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บริษัท ทคนิคสิไงวดลຌอมเทย จ ำกัด  ก 

สารบัญ 
   หนຌา 

 1 ความส าคัญของการจัดประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน ิชีๅจง
พิไมติมี 

 

 แ.แ ควำมป็นมำของกำรประชุม แ 
 แ.โ วัตถุประสงค์ของกำรประชุม แ 
 แ.ใ ขอบขตกำรจัดประชุม แ 
 แ.ไ ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ โ 
 แ.5 กลุมป้ำหมำยของกำรประชุม โ 
    
 โ สรุปขຌอมูลครงการผลิตลวดทองดงสวนขยาย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัล

พรซสซิไง จ ากัด ฿นรายงานการวิคราะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอม ส าหรับ
ครงการหรือกิจการทีไอาจกอ฿หຌกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนรงทัๅง
ท า ง ดຌ า น คุ ณ ภ า พ สิไ ง  ว ด ลຌ อ ม ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  ล ะ ชุ ม ช น  
ิ Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ร า ย ง า น ฉบั บ
สมบูรณ์ : ฉบับหลัก ดือนมิถุนายน โ55้ 

 

 โ.แ ควำมป็นมำของครงกำร ๆ 
 โ.โ สรุปปรียบทียบรำยละอียดครงกำร ๆ 
 โ.ใ รำยละอียดครงกำร฿นปัจจุบัน ๆ 
 โ.ไ มำตรกำรป้องกันละกຌเขผลกระทบสิไงวดลຌอมละมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ

ผลกระทบสิไงวดลຌอม 
ไแ 

    
 ใ การจัดตัๅงคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิไงวดลຌอม ิEHIA 

Monitoring Committeeี 
 

 ใ.แ ควำมส ำคัญละรำยชืไอคณะกรรมกำร ไ5 
 ใ.โ บทบำทหนຌำทีไของคณะกรรมกำร ไๆ 

 3.3 กิจกรรมทีไตຌองด ำนินกำรกีไยวกับกำรจัดตัๅงคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบสิไงวดลຌอม ิEHIA Monitoring Committee) ของครงกำร 

47 

    
 4 ชองทางการสืไอสาร 48 
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บริษัท ทคนิคสิไงวดลຌอมเทย จ ำกัด  ข 

สารบัญตาราง 
 

ตารางทีไ  หนຌา 

แ ปรียบทียบรำยละอียดกำรด ำนินกำร ็ 
โ สดงสัดสวนกำร฿ชຌประยชน์ทีไดินภำย฿นพืๅนทีไครงกำร แ้ 

ใ ประภท/ปริมำณของวัตถุดิบ ละสำรคมีของครงกำร โ่ 

ไ ปริมำณกำรขนสงทีไกิดจำกครงกำร ใ็ 

5 มลพิษทีไกิดขึๅน฿นรงงำน ใ่ 

 
สารบัญรูป 

 
รูปทีไ  หนຌา 

แ ผนทีไสดงทีไตัๅงครงกำรละพืๅนทีไดยรอบ฿นรัศมี 5 กิลมตรจำกทีไตัๅงครงกำร แ็ 

โ สภำพพืๅนทีไดยรอบทีไตัๅงครงกำร฿นปัจจุบัน แ่ 

ใ ผังกำร฿ชຌประยชน์ทีไดินของครงกำร โเ 

ไ ผังกำร฿ชຌประยชน์ทีไดินละพืๅนทีได ำนินกำร฿นปัจจุบัน โแ 

5 ผังพืๅนทีไสีขียวทีได ำนินกำร฿นปัจจุบัน โโ 

ๆ กำรจัดกใบวัตถุดิบ สำรคมี ละผลิตภัณฑ์ โไ 

็ ต ำหนงกำรจัดกใบกຍำซละสำรเวเฟ โ5 

่ รองคอนกรีตดยรอบพืๅนทีไกักกใบสำรคมี โๆ 

้ ระบบดับพลิงอัตนมัติบริวณพืๅนทีไกใบสำรคมีทีไป็นสำรเวเฟ โ็ 

แเ กระบวนกำรผลิตของครงกำร ใแ 

แแ กำรระบำยนๅ ำออกนอกครงกำรจำกบอหนวงนๅ ำ นวทอทศบำลละรองนๅ ำ ระบำย
นๅ ำลงสูคลองพำนทอง 

ใไ 

แโ สดงผลกำรค ำนวณคำระดับนๅ ำตำมนวคลองพำนทอง กรณีนๅ ำทวมสูงสุดปี พ.ศ. 
โ55ไ รวมกับกรณีระบำยนๅ ำออกนอกครงกำรจำกบอหนวงนๅ ำ 

ใ5 

แใ สดงผลกำรค ำนวณคำระดับนๅ ำตำมนวคลองพำนทอง กรณีนๅ ำทวมสูงสุดปี พ.ศ. 
โ55ไ รวมกับกรณีระบำยนๅ ำออกนอกครงกำรจำกบอหนวงนๅ ำ 

