น. ปริมาณรถยังคงหนาแน่น แต่ไม่มีเจ้าหน้าท่ี
คอยอำนวยความสะดวก 

- ทางโครงการจะนำข้อเสนอะแนะแจ้งให้กับทางเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี เพื่อขอขยายเวลาเพิ่มประมาณ 30 นาที 

ผู้แทนจากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)   
 กรดไฮโดรคลอริกที ่ เพิ ่มข ึ ้น จำนวนรถขนส่งของ

โครงการเพิ่มขึ้น กรณีเกิดอุบัติเหตุมีมาตรการป้องกัน
อย่างไร 

- กรดไฮโดรคลอริกที่เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมถึง
จำนวนรถขนส่งของโครงการจะเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม จะมีการ
ประสานงานกับผู้ให้บริการเกี่ยวกับแผนดำเนินงานรองรับการขนส่ง 
ที่เพิ ่มขึ ้น การกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชน รวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน จะมีแผนรองรับอย่างไร 

 โซเด ียมไฮดรอกไซด์ เพ ิ ่มข ึ ้นกรณี เก ิดอ ุบ ัต ิ เหตุ  
มีมาตรการป้องกันอย่างไร 

- โซเดียมไฮดรอกไซด์เพิ ่มขึ้น สอดคล้องกับผลผลิตที ่เพิ่มขึ ้น รวมถึง
จำนวนรถขนส ่งของโครงการเพ ิ ่มข ึ ้น อย ่างไรก ็ตามจะมีการ
ประสานงานกับผู้ให้บริการเกี่ยวกับแผนดำเนินงานรองรับการขนส่งที่
เพิ่มขึ้น การกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
รวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน จะมีแผนรองรับอย่างไร 

4. สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ตัวแทนกำนันตำบลเชิงเนิน  
 แคมป์คนงานบางครั้งมีน้ำขัง และเกิดลูกน้ำยุงลาย - สำหรับผลกระทบจากแคมป์คนงาน สำหรับโครงการส่วนขยาย 

ทางโครงการไม่กำหนดให้มีแคมป์คนงาน เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน 
 ถ้าไม่มีแคมป์คนงานในพื้นที ่แล้วคนงานมาจากไหน 

พักท่ีไหน 
- คนงานของโครงการจะพักอาศัยอยู ่ภายนอกพื้นที ่ และมีรถรับส่ง

คนงาน ซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน รวมทั้งมีคนงานบางส่วน
ท่ีจะเข้ามาเช่าท่ีพักอาศัยในพื้นท่ี 

ประชาชนหมู่ท่ี 1 บ้านแลง  
 จะมีการรับคนงานในชุมชนเข้าทำงานของโครงการ

เมื่อไหร่ 
- จะเริ่มจ้างงานในช่วงเดือนมิถุนายน พศ. 2564 ซึ่งจะจ้างในตำแหน่ง

ต่าง ๆ จำนวน 50 อัตรา  

 จะมีการรับคนงานในชุมชนเข้าทำงานของโครงการ
ผ่านช่องทางไหน 

- ประกาศผ่าน www.jobthai.com 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทำการผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้แทนจากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  
 ท่ีผ่านมาโครงการเคยได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องใดบ้าง - บริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด มีข้อร้องเรียนในปี พ.ศ.

2561 เรื่องกลิ่นท่ีเกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ซ่ึงได้รับคำแนะนำ
จากหน่วยงานราชการ และเขตประกอบการอุตรสาหกรรมไออาร์พีซี 
ซึ่งภายหลังได้มีการดำเนิการแก้ไขโดยใช้คอนกรีตปิดปากบ่อบำบัดน้ำ
เสียท้ังหมด ปัญหาเรื่องกลิ่นจึงได้รับการแก้ไขและปิดประด็นไป 

http://www.jobthai.com/


สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบ้ืองต้น (IEE)  
โครงการโรงงานผลติโอลโิกแซคคาไรด์และกรดอะมโิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)                                               บริษัท ไทย เคยีววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ-4) 
 

ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงในท่ีประชุมฯ และคำชี้แจงเพิ่มเติม 

4. สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 
ผู้นำชุมชนหมู่ท่ี 5 บ้านปลวกเกตุ-เนินพุทรา   
 CSR DIW คืออะไร  โครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อ

สังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งกรมโรงงานรวมมือกับสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถดำเนินกิจการร่วมกับ
ชุมชน และได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง อันจะเป็นการเพิ่มพูน
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้เกิด
ขึ้นกับภาคธุรกิจ ท้ังภายในประเทศ และระดับสากล 

5. ขอบเขตและแนวทางการศึกษา 
ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านปลวกเกตุ-เนินพุทรา  
- โครงการกำหนดรัศมีพื้นท่ีศึกษาอย่างไร  - โครงการโรงงานผลิตโอลิโกแซคคาไรด์และกรดอะมิโน (ส่วนขยาย  

ครั ้งที ่  2) ไม่เข ้าข ่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แต่ต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ซ่ึง
มีรัศมีพ้ืนท่ีศึกษารัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตท่ีตั้งโครงการ อย่างไรก็
ตาม ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้น บริษัทที่ปรึกษาได้
กำหนดรูปแบบ/วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าพบหน่วยงานราชการท่ี
เกี ่ยวข้อง การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านเพื ่อประชาสัมพันธ์
โครงการ และรับฟังความคิดเห็น และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลโครงการให้ชุมชน ณ ที่ทำการชุมชน และเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรศัพท์ และโทรสารได้ 

- สำหรับการเชิญชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการ และรับฟังความคิดเห็นของโครงการโรงงานผลิตโอลิโกแซค
คาไรด์และกรดอะมิโน (ส่วนขยาย ครั ้งที ่ 2)  ดำเนินการเชิญโดย
พิจารณาจากพื ้นที ่ที ่เคยได้ร ับผลกระทบจากการดำเนินการของ
โครงการท่ีผ่านมา 

- การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้น 
แล้วต้องส่งให้กับทางคณะกรรมการผู ้ชำนาญการ
(คชก.) หรือไม ่

- โครงการโรงงานผลิตโอลิโกแซคคาไรด์และกรดอะมิโน (ส่วนขยาย ครั้ง
ที่ 2) ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 
รายงานจึงไม่ต้องส่งให้กับทางคณะกรรมการผู ้ชำนาญการ (คชก.) 
พิจารณา อย่างไรก็ตาม รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) 
จะส่งให้เขตประกอบการอุตรสาหกรรมไออาร์พีซี ซึ่งมีคณะกรรมการ
มาจากฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกันพิจารณารายงานดังกล่าว 

- บริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด อยู่ใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ต้องจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม (EIA) 
หรือไม ่

- โครงการโรงงานผลิตโอลิโกแซคคาไรด์และกรดอะมิโน (ส่วนขยาย ครั้ง
ที่ 2) ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  
จึงไม่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม (EIA) 
อย่างไรก็ตาม โครงการมีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (IEE) ส่งใหเ้ขตประกอบการอุตรสาหกรรมไออาร์พีซี 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ-5) 
 

ประเด็นคำถาม/ข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะ คำชี้แจงในท่ีประชุมฯ และคำชี้แจงเพิ่มเติม 

6. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
- ให้เพ่ิมเติมโรงเรียนระยองปัญญานุกูลในกลุ่มเป้าหมายในการซ้อมแผนฉุกเฉินของโครงการ 
- ให้ทางโครงการและผู้รับเหมาประสานแจ้งกำหนดก่อนท่ีจะมีการก่อสร้างให้กับชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงได้รับทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกัน

ผลกระทบท่ีจะเกิดในด้านต่าง ๆ 
- ให้โครงการช่วยกำชับพนักงานของโครงการท่ีจอดรถซ้ือของบริเวณ 2 ข้างทาง มิให้กีดขวางการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน เนื่องจาก

ทำให้การจราจรติดขัด 
ท่ีมา : บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท ์จำกัด, 2563 

 
3) ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล จากแบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมหลังการประชุม 
นอกจากการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยวาจาในระหว่างการประชุมแล้ว 

ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้แสดงความคิดเห็นในแบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ ่มเติมหลังการประชุม  
เพื่อประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น โดยมีผู้ตอบแบบประเมินผลหลังการประชุมทั้งสิ้น 80 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 82.5 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ยกเว้นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงานฯ ) ซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี้ 

