(สําเนา)
รายงานการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทําประชาพิจารณ์ ขยายสถานประกอบการฟาร์มสุกร
ครั้งที่ พิเศษ/2559
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเขิน ตําบลพลงตาเอี่ยม อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ผู้เข้าประชุม จํานวน 113 ราย ตามรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายมานพ รัตนพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองเขิน ขอเปิดการประชุม
ประชาคมเพื่อการจัดทําประชาพิจารณ์ ขยายสถานประกอบการฟาร์มสุกร
นายประสาน ขาวสะอาด วันนี้เป็นประชุมเพื่อถามความคิดเห็นของชาวบ้านหรือชุมชนว่าเห็นด้วยกับการขยายสถาน
นายก อบต.
ประกอบการฟาร์มสุกรการ ทางองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยมเข้ามาร่วมในวันนี้
ไม่มีอํา นาจจะอนุญ าตให้ส ร้า งได้ ถ้า ประชาคมเห็น ด้ว ย สภาองค์การบริห ารส่ว นตํา บล
เห็นด้วย ก็ดําเนินการก่อสร้างได้ ต้องขออนุญาตทางสิ่งแวดล้อมและปศุสัตว์เสร็จเรียบร้อย
พอได้รับอนุญาตก็ดําเนินการก่อสร้างได้ ตอนนี้ให้แสดงความคิดเห็น บางคนกลัวว่าถ้าสร้าง
แล้วจะมีกลิ่นเหม็น จะทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ก็หลายๆ ประเด็น หลายๆ
เรื่อง ก็แล้วแต่พวกท่าน วันนี้เป็นวันของพวกท่านจะตัดสินใจ ถ้าตรงนี้ไม่มีผลกระทบกับเรา
มากมายแล้วแต่ความคิดของเรา แต่เรามีฟาร์มสุกรอยู่ในชุมชน เราได้ประโยชน์อะไร และ
เราเสียประโยชน์อะไร เราต้องวิเคราะห์ ถ้าเกิดเป็นอาชีพของคนในชุมชน ผมไม่ได้มีอํานาจ
จะชี้ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีตรงไหน เพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในชุมชน ผมอยู่ หมู่ 3 ถ้าเกิดผมอยู่ใน
ชุมชนผมก็จะรู้ว่าผลกระทบเป็นอย่างไร ปัจจุบันนี้เค้ามีการเลี้ยงอยู่แล้ว แต่ก็คงจะไม่ยาก
เหมือนขยายฟาร์มใหม่ ตอนนี้เป็นระบบ ของเพื่อนผมที่กระแสบน เลี้ยงประมาณ 4,0005,000 ตัวเหมือนกัน เริ่มมาจาก 1 เล้า 2 เล้า ตอนนี้มีประมาณ 15 เล้า เริ่มแรกก็มี
ปัญหาเรื่องไฟฟ้า เสียค่าไฟฟ้า ขยายฟาร์มอีก ซื้อเครื่องปั่นไฟมา ใช้แก๊สพลังงานธรรมชาติ
มีบ่อแก๊ส ทําเชื้อเพลิงในการปั่นไฟ ฟาร์มเล็กๆ มีปัญหาขี้หมูไม่พอเติมบ่อแก๊ส มีพลังงาน
ไม่พอใช้ต้องขยายฟาร์มเพิ่มอีก อย่าง คุณพัชรพงษ์ เตมีประเสริฐกิจ เค้าสร้างครั้งเดียวเลย
มีบ่อแก๊ส เครื่องปั่นไฟ เนื่องจากทาง CP มีเครือข่ายทั่วประเทศ ไปดูรูปแบบจาก CP มา
ตอนนี้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาต ทางองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
ไม่ได้อนุญาตและไม่ส ามารถอนุญ าตได้ เพราะถ้าผ่านประชาคมวันนี้ ผมจะประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยมผ่าน
ทางผู้ประกอบการก็ดําเนินการขั้นตอนต่อไปได้
นางสุน ทรี แท้ วิรุ ฬห์
ปลัด อบต.