ใ5 

แไ สดงรูปบบนวรัๅวครงกำร ใๆ 

แ5 ระบบดักฝุຆน ิSingle Cyclone & Multi-Cyclone) จำกปลองตำหลอม 38 

16 ระบบดักฝุຆน ิMulti-Cyclone) บริวณอำคำรรีเซคิล 38 

17 ระบบดักฝุຆน ิBag House) บริวณอำคำรรีเซคิล 38 

18 ระบบบ ำบัดนๅ ำสียส ำรใจรูป 39 
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บริษัท ทคนิคสิไงวดลຌอมเทย จ ำกัด  ค 

สารบัญรูป 
 

รูปทีไ  หนຌา 

19 ระบบบ ำบัดนๅ ำสียคมี 39 

20 ภำชนะรองรับขยะ 39 

21 อำคำรกใบกำกของสีย ใ้ 

โโ ภำชนะรองรับถุงมือละผຌำปื้อนนๅ ำมัน ไเ 

โใ หຌองควบคุมกำรท ำงำน ไเ 

โไ สຌนทำงดินหลบสียง ไแ 

โ5 ยำงรองกันกระทก บริวณหลดผนทองดง ไแ 

โๆ ตຌนเมຌยืนตຌนบริวณริมรัๅวครงกำร ไแ 

โ็ บรรยำกำศกำรจัดวทีรับฟังควำมคิดหในฯ ค.แ วันทีไ ใเ พฤษภำคม โ55็ ณ วัด
ทองนพคุณ ิวัดบำงสมี 

ไโ 

โ่ บรรยำกำศกำรจัดประชุมกลุมยอย ิFocus Group) ค.โ  ๆ กลุม มืไอวันทีไ ๆู้ 
สิงหำคม โ55็ 

ไใ 

โ้ บรรยำกำศกำรจัดวทีรับฟังควำมคิดหในฯ ค.ใ วันทีไ ใเ ตุลำคม โ55็ ณ วัดทอง
นพคุณ ิวัดบำงสมี 

ไไ 
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จัดท ำดย บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด   หนຌำ 1 

1. ความส าคัญของการจัดประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน ิชีๅจงพิไมติมี 
 
แ.แ ความป็นมาของการประชุม 

สืบนืไองจำกบริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด เดຌรับกำรอนุญำตขยำยรงงำนจำกกรมรงงำน
อุตสำหกรรม พืไอด ำนินงำนครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ มืไอวันทีไ แ มิถุนำยน โ5ๆเ กำรอนุญำต
ดังกลำวมีผลมำจำกรำยงำนกำรวิครำะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอม ส ำหรับครงกำรหรือกิจกำรทีไอำจกอ฿หຌกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยำงรุนรงทัๅงทำงดຌำนคุณภำพสิไงวดลຌอม ทรัพยำกรธรรมชำติละชุมชน  (Environmental 
Health Impact Assessment: EHIA) เดຌรับควำมหในชอบจำกคณะกรรมผูຌช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำร
วิครำะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอมดຌำนอุตสำหกรรมละระบบสำธำรณูปภค ฿นกำรประชุมครัๅงทีไ แ้/โ55้ วันทีไ แ 
มิถุนำยน โ55้  ดังนัๅน ครงกำรจึงจ ำป็นตຌองปฏิบัติตามมาตรการป้องกันละกຌไขผลกระทบสิไงวดลຌอม 
ระยะด านินการ ประดใน สภาพศรษฐกิจสังคมละการมีสวนรวมของประชาชน ทีไก ำหนด฿นรำยงำน 
EHIA  ดยจัดประชุมรับฟังควำมคิดหในของประชำชน ิชีๅจงพิไมติมี หลังเดຌรับอนุญำตจำกกรมรงงำน
อุตสำหกรรมลຌว  
 กำรด ำนินงำนจัดประชุมรับฟังควำมคิดหในของประชำชน ิชีๅจงพิไมติมี บริษัท เทยมทัลพรซ
สซิไง จ ำกัด มอบหมำย฿หຌบริษัท ทคนิคสิไงวดลຌอมเทย จ ำกัด ซึไงป็นบริษัททีไขึๅนทะบียนป็นทีไปรึกษำเทย 
กับศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษำ กระทรวงกำรคลัง ประภทสิไงวดลຌอม ลขทีไ 359-A ป็นบริษัททีไปรึกษา ิThird 
Party) ด ำนินงำนดังกลำว 
 

แ.โ วัตถุประสงค์ของการประชุม 
 พืไอปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันละกຌเขผลกระทบสิไงวดลຌอม ระยะด ำนินกำร ทีไก ำหนด฿น

รำยงำน EHIA ฉบับเดຌรับควำมหในชอบดือนมิถุนำยน โ55้  
 พืไอ฿หຌประชำชนละชุมชนทีไอยูดยรอบพืๅนทีไครงกำรรับทรำบควำมกຌำวหนຌำกำรด ำนินงำน