 

(1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

• เพศ อายุ การศึกษา ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
52.5) และเป็นเพศชาย (ร้อยละ 47.5) สำหรับด้านระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ร้อยละ 32.5) รองลงมาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 25.0) และระดับอนุปริญญา/ปวส. (ร้อยละ 
16.3) เป็นต้น 

 

• อาชีพ ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 
23.8) รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/โรงงาน (ร้อยละ 22.5) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 13.8) และ
ค้าขาย (ร้อยละ 11.2) เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่เป็นประชาชน/ลูกบ้าน (ร้อยละ 50.0) ผู้ใหญ่บ้าน/
กรรมการหมู่บ้าน (ร้อยละ 26.2) ผู้แทนสถานประกอบการ/โรงงาน (ร้อยละ 20.0) และอ่ืน ๆ ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาตาขวัญ (ร้อยละ 3.8) 
 

(2) ส่วนที่ 2 การให้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
 

• การรับทราบ/รู้จักโครงการฯ  ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ร้อยละ 70 
ระบุว่าเคยทราบ/รู้จักบริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด มาก่อนการประชุมครั ้งนี้ (ร้อยละ 70.0)  
โดยทราบจากผู้ใหญ่บ้าน (ร้อยละ 29.5) การเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน (ร้อยละ 25) และทราบจากข่าวประชาสมัพนัธ์ 
(ร้อยละ 21.6) เป็นต้น  

 

• การรับทราบข่าวสารการประชุมของโครงการ ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็น 
ส่วนใหญ่ระบุว่า ทราบจากผู้ใหญ่บ้าน (ร้อยละ 57.3) รองลงมาทราบจากหนังสือเชิญประชุม (ร้อยละ 20.8) และ
ทราบจากเจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา/เจ้าของโครงการฯ (ร้อยละ 7.3) เป็นต้น  
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(3) ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโครงการฯ 
 

• ผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการที ่ผ่านมา ผู ้ตอบแบบแสดงความ
คิดเห็นร้อยละ 85 ระบุว่า ไม่เคยได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการ สำหรับผู้ที่เคยได้รับผลกระทบ (ร้อยละ 
15) ระบุว่า เคยได้รับผลกระทบด้านกลิ่น ฝุ่นละออง เสียงดัง และการคมนาคมขนส่ง 

• ความรู้สึกกังวลถึงผลกระทบในประเด็นต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนิน
โครงการส่วนขยาย คร้ังที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้   

  

 คุณภาพอากาศ ผู ้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ ระบุว่า ไม่กังวล 
(ร้อยละ 77.5) และสำหรับผู้ที่ระบุว่า กังวล (ร้อยละ 22.5) มีข้อห่วงกังวล ได้แก่ 
การควบคุมระบบบำบัด กรณีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศทำงานผิดปกติ การ
เกิดฝุ่นละออง ผลกระทบเร่ืองกลิ่น ทิศทางการแพร่กระจายมลสารอากาศ และ
มลพิษทางอากาศ 

 กลิ่นรบกวน ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ ระบุว่า ไม่กังวล (ร้อยละ 
66.2) และสำหรับผู้ที่ระบุว่า กังวล (ร้อยละ 33.8) มีข้อห่วงกังวล ได้แก่ กลิ่น
จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์) และกลิ่นจากการหมัก 

- น้ำเน่าเสีย ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ ระบุว่า ไม่กังวล (ร้อยละ 
75.0) และสำหรับผู้ที่ระบุว่า กังวล (ร้อยละ 25.0) มีข้อห่วงกังวล ได้แก่ น้ำทิ้ง
ของโครงการที่อาจมีค่าเกินค่าควบคุม ปริมาณน้ำทิ้งที่มากขึ้นจากโครงการ 
ส่วนขยาย และน้ำเน่าเสียจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้าง 

- เสียงดัง ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ ระบุว่า ไม่กังวล (ร้อยละ 82.5) 
และสำหรับผู้ที่ระบุว่า กังวล (ร้อยละ 17.5) มีข้อห่วงกังวล ได้แก่ เสียงจากการ
ขนส่งในช่วงกลางคืน เสียงจากการตอกเสาเข็ม และเสียงดังจากการเดิน
เครื่องจักร 

