
 
 
 

บทน ำ 

 บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม กลุ่มย่อย
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนำคม 2558 โดยแบ่ง
กำรประชุม ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 ประชุม ณ มัสยิดอิกอมำตุลอิสลำม ชุมชนสันติสุข ต ำบลบำงกุ้ง อ ำเภอ
เมืองสุรำษฎร์ธำนี  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เวลำ 08.30 - 11.00 น. 
 กลุ่มที่ 2 ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3  อำคำรอเนกประสงค์ ส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลท่ำทองใหม่ อ ำเภอกำญจนดิษฐ์  จังหวัด สุรำษฎร์ธำนี เวลำ 13.30 - 16.00 น. 
 บริษัทที่ปรึกษำได้น ำเสนอ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรทำงด้ำน
สิ่งแวดล้อม และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยในช่วงท้ำยจะเป็นกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้เข้ำร่วมประชุม โดยให้ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้มีโอกำสซักถำม และเสนอแนะ
ประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำของโครงกำร ซึ่งผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินโครงกำรทำงตรง และทำงอ้อม ผู้น ำชุมชน รวมถึง
ประชำชนผู้ที่สนใจ  

ตำรำงที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน   ครั้งที่ 2 
สถำนที่จัดประชุม วันที่ เวลำ จ ำนวนผู้เข้ำร่วม

ประชุม (คน) 
1. มัสยิดอิกอมำตุลอิสลำม   

(ชุมชนสันติสุข) 
27 มีนำคม  2558 8.30 – 11.00 น. 31 

2. เทศบำลต ำบล 
  ท่ำทองใหม่ 

27 มีนำคม  2558 13.30 – 16.00 น. 23 

สรุปผลจำกกำรแสดงควำมคิดเห็นในทีป่ระชุม 

  ตำรำงที่ 2 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟัง 
   ควำมคิดเห็นของประชำชน คร้ังที่ 2 (กลุ่มที่ 1) 

- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย จากการขนถ่าย
แร่ โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีมีกระแสลมแรงพัด 
ชาวบ้านจะได้รับผลกระทบมาก 

- ในเบื้องต้นบริษัทได้ติดตั้งตาข่ายดักฝุ่นใน
บางส่วนแล้ว  ในอนาคต อาจมีการติดตั้ ง
เพิ่มเติมในบางจุด ท่ีมีความส าคัญ 
- จะมีการปลูกต้นไม้ท าแนวกันลมสลับฟันปลา 
2-3 แถว เพื่อช่วยกรองฝุ่น  
- ท าการฉีดพ่นน้ าให้เป็นละอองฝอย ลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่น ระหว่างการขนถ่ายสินค้า 

- ปัญหาชิ้นไม้สับร่วงลงคลองระหว่างขนส่ง ทางบริษัทท่ีปรึกษาจะก าหนดมาตรการ โดยให้
บริษัทเจ้าของโครงการใช้ตาข่าย / ผ้าใบรอง
ระหว่างเรือกับหน้าท่า เพื่อป้องกันสินค้าร่วง
หล่นขณะขนถ่ายสินค้า 

- จะมีแนวทางอย่างไรให้  13 บริษัท ท่ี
ประกอบกิจการท่าเรือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน มาร่วมกันรับฟังปัญหา และน าไปสู่
การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกัน 

ชุมชนจะต้องเป็นผู้ด าเนินการ โดยท าหนังสือถึง
หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น เพื่อออก
หนังสือเชิญบริษัทท่ีเก่ียวข้อง เพื่อนัดหมายมา
ประชุมพูดคุยในประเด็นต่างๆ 

- ต้องการให้ผู้ประกอบการท้ัง 13 บริษัท 
ร่วมกันสมทบทุนบริจาคให้กับชุมชน ปีละ 1 
ล้านบาท เพื่อน าไปพัฒนาชุมชน  