ครงกำร ละมีสวนรวมสดงควำมคิดหในละ฿หຌขຌอสนอนะตอครงกำร  
 พืไอรับฟังควำมคิดหในของประชำชน/ชุมชนละภำคสวนตำงโ ทีไมีตอรำยละอียดครงกำรละ

มำตรกำรสิไงวดลຌอมทีไก ำหนด฿นรำยงำน EHIA ฉบับเดຌรับควำมหในชอบดือนมิถุนำยน โ55้ 
 
1.3 ขอบขตการจัดประชุม 

มีระยะวลำครึไงวัน ิชຌำี วันอังคำรทีไ โๆ กันยำยน โ5ๆเ  วลำ เ่.ใเู12.เเ น.  ณ หຌองประชุม 
ชัๅน ใ ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำรงเฟฟ้ำบำงปะกง ต ำบลทำขຌำม อ ำภอบำงปะกง จังหวัดฉะชิงทรำ บงกำร
ประชุมออกป็น โ ชวงคือ 

ชวงทีไ แ : น ำสนอขຌอมูลครงกำร หัวขຌอทีไน ำสนอ เดຌก 
- ควำมส ำคัญของกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดหในของประชำชน ิชีๅจงพิไมติมี  
- ควำมป็นมำของครงกำรละรำยละอียดครงกำร  
- มำตรกำรสิไงวดลຌอมทีไก ำหนด฿นรำยงำนกำรวิครำะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอม ส ำหรับครงกำร

หรือกิจกำรทีไอำจกอ฿หຌกิดผลกระทบตอชุมชนอยำงรุนรง ทัๅงทำงดຌำนคุณภำพสิไงวดลຌอม ทรัพยำกรธรรมชำติ
ละชุมชน (รำยงำน EHIA) ฉบับเดຌรับควำมหในชอบจำกส ำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละ
สิไงวดลຌอม ิสผ.ี วันทีไ แ มิถุนำยน โ55้ ละเดຌรับอนุญำตขยำยรงงำนจำกกรมรงงำนอุตสำหกรรม วันทีไ แ 
มิถุนำยน โ5ๆเ 
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จัดท ำดย บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด   หนຌำ 2 

- กำรด ำนินงำนกำรมีสวนรวมของประชำชนอืไนโ ทีไก ำหนด฿นมำตรกำรสิไงวดลຌอม  
฿นรำยงำนกำรวิครำะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอมละสุขภำพ ิรำยงำน EHIA) ฉบับเดຌรับควำมหในชอบจำก สผ. 
วันทีไ แ มิถุนำยน โ55้ ละเดຌรับอนุญำตขยำยรงงำนจำกกรมรงงำนอุตสำหกรรม วันทีไ แ มิถุนำยน โ5ๆเ 

 

 ชวงทีไ 2 : ปຂดวทรีับฟังควำมคิดหใน บงป็น โ สวน เดຌก  
- ตอบขຌอซักถำมละขຌอสงสัย 
- ฿หຌขຌอคิดหในละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์ตอกำรด ำนินงำนครงกำรของบริษัท  

เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด 
 

 กำรด ำนินงำนภำยหลังจัดประชุมรับฟังควำมคิดหในของประชำชน ิชีๅจงพิไมติมี สรใจสิๅน บงป็น  
โ สวน ดังนีๅ 

(1) บริษัททีไปรึกษำ ิบริษัท ทคนิคสิไงวดลຌอมเทย จ ำกัดี น ำรำยงำนสรุปผลกำรประชุมผยพรละ
ติดประกำศ฿หຌประชำชน/ชุมชน ละภำคสวนตำงโ รับทรำบขຌอมูล ดยบริษัททีไปรึกษำตຌองด ำนินกำร฿หຌลຌวสรใจ
ภำย฿น แ5 วันนับจำกวันจัดประชุม  ก ำหนดผนงำนด ำนินกำรดังกลำวชวงวันทีไ 5ู้ ตุลำคม โ5ๆเ   

(2) บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด น ำผลกำรด ำนินงำนจัดประชุมทัๅงหมด ตัๅงตริไมด ำนินกำรจนถึง
รำยงำนสรุปผลกำรประชุม ผนวก฿นลมรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันละกຌเขผลกระทบ
สิไงวดลຌอม ละมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิไงวดลຌอม ดือนกรกฎำคมูธันวำคม โ5ๆเ พืไอตรียม
น ำสนอส ำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม ิสผ.ี กรมรงงำนอุตสำหกรรม ส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดฉะชิงทรำ ละทศบำลต ำบลทำขຌำมตอเป 
 

1.4 ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 
  ครงกำร ิบริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัดี ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันละกຌเขผลกระทบ
สิไงวดลຌอม ระยะด ำนินกำร ทีไก ำหนด฿นรำยงำน EHIA ฉบับเดຌรับควำมหในชอบดือนมิถุนำยน โ55้  