- กากของเสียและขยะมูลฝอย ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ ระบุว่า 
ไม่กังวล (ร้อยละ 82.5) และสำหรับผู้ที่ระบุว่า กังวล (ร้อยละ 17.5) มีข้อห่วง
กังวล ได้แก่ การจัดเก็บและการขนส่งของเสียและขยะมูลฝอย การกำจัดไม่ถูก
วิธี และควรดูแลการทิ้งขยะของคนงาน  

- การคมนาคมขนส่ง ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ ระบุว่า ไม่กังวล  
(ร้อยละ 70.0) และสำหรับผู้ที่ระบุว่า กังวล (ร้อยละ 30.0) มีรายละเอียดข้อ
ห่วงกังวล ได้แก่ การบริหารการจราจรที่อาจมีปัญหา เนื่องจากจำนวนเที่ยว
รถบรรทุกสารเคมีที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น การจราจรหนาแน่น
และติดขัดช่วงเวลาเร่งด่วน และเกิดมลพิษทางอากาศจากท่อไอเสีย 

- สุขภาพ ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ ระบุว่า ไม่กังวล (ร้อยละ 81.2) 
และสำหรับผู้ที่ระบุว่า กังวล (ร้อยละ 18.8) มีข้อห่วงกังวล ได้แก่ สารเคมีที่ใช้
ในการผลิตส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน และมลพิษทางอากาศส่งผลต่อสุขภาพ 

- อันตรายร้ายแรง เช่น ไฟไหม้ ระเบิด สารเคมีรั่วไหล ผู้ตอบแบบแสดงความ
คิดเห็นส่วนใหญ่ ระบุว่า ไม่กังวล (ร้อยละ 68.8) และสำหรับผู้ที่ระบุว่า กังวล 
(ร้อยละ 31.2) มีข้อห่วงกังวล ได้แก่ การรั่วไหลของสารเคมีระหว่างการขนส่ง
และการจัดเก็บ การควบคุมแอมโมเนีย การระเบิดไฟไหม้ มาตรการซ้อมแผน
ฉุกเฉินกรณีสารเคมีร่ัวไหล การได้รับสัมผัสสารเคมี  
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- ประเด็นอื่น ๆ ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นระบุข้อห่วงกังวล ได้แก่ อาศัยอยู่
ใกล้โรงงานจึงกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และผู้รับเหมาของ
โครงการอาจสร้างผลกระทบต่อในชุมชน ฝุ่นจากการก่อสร้างและท่อไอเสีย 
 

• ความครบถ้วนต่อผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ผู้ตอบแบบแสดง
ความคิดเห็นส่วนใหญ่ ระบุว่า ครบถ้วน (ร้อยละ 92.5) และสำหรับผู้ที่ระบุว่าไม่ครบถ้วน (ร้อยละ 7.5) เสนอให้มี
การศึกษาเพิ่มเติม ได้แก่ คุณภาพดินและน้ำใต้ดิน สารเคมีร่ัวไหล การให้ความรู้เรื่องผลกระทบของสารเคมีหรือก๊าซ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และควรชี้แจงรายละเอียดให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน  

 

• ความเพียงพอต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ ระบุว่า  
มีความเพียงพอ (ร้อยละ 88.8) และสำหรับผู้ที่ระบุว่าไม่เพียงพอ (ร้อยละ 11.2) ให้เพิ่มเติมมาตรการฯ ได้แก่ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกรณีสารเคมีรั่วไหล ควรมีแผน
กรณีแอมโมเนีย และสารเคมีอ่ืน ๆ รั่วไหลให้ชัดเจน และกฎหมายที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

• ประโยชน์จากการดำเนินงานของโครงการฯ ผู ้ตอบแบบแสดงความคิดเห็น 
ส่วนใหญ่ ระบุว่า โครงการมีมีผลดี/ประโยชน์ (ร้อยละ 31.4) รองลงมาระบุว่า มีผลกระทบ/ผลเสีย (ร้อยละ 25.4) 
ถัดมาระบุว่า ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางบวก (ผลประโยชน์) และทางลบ (ผลเสีย) (ร้อยละ 22.0) และไม่มี
ความเห็น (ร้อยละ 21.2)  