วัน นี้องค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลพลงตาเอี่ ย มมาในฐานะผู้ เ ข้ า ร่ว มประชุ ม สื บ เนื่องจาก
คุณพัชรพงษ์ เตมีประเสริฐกิจ ยื่นเรื่องไปที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม ว่าต้อง
ว่าต้องการจะขยายฟาร์มสุกร ซึ่งในหลักเกณฑ์เดิม องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
ไม่สามารถออกข้อกําหนดหรือออกใบอนุญาตได้ ใบอนุญาตของผู้ประกอบการต้องไปยื่นขอ
กั บ ปศุ สั ต ว์ เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มจะมี เ จ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข มาตรวจเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ย
คุ ณ พั ช รพงษ์ เตมี ป ระเสริ ฐ กิ จ มายื่ น ขอประกอบการเรื่ อ งของฟาร์ ม หมู ข นาดใหญ่
มีหลักเกณฑ์ที่ปศุสัตว์กําหนดมี ฟาร์มหมูขนาดเล็ก ฟาร์มหมูขนาดกลาง และฟาร์มหมูขนาด

-2ใหญ่ ฟาร์ ม หมู ข นาดใหญ่จ ะเลี้ ย งหมู ตั้ง แต่ 5,000 ตั ว ขึ้ น ไป ผู้ ป ระกอบการจะเลี้ ย ง
7,000 ตั ว ฟาร์ ม หมู ข นาดใหญ่ 5,000 ตั ว ขึ้ น ไป ปศุ สั ต ว์ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ จ ะออก
ใบอนุ ญ าต ในส่ ว นของฟาร์ ม สถานที่ ตลอดจนตั ว อาคารโรงเรื อ น ต้ องใช้ แ บบแปลน
มาตรฐานที่ ป ศุ สั ต ว์กํ า หนด วัน นี้ นายมานพ รั ต นพงษ์ ผู้ ใ หญ่ บ้ า น หมู่ ที่ 5 โดยความ
ประสงค์ของราษฎร คือ คุณพัชรพงษ์ เตมีประเสริฐกิจ ขอยื่นเรื่องเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของพี่น้องประชาชนใน หมู่ 5 ผู้ประกอบการฟาร์มหมูขนาดใหญ่ จํานวน 5,000 ตัวขึ้นไป
พี่น้องเห็นควรเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับมติของประชาคม ในวันนี้นอกจากฟาร์มหมูขนาดใหญ่ที่
จะประกอบการแล้ว ในเรื่องอาคารสถานที่จะต้องทําให้ได้มาตรฐานตามที่ปศุสัตว์กําหนด
แบบแปลนอาคารโรงเรื อ น สถานที่ เ ลี้ ย ง บ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ในเรื่ อ งของโรงงานจะให้
ผู้ประกอบการชี้แจ้ง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยมได้แจ้งไว้ว่า องค์การ
บริห ารส่ว นตําบลพลงตาเอี่ยม มีห น้า ที่ป้องกัน ปัญหาที่จ ะเกิด ขึ้นในอนาคตที่คาดว่า จะ
เกิดขึ้นในเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาด้านสาธารณสุข เช่น กลิ่น , น้ําเสีย , เสียง ฯลฯ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยมจะดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่ต้องควบ กรณีที่เกิด
น้ําเสีย เป็นเรื่องที่พี่น้องได้รับผลกระทบ จนมีการร้องเรียนเบื้องต้น จะมีการร้องเรียนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม น้ําเสีย มีกลิ่น ตามมา เรื่องปัญหามลพิษอื่นๆที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต แต่ถ้าผู้ประกอบการมาชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหา มีแบบแปลนมาตรฐาน
การควบคุ ม มลพิ ษ มาชี้ แ จงให้ ท ราบว่ า มี วิ ธี ป้ อ งกั น ทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
พลงตาเอี่ยม จะดูแลมลพิษที่เกิดขึ้น ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข ปี 2535 กรณีนี้กระทรวง
สาธารณสุขมีมติ กําหนดข้อแนะนํา ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข ปี 2535 กําหนดการควบคุม
กิจการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ กําหนดเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงตั้งฟาร์มเลี้ยงสุกรไว้เป็นหลักเกณฑ์
สถานที่ตั้งต้องอยู่ห่างจากชุมชน สถาบันการศึกษา วัด โรงเรียน โรงพยาบาล โบราณสถาน
แหล่งน้ําสาธารณะ และไม่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ข้อแนะนําควรมีระยะห่างจาก
สถานที่ดังกล่าว ในส่วนของผู้ประกอบการจะให้ คุณพัชรพงษ์ เตมีประเสริฐกิจ มาชี้แจง
นายประสาน ขาวสะอาด ทางผู้ประกอบการต้องใบขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องเสีย
นายก อบต.
ภาษีโรงเรือน เวลาที่ปศุสัตว์มาตรวจจะได้ไม่เกิดปัญหา เพราะทุกอย่างเกี่ยวข้องกันไปหมด
นายอาณัติชัย วรกุล
สัตวบาล CPF