 ประชำชนละชุมชนทีไอยูดยรอบพืๅนทีไครงกำรรับทรำบขຌอมูลควำมกຌำวหนຌำของครงกำร ละ
กิดควำมรูຌควำมขຌำ฿จตอกำรด ำนินครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ รวมทัๅง มีอกำสเดຌมีสวนรวม
สดงควำมคิดหในละ฿หຌขຌอสนอนะตอครงกำร  

 ครงกำร ิบริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัดี รับทรำบควำมคิดหใน/ขຌอสนอนะละควำม
ตຌองกำรของประชำชน/ชุมชน ละภำคสวนตำงโ ทีไมีตอครงกำรละมำตรกำรสิไงวดลຌอมทีไก ำ หนด฿น
รำยงำน EHIA ฉบับเดຌรับควำมหในชอบดือนมิถุนำยน โ55้ 
 
1.5 กลุมปງาหมายของการประชุม 
 

 ป็นกลุมป้ำหมำยดียวกันกับกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดหในของประชำชนทีไคยด ำนินกำรลຌว  
฿นขัๅนจัดท ำรำยงำนกำรวิครำะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอมละสุขภำพ ิรำยงำน EHIA) ฉบับเดຌรับควำมหในชอบ
จำกจำกส ำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม ิสผ.ี วันทีไ แ มิถุนำยน โ55้ ละเดຌรับ
อนุญำตขยำยรงงำนจำกกรมรงงำนอุตสำหกรรม วันทีไ แ มิถุนำยน โ5ๆเ  ละป็นเปตำมนวทำงกำรมีสวนรวม
ของประชำชนละกำรประมินผลกระทบสิไงวดลຌอมทำงสังคม฿นกระบวนกำรวิครำะห์ ของส ำนักงำน
นยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม ิสผ.) ทีไก ำหนดเวຌทัๅงหมด ็ กลุม จ ำนวน แ5เ คน 
ประกอบดຌวย  
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1)  ผูຌเดຌรับผลกระทบ คือกลุมผูຌเดຌประยชน์ละสียประยชน์ทีไอยู฿นรัศมี 5 กิลมตรดยรอบ
ครงกำร ซึไงอำจเดຌรับผลกระทบจำกครงกำรอยำงมีนัยส ำคัญ ครอบคลุม ใ่ หมูบຌำน ดังนีๅ 
   แ.แี ทศบำลต ำบลทำขຌำม อ ำภอบำงปะกง จังหวัดฉะชิงทรำ 

(1) หมู แ บຌำนหัวหลม 
(2) หมู โ บຌำนทำขຌำม 
(3) หมู ใ บຌำนทำขຌำม 
(4) หมู ไ คลองพำนทอง 
(5) หมู 5 บຌำนบำงเทร 
(6) หมู ๆ บຌำนคลองสม 
(7) หมู ็ บຌำนคลองบำงนำง 
(8) หมู ่ บຌำนคลองต ำหรุ 

แ.โี ทศบำลต ำบลบำงประกงพรหมทพรังสรรค์ อ ำภอบำงปะกง จังหวัดฉะชิงทรำ 
(9)หมู แ บຌำนบน 

(10)หมู แใ บຌำนคลองหัวจำก 
(11)หมู แ่ บຌำนปำกคลองยำยมຌย 
(12)หมู แ้ บຌำน฿หมบำงปะกง 

แ.ใี ทศบำลต ำบลบำงปะกง อ ำภอบำงปะกง จังหวัดฉะชิงทรำ 
(13) หมู แ บຌำนบน 
(14) หมู โ บຌำนบน 
(15) หมู ใ บຌำนกลำง 
(16) หมู ไ บຌำนกลำง 
(17) หมู 5 บຌำนตลำดบน 
(18) หมู ๆ บຌำนตลำดศำลจຌำ 
(19) หมู ็ บຌำนตลำดศำลจຌำ 
(20) หมู ่ บຌำนหนຌำวัดกลำง 
(21) หมู ้ บຌำนคลองยำยมຌย 
(22) หมู แเ บຌำนลำง 
(23) หมู แแ บຌำนสำมยก 
(24) หมู แ่ บຌำนปำกคลองยำยมຌย 
(25) หมู แ้ บຌำน฿หมบำงปะกง 

แ.ไี องค์กำรบริหำรสวนต ำบลบຌำนกำ อ ำภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 
(26) หมู แ บຌำนสัตตพงษ์฿ตຌ 
(27) หมู โ บຌำนยำนซืไอ 
(28) หมู ็ บຌำนสัตตพงษ์หนือ 

แ.5ี องค์กำรบริหำรสวนต ำบลบำงนำง อ ำภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 
(29) หมู ่ บຌำนอินทลำด 
(30) หมู ใ บຌำนบำงสม 
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แ.ๆี ทศบำลต ำบลคลองต ำหรุ อ ำภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
(31) หมู แ ชุมชนบຌำนนำกลือ 
(32) หมู โ ชุมชนวัดบุญ 
(33) หมู ใ ชุมชนบຌำนกลำง 
(34) หมู 5 ชุมชนบຌำนบน 
(35) หมู ๆ ชุมชนบຌำนปำกคลอง 