• ความคิดเห็นในภาพรวมที่มีต่อโครงการฯ จากการสอบถามถึงความคิดเห็นใน
ภาพรวมที่มีต่อโครงการฯ ผู้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ ระบุว่า เห็นด้วยกับโครงการส่วนขยาย (ร้อยละ 
98.8) และสำหรับผู้ที่ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ (ร้อยละ 1.2) เนื่องจากโรงงานขยายการผลิตแล้ว อาจสร้าง
ผลกระทบให้ชาวบ้าน ซึ่งยากที่จะเข้าถึงและเยียวยา  
 

• ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ต่อโครงการ มีดังนี้ 
 

- เสนอแนะให้นำเสนอข้อมูลมาตรการรองรับกรณี Emergency เช่น ระบบจัดเก็บ ระบบ
ขนส่ง ระบบบำบัด เพื่อให้มีความชัดเจนมากข้ึน 

- ถ้ามีมาตรการที่ดีและทำตามมาตรการที่กำหนดก็คงไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อชุมชน 
- ควรควบคุมเรื่องกลิ่นรอบโรงงาน 
- เนื่องจากโครงการอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีซึ ่งจะมีบางกลุ่มบุคคล

ต่อต้านอยู่บ่อยครั้ง จึงควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนใกล้เคียงมีความเข้าใจมากข้ึน 
- อย่าทำให้ประชาชนเดือดร้อน 
- ควรมีมาตรการเยียวยาและดูแลชุมชนกรณีที่เกิดผลกระทบ 
- ควรพิจารณาการจ้างงานคนในจังหวัดระยองก่อน 
- ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ 
- ในระหว่างมีการก่อสร้างต้องการให้มีเจ้าหน้าที ่เข้าไปสอบถามความเดือดร้อนของ

ประชาชนโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง 
- ควรเน้นทำความเข้าใจ/รับฟังความคิดเห็นประชาชนในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงโครงการก่อน 

(หมู่ที่ 1, 2 และ 5 ตำบลเชิงเนิน)  
- ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างจริงจัง 
- เสนอแนะให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ชาวบ้านรับรู้มากกว่านี้ ถึงจะไม่ค่อยมีผลกระทบแต่

ชาวบ้านก็กังวลอยู่ดี โดยเน้นทำความเข้าใจกับชุมชนใกล้เคียงก่อน 



สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบ้ืองต้น (IEE)  
โครงการโรงงานผลติโอลโิกแซคคาไรด์และกรดอะมโิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)                                               บริษัท ไทย เคยีววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด 

ดำเนนิการศึกษาโดยบริษัท วชิั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด                                         -17- 

- ควรเพิ่มเติมการนำเสนอเรื่องก๊าซต่าง ๆ หรือสารต่าง ๆ ที่ใช้และเกิดขึ้นว่ามีขีดจำกัดระดับ
ใดที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อคน 

- เสนอแนะให้ดูแลคนงานก่อสร้างที่เป็นประชาชนแฝง มาเช่าบ้านในพื้นที่ เช่น เร่ืองลักขโมย  
ยาเสพติด 

- เสนอแนะให้เพิ่มจุดเฝ้าระวังบริเวณชุมชนรอบ ๆ พื้นที่โรงงาน 
 

สำหรับประเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากประเด็นคำถาม คำชี้แจง และข้อเสนอแนะด้วยวาจาในระหว่าง
การประชุม และจากแบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหลังการประชุม โครงการและบริษัทที่ปรึกษา
จะนำไปพิจารณากำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติมในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นให้ครบถ้วนต่อไป 
 
 

5. ช่องทางในการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

 

หน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร อีเมล 
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด (บริษัทท่ีปรึกษา) 
คุณวรญัชญา คตจำปา 101/22 หมู่ที่ 2 ซอยมณียา 

ซอย 3 ตำบลไทรม้า  
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ 0  2965 8230-2 
ต่อ 204 
โทรสาร  0 2965 8233 

waranchaya.k@ 
visione-consult.com 

บริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด (เจ้าของโครงการ) 
คุณคราม วิทยาด ี 399 หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงเนิน 

อำเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 21000 

09 7923 2991 หรือ  
08 5482 0355 

kram.w@khb-asia.com 

 