ตัวแทนของบริษัท CPF ได้มาร่วมทําประชาพิจารณ์ ตอนนี้โครงการที่ทํากับเกษตรกร
ทั่วประเทศไทย เล็งเห็นความสําคัญของการอยู่ร่วมกันในชุมชน เกษตรกรอยู่ได้ ชุมชนอยู่
ได้ บริษัทอยู่ได้ ได้วางระบบน้ําเสีย , กลิ่นเหม็น , มีการกําจัดโดยใช้กระบวนการที่ถูกต้อง
มีน้ําเสียจากโรงแก๊ส จะปูพื้นไม่ให้น้ํารั่วซึม แก๊สสามารถแจกจ่ายในชุมชน บ้านใกล้เรือน
เคียงสามารถวางท่อนําแก๊สไปใช้ได้ ทางสิ่งแวดล้อมไม่น่าจะมีปัญหา

นายประสาน ขาวสะอาด คุ ณ หมออาจจะอธิ บ ายสั้ น ๆ ถ้ า ใครสงสั ย อะไรให้ ถ ามได้ เ ลย จะได้ คํ า ตอบให้ ชั ด เจน
นายก อบต.
ทีเ่ รามาร่วมประชุมอันไหนที่ไม่ดี จะแก้ไขอย่างไร ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 จะขอมติ ให้
ผู้ใหญ่ตั้งคณะกรรมการ
นางปทุมทิพย์ โพธิ์เงิน ถ้าเกิดเป็นฟาร์มใหญ่ อยากให้รับแรงงานในชุมชน มีเด็กวัยรุ่นบางคนไม่ได้เรียนต่อ ไม่มีงาน
ทํา อยากช่วยผู้ปกครอง อยากให้เลือกคนในชุมชนให้ทํางานในฟาร์มก่อนเป็นอันดับแรก
นายประสาน ขาวสะอาด อยากขอให้ผู้ประกอบการเลือกคนในชุมชนเข้าทํางานก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นการช่วย
นายก อบต.
เหลือและดูแลคนในชุมชน

นางสุคนธ์ทิพย์ เมืองมา อยากให้ทาง CPF อธิบายเรื่องของแบบแปลน และจุดที่จะดําเนินการ ให้ชาวบ้านได้ฟัง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ อย่างละเอียด เพื่อให้ชาวบ้านได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และให้สาธารณสุขชี้แจงรายละเอียด
ของฟาร์ม
นายอาณัติชัย วรกุล
สัตวบาล CPF

แบบแปลนโรงเรือน มี 8 โรงเรือน เป็นแบบระบบปิด เลี้ยงหมูในห้องแอร์ โครงสร้าง
โรงเรือน
1. ระบบฟอกอากาศ เพื่อลดกลิ่นก่อนที่จะปล่อยออกมาสู่ภายนอก
2. น้ําเสียทั้งหมดจะปล่อยสู่บ่อไอโอแก๊ส ซึ่งคํานวณจากการใช้น้ําทั้งหมด รวมกับน้ําฝน
วัดเป็นปริมาตร กระบวนการทั้งหมด 45 วันเกิดแก๊ส น้ําเสียทั้งหมดล้นออกมาบ่อที่ 1
ในช่วงหน้าแล้ง บ่อที่ผ่านการบําบัดสามารถมาใช้รดต้นยางพารา ปาล์มฯลฯ การใช้น้ําลดลง
จาก 100% เหลือ 50%

นางสาวสมใจ เขียวชอุ่ม อยากเห็นเส้นทางน้ํา มีจํานวนเนื้อที่กี่ไร่
นายพัชรพงษ์ เตมีประเสริฐกิจ ไม่มีผลกระทบ นานๆ จะมีน้ําท่วม ถ้าเลี้ยงในที่สูงมีปัญหาแน่นอน ผมเลี้ยงให้ที่แอ่ง
ผู้ประกอบการ
ขุดสระบริเวณแนวเขตที่ดิน สระไม่แห้ง มีน้ําตลอด จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ โดยจะ
ปลูกไผ่หวานตามแนวที่ดิน
นายมานพ รัตนพงษ์
ผู้ใหญ่บา้ น ม.5

ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น คนไหนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยให้ยกมือ
ใครเห็นด้วยให้ยกมือครับ
ใครไม่เห็นด้วย
-ไม่ม-ี

มติที่ประชุม

เห็นชอบโดยทั่วกัน

นายประสาน ขาวสะอาด ให้ทางผู้ประกอบการดําเนินการขั้นต่อไป เอาขี้หมูมาใช้ในชุมชน ขายให้เกษตรกรเที่ยวละ
นายก อบต.
700 บาท (รถสิบล้อ) 400 บาท (รถสี่ล้อ)
นายมานพ รัตนพงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5

มีท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามอีกหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามอีกจึงจะขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ผู้จดรายงานการประชุม
(.......................................)
กรรมการและเลขานุการ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(.......................................)