แ.็ี องค์กำรบริหำรสวนต ำบลคลองต ำหรุ อ ำภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
(36) หมู ไ ชุมชนบຌำนกลำง 

แ.่ี ทศบำลต ำบลดอนหัวฬอ อ ำภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
(37) หมู ๆ บຌำนดอนลำง 
(38) หมู ็ บຌำนมำบสำมกลียว 

 

2) หนวยงำนทีไรับผิดชอบจัดท ำรำยงำนกำรวิครำะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอม เดຌก 
โ.แี จຌำของครงกำร : บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด 
โ.โี บริษัททีไปรึกษำ : บริษัท ทคนิคสิไงวดลຌอมเทย จ ำกัด 
 

3)  หนวยงำนทีไท ำหนຌำทีไพิจำรณำรำยงำนกำรวิครำะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอม  
ใ.แี ส ำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม ิสผ.ี  
ใ.โี กรมรงงำนอุตสำหกรรม 
ใ.ใี คณะกรรมกำรองค์กำรอิสระดຌำนสิไงวดลຌอมละสุขภำพ ิกอสส.ี 
 

4)  หนวยงำนรำชกำรระดับตำงโ เดຌก หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง ทัๅงหนวยงำนสวนกลำง หนวยงำนสวน
ภูมิภำค หนวยงำนระดับจังหวัด/ระดับอ ำภอ/ระดับต ำบล ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

ไ.แี หนวยงำนสวนกลำง : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพหงชำติ ิสช.ี 
ไ.โี หนวยงำนสวนภูมิภำค : ส ำนักงำนสิไงวดลຌอมภำคทีไ 13 ิชลบุรีี 
ไ.ใี หนวยงำนระดับจังหวัด 

(1) ผูຌวำรำชกำรจังหวัดฉะชิงทรำ 
(2) ผูຌวำรำชกำรจังหวัดชลบุร ี
(3) ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดฉะชิงทรำ 
(4) ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชลบุรี 
(5) ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมจังหวัดฉะชิงทรำ 
(6) ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมจังหวัดชลบุรี 
(7) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดฉะชิงทรำ 
(8) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุร ี

ไ.ไี หนวยงำนระดับอ ำภอ 
(1) นำยอ ำภอบำงปะกง 
(2) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำภอบำงปะกง 
(3) นำยอ ำภอพำนทอง  
(4) นำยอ ำภอมืองชลบุรี  
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(5) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำภอพำนทอง 
(6) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำภอมืองชลบุรี 

ไ.5ี หนวยงำนระดับอ ำภอ 
(1) รงพยำบำลสงสริมสุขภำพต ำบลทำขຌำม  
(2) รงพยำบำลสงสริมสุขภำพต ำบลบຌำนกำ  
(3) รงพยำบำลสงสริมสุขภำพต ำบลบำงนำง 
(4) รงพยำบำลสงสริมสุขภำพต ำบลคลองต ำหรุ 

ไ.ๆี องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
(1) ทศบำลต ำบลทำขຌำม 
(2) ทศบำลต ำบลบำงปะกงพรหมทพรังสรรค์ 
(3) ทศบำลต ำบลบำงปะกง 
(4) องค์กำรบริหำรสวนต ำบลบำงนำง 
(5) องค์กำรบริหำรสวนต ำบลบຌำนกำ  
(6) ทศบำลต ำบลคลองต ำหรุ 
(7) องค์กำรบริหำรสวนต ำบลคลองต ำหรุ 
(8) ทศบำลต ำบลดอนหัวฬอ 

 

5)  องค์กรอกชนดຌำนสิไงวดลຌอม องค์กรพัฒนำอกชน สถำบันกำรศึกษำภำย฿นทຌองถิไนละ฿น
ระดับอุดมศึกษำ สถำบันทำงศำสนำละนักวิชำกำรอิสระ 

5.แี สถำบันทำงศำสนำ 
(1) วัดคงคำรำม ิวัดบนี 
(2) วัดกลำง 
(3) วัดบຌำนกำ 
(4) วัดศรีประชำรำม 
(5) วัดทองนพคุณ ิวัดบำงสมี 
(6) วัด฿หมสงครำะห์รำษฎ์ ิวัดคลองผีขุดี 

5.โี สถำบันกำรศึกษำ 
(1) รงรียนคลองพำนทอง 
(2) รงรียนบຌำนทำขຌำมตัๅงตรงจิตร แเ 
(3) รงรียนบຌำนบำงสม  
(4) รงรียนบำงปะกง ิบวรวิทยำยนี 
(5) รงรียนวัดบำงสม 

 

6) สืไอมวลชน เดຌก  
ๆ.แี หนังสือพิมพ์ทຌองถิไน  
ๆ.โี คบิๅลทีวีทຌองถิไน   
ๆ.ใี วิทยุชุมชน  