- สามารถขยายถนนเพิ่มเป็น 4 ช่องจราจร
ได้หรือไม ่

เนื่องจากถนนดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ
เทศบาล ฯ ดังนั้นชุมชนจะต้องด าเนินการ
ประสานกับเทศบาล  

 

ตำรำงที่ 3 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชน คร้ังที่ 2 (กลุ่มที่ 2) 

- ควรเพิ่มจุดตรวจวัดอากาศ ฝุ่นละออง 
บริเวณชุมชนบ้านดอนกลาง หมู่ 5 เนื่องจาก
เป็นชุมชนท่ีได้รับผลกระทบเช่นกัน 

ทางบริษัทท่ีปรึกษาจะน าประเด็นดังกล่าวมา
พิจารณาทางวิชาการ หากมีความเหมาะสม 
จะน าไปก าหนดเป็นมาตรการต่อไป 

- ต้องการให้ก าหนดมาตรการป้องกันฝุ่น ส าหรับ
ฝั่งตรงข้ามท่าเรือ อาจใช้ตาข่ายดักฝุ่น หรือ
ปลูกต้นไม้เป็นแนวกันฝุ่นในบริเวณพื้นท่ีว่าง 
ฝั่งตรงข้ามท่าเรือ  

ที่ปรึกษาจะพิจารณามาตรการป้องกันฝุ่น
ท่ีเหมาะสม ส่วนเรื ่องการปลูกต้นไม้ในฝั่ง
ตร งข้ าม  ต้ อ งพิ จ า รณาร่ วม กับ เจ้ าของ
โครงการ ว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 

- ในกรณีท่ีเกิดปัญหาจากความผิดพลาดของ
บริษัท จะประสานกับใคร 

อันดับแรก ให้ผู้เสียหายโทรแจ้ง หรือเขียน
เรื่องร้องเรียนแจ้งเจ้าของโครงการ โดย
บริเวณด้านหน้าทางเข้าของบริษัท จะมีกล่อง
รับฟังความคิดเห็น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อ เพื่อรับแจ้งเหตุ และเรื่องร้องเรียน แต่
ถ้ำหำกไม่ได้รับกำรแก้ไข หรือเพิกเฉย ให้
ผู้ เสียหาย หรือผู้แทนของภาคประชาชน 
ด าเนินการติดต่อกับภาครัฐในระดับท้องถิ่น 
หรือ หน่วยงานท่ีมีหน้า ท่ีรับผิดชอบ เช่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และ
กรมเจ้ า ท่า  เพื่ อช่ วยประสานระหว่ างผู้
ร้องเรียน กับบริษัท ฯ เพื่อให้ปัญหาได้รับการ
แก้ไขอย่างเป็นธรรม 

- ในการประชุมครั้งต่อไปควรเชิญภาคส่วนท่ี
เ ก่ียวข้องซึ่ งจะมีบทบาทในกระบวนการ
ไตรภาคี และก าหนดรายชื่อผู้ท่ีเป็นตัวแทน
ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน ในกรณีท่ีเกิดปัญหา 
ชาวบ้ านจะได้ทราบว่ าจะต้องไปติดต่อ
ประสานงานกับใคร 

ทางบริษัทที่ปรึกษาจะท าการเชิญภาคส่วน
ท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป 

 

 
บรรยากาศ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 (กลุ่มท่ี 1) 

 
บรรยากาศ การประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 (กลุ่มท่ี 2) 

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
กำรศกึษำและจดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงกำรปรับปรงุท่ำเทียบเรือขนถ่ำยสินค้ำทั่วไป คลองทำ่ทอง  

ต ำบลบำงกุ้ง อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ของบริษัท พี.เค. มำรีน เทรดดิ้ง จ ำกัด 
 
 
 
 
 
 

 
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นางสาวอุราสี ทองยัง และนายอภิเชษฐ์ ปานุรัตน์ บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จ ากัด 
เลขที่ 14 ซอยนวมินทร์ 98 ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0 2948 5692 / โทรสาร 0 2948 5690 Email: envi_sps@hotmail.com 

 