 

7) ประชำชนผูຌสน฿จทัไวเป เดຌก ประชำชนทีไมีควำมตຌองกำรละสน฿จตอกำรด ำนินกิจกรรมกำรมี
สวนรวมของประชำชนของครงกำร  
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2. สรุปขຌอมูลครงการผลิตลวดทองดงสวนขยาย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ากัด ฿น
รายงานการวิคราะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอม ส าหรับครงการหรือกิจการทีไอาจกอ฿หຌกิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนรงทัๅงทางดຌานคุณภาพสิไงวดลຌอมทรัพยากรธรรมชาติละชุมชน  (Environmental Health Impact 
Assessment: EHIA) รายงานฉบับสมบูรณ์ : ฉบับหลัก ดือนมิถุนายน โ55้ 
 
โ.แ ความป็นมาของครงการ 
 

 ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ดยบริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด ิตอเปจะ
รียกวำ ครงกำรี ตัๅงอยูหมูทีไ 5 ต ำบลทำขຌำม อ ำภอบำงปะกง จังหวัดฉะชิงทรำ ประกอบกิจกำรหลอม
ละรีดทองดง พืไอผลิตลวดทองดงส ำหรับท ำสำยเฟฟ้ำขนำดสຌนผำนศูนย์กลำง ่ ละ แแ มิลลิมตร มี
ควำมป็นมำตำมผลกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิครำะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอม ิรำยงำน EIA) ละรำยงำนกำร
วิครำะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอมละสุขภำพ ิรำยงำน EHIA) ตำมล ำดับดังนีๅ 

 พ.ศ.โ5ไไ : รำยงำน EIA เดຌรับควำมหในชอบจำกส ำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติ 
ละสิไงวดลຌอม ิสผ.ี ตำมหนังสือลขทีไ วว 0804/6763 ลงวันทีไ 18 มิถุนำยน 2544 ครงกำรมีควำมสำมำรถ
฿นกำรผลิตลวดทองดง แๆเ ตันตอวัน  

 พ.ศ.โ55ใ : รำยงำน EIA เดຌรับควำมหในชอบจำก สผ. ฿นกำรประชุมครัๅงทีไ ้/โ55ใ วันทีไ แเ  
มีนำคม โ55ใ หนังสือจຌงผลกำรพิจำรณำรำยงำน ทีไ ทส แเเ้.ใ/5เๆใ ลงวันทีไ โเ กรกฎำคม โ55ใ 
ครงกำรขอพิไมควำมสูงสวนหຌองหลอมจำก 5.ใ ป็น ่.เ มตร ละพิไมจ ำนวนหัวผำจำก ็ ป็น แ5 หัวผำ 
มีควำมสำมำรถ฿นกำรผลิตพิไมขึๅนป็น ไใโ ตันตอวัน ผลิตภัณฑ์ทีไเดຌสงจ ำหนำย฿หຌบริษัทฯ รวมทุนทัๅงหมด 

 พ.ศ.โ55้ : รำยงำน EHIA เดຌรับควำมหในชอบจำก สผ. ฿นกำรประชุมครัๅงทีไ แ้/โ55้ วันทีไ แ 
มิถุนำยน โ55้ หนังสือจຌงผลกำรพิจำรณำรำยงำน ทีไ ทส แเเ้.ใ/ๆ5โแ ลงวันทีไ แ มิถุนำยน โ55้ 
ครงกำรพิไมก ำลังกำรผลิตจำก แๆเ ตันตอวัน ป็น ไใโ ตันตอวัน   

ภำยหลัง สผ. หในชอบรำยงำน EHIA ของครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ครงกำรเดຌ
สนอรำยงำนตำมนวทำงละขัๅนตอนกำรจัดท ำรำยงำน EHIA ของ สผ. ประกอบดຌวย น ำสนอองค์กรอิสระ
฿หຌควำมหในประกอบ฿นรำยงำน EHIA  ละสนอหนวยงำนอนุญำตคือ กรมรงงำนอุตสำหกรรมพิจำรณำ
ป็นขัๅนตอนสุดทຌำย ดยครงกำรเดຌรับกำรอนุญำต฿หຌขยำยรงงำนสวนขยำย ครัๅงทีไ แ จำกกรมรงงำน
อุตสำหกรรม มืไอวันทีไ แ มิถุนำยน 2560 
  

โ.โ สรุปปรียบทียบรายละอียดครงการ 
 

 รำยละอียดครงกำรตำมทีไเดຌรับควำมหในชอบ฿นรำยงำน EIA ปี พ.ศ.โ55ใ ิกอนขยำยก ำลังกำร
ผลิตี  ละ฿นรำยงำน EHIA ทีไเดຌรับควำมหในชอบปี พ.ศ.โ55้ ิหลังขยำยก ำลังกำรผลิตี ปรียบทียบกำร
ปลีไยนปลงสรุปภำพรวมดังตารางทีไ แ 
 

โ.ใ รายละอียดครงการ฿นปัจจุบัน 
 

   ขຌอมูลรำยละอียดครงกำรน ำจำกรำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของ
บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด ทีไเดຌรับกำรหในชอบ ดือนมิถุนำยน โ55้ สรุปเดຌดังนีๅ 
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ตารางทีไ แ ปรียบทียบรำยละอียดกำรด ำนินกำร 
รายละอียด กอนขยายก าลังการผลิต หลังขยายก าลังการผลิต สรุปดยภาพรวม 

1. ทีไตัๅงละขนาดรงงาน - ตัๅงอยูลขทีไ ็เ หมูทีไ 5 ถนนบำงนำูตรำด กม. 5โ 
ต ำบลทำขຌำม อ ำภอบำงปะกง จังหวัดฉะชิงทรำ   
- พืๅนทีไรงงำนตำม EIA ดิม 15.5 เร 

- ทีไตัๅงรงงำนเมปลีไยนปลง 
- พืๅนทีไลดลงนืไองจำกกำรรังวัดทีไดินหลือ แไ.็ใ เร 

ิหรือลดลงประมำณ  เ.็็ เรี 

-  

2. การ฿ชຌประยชน์ทีไดิน - กำร฿ชຌประยชน์ทีไดินของรงงำนประกอบดຌวย
อำคำรหลอม อำคำรรีเซคิล อำคำรส ำนักงำนพืๅนทีไ
วำงวัตถุดิบ ระบบบ ำบัดนๅ ำสียรวมบอกใบนๅ ำหลัง
บ ำบัด บอพักนๅ ำทิๅ ง ิHolding pond) บຌำนพัก
รับรอง พืๅนทีไจอดรถ ทีไวำงรวมรำงระบำยนๅ ำ ถนน 
พืๅนทีไสีขียว ละหนวยสริมกำรผลิตละพืๅนทีไ฿ชຌ
ประยชน์อืไน ชน อำคำรซอมบ ำรุง อำคำรกใบ
ของอำคำรจำยเฟฟ้ำ หຌองตำชัไง หຌองติมลม ระบบ
หลอยใน ป้อมยำมรงกใบขยะ รงอำหำรละ
สนำมปตอง ป็นตຌน 

- กอสรຌำงอำคำรกใบวัตถุดิบ  
ิอำคำรทีไมีหลังคำปกคลุมี 
- พิไมพืๅนทีไบอหนวงนๅ ำฝน 
- สัดสวนพืๅนทีไสีขียวเมปลีไยนปลง 

-  

ใ. วัตถุดิบ สารคมี ชืๅอพลิง 
ผลิตภัณฑ์ละผลพลอยเดຌ 

แี วัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นครงกำรฯ ประกอบดຌวย 
- ผนทองดงบริสุทธิ์ ้้ั โๆ็.ไๆ ตัน/วัน 
- ศษทองดงจำกกระบวนกำรรีเซคิล ็.่ ตัน/วัน 
- ศษทองดงจำกกำรตัด฿นกระบวนกำรผลิต

ลวดทองดง แไ.ๆ ตัน/วัน 

แี วัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นครงกำรฯ ประกอบดຌวย 
- ผนทองดงบริสุทธิ์ รຌอยละ ้้ ปริมำณ

ไแไ.ใโ ตัน/วัน 
- ศษทองดงจำกกระบวนกำรรีเซคิล แ่ ตัน/วัน 
- ศษทองดงจำกกำรตัด฿นกระบวนกำรผลิต   

ลวดทองดง โไ ตัน/วัน 

-  
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ตารางทีไ แ ิตอี ปรียบทียบรำยละอียดกำรด ำนินกำร 

รายละอียด กอนขยายก าลังการผลิต หลังขยายก าลังการผลิต สรุปดยภาพรวม 
ใ. วัตถุดิบ สารคมี ชืๅอพลิง 
ผลิตภัณฑ์ละผลพลอยเดຌ ิตอี 

โี กำร฿ชຌสำรคมี 
(1) Rodshield ใ็    โ5       ลิตร/วัน 
(2) IPA                  ใเโ    ลิตร/วัน 
(3) Wax                 ไ       กก./วัน 
(4) กຍำซอะซทิลีน     ใแ      กก./วัน 
(5) กຍำซออกซิจน     5ไ      ลบ.ม/วัน 

โี กำร฿ชຌสำรคมี ิพิไมติมประภทสำรคมี฿หຌ
ครอบคลุมทุกกิจกรรมของครงกำร ดังนีๅ  

(1) นๅ ำยำรีด ิRodshield ใ็ี 40 ลิตร/วัน 
(2) สำรคลือบผิวทองดง ิWax) 7 กก./วัน 
(3) สำร Isopropyl Alcohol (IPA) 475 ลิตร/วัน 
(4) กຍำซอะซทิลีน ิCโHโี ไ่ กก./วัน 
(5) กຍำซออกซิจน ิOโี 84 ลบ.ม/วัน 
(6) อะซีตน ิC3H6Oี 0.01 ลิตร/วัน 
(7) กรดเนตริก ิHNOใี  0.03 ลิตร/วัน 
(8) กຍำซคำร์บอนมอนอกเซด์  ิCOี เ.เ5  กก./วัน 
(9) สำรซดียมคำร์บนต ิNaโCOใี เ.เแ ลิตร/วัน 
(10) กຍำซอำร์กอน ิArี  โ็ใ ลบ.ม/วัน 
(11) เซลีน ิCๆHไ ิCHใีโ ี แๆ กก./วัน 
(12) สำรละลำยกรดก ำมะถันขຌมขຌน ิHโSOไ ี ใ.ใ 

ลิตร/วัน 
(13) กลใดซดียมเฮดรอกเซด์ ิNaOHี เ.ใ กก./วัน 
(14) สำรพลีอะลูมินียมคลอเรด์ ิPACี โ.ๆ ลิตร/วัน 

- รงงำนเมมีกำร฿ชຌสำรคมีหรือเมมี
สำรคมีทีไกิดขึๅนจำกกระบวนกำร
ผลิตซึไงถูกระบุอยู฿นตำมประกำศ
คณะกรรมกำรสิไงวดลຌอมหงชำติ 
ฉบับทีไ  ใเ ิพ.ศ .  โ55เี รืไ อง 
ก ำหนดมำตรฐำนคำสำรอินทรีย์
ระหยงำย฿นบรรยำกำศดยทัไวเป
฿นวลำ แ ปี ฿นบรรยำกำศ ละ
ตำมประกำศกรมควบคุมมลพิษ 
รืไอง ก ำหนดคำฝ้ำระวังส ำหรับ
สำรอินทรีย์ระหยงำย฿นบรรยำกำศ
ดยทัไ ว เป฿น  วล ำ  โไ  ชัไ ว  ม ง 
ประกำศ฿นรำชกิจจำนุบกษำ มืไอ 
โ็ มกรำคม พ.ศ. โ55โ 
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ตารางทีไ แ ิตอี ปรียบทียบรำยละอียดกำรด ำนินกำร 

รายละอียด กอนขยายก าลังการผลิต หลังขยายก าลังการผลิต สรุปดยภาพรวม 
ใ. วัตถุดิบ สารคมี ชืๅอพลิง 
ผลิตภัณฑ์ละผลพลอยเดຌ ิตอี 

3ี ชืๅอพลิง 
(1) กຍำซปຂตรลียมหลว ิLiquefied Petroleum 

Gasี : LPG  47 ลบ.ม/วัน 
(2) กຍำซธรรมชำติ 13,000 ลบ.ม/วัน 
(3) เฟฟ้ำ รับเฟฟ้ำจำกกำรเฟฟ้ำสวนภูมิภำค 

บำงปะกง ปริมำณกำร฿ชຌเฟฟ้ำฉลีไย โเ  
MW-h/วัน  
ู กรณีเฟฟ้ำขัดขຌอง จะมีครืไองปัດนเฟครืไองยนต์

ดีซลขนำด แ5เ kW จำย฿หຌกับระบบสอง
สวำงเฟฟ้ำทัไวเป ส ำหรับหนวยกำรผลิตจะ
หยุดกำรผลิต 

ิไี  นๅ ำมันหลอลืไน/นๅ ำมันดีซล แ,เไเ ลิตร/ดือน 
ไี ผลิตภัณฑ์ละผลพลอยเดຌ 

ู  ก ำลังกำรผลิตลวดทองดง โ็5 ตัน/วัน เดຌก 
(1) ลวดทองดงขนำดสຌนผำนศูนย์กลำง ่ มม. 
(2) ลวดทองดงขนำดสຌนผำนศูนย์กลำง แแ มม. 

3ี ชืๅอพลิง 
ิแี กຍำซปຂตรลียมหลว ิLiquefied Petroleum 

Gasี : LPG 52 ลบ.ม/วัน 
ิโี  กຍำซธรรมชำติ 25,000 ลบ.ม/วัน 
ิใี  ปริมำณละหลงรับเฟฟ้ำเมปลีไยนปลงจำกดิม 
ิไี  นๅ ำมนัหลอลืไน/นๅ ำมนัดีซล แ,เไเ  

ลิตร/ดือน 
 
 
 
 
 
 

ไี ผลิตภัณฑ์ละผลพลอยเดຌ 
ู  ก ำลังกำรผลิตลวดทองดง ไใโ ตัน/วัน เดຌก 

(1) ลวดทองดงขนำดสຌนผำนศูนย์กลำง ่ มม. 
(2) ลวดทองดงขนำดสຌนผำนศูนย์กลำง แแ มม. 

 

ไ. กระบวนการผลิต - กระบวนกำรผลิตของครงกำรบงออกป็น 2 
กิจกรรมกำรผลิต เดຌก กำรผลิตลวดทองดง 
ละกำรรีเซคิลทองดง 

- รำยละอียดกระบวนกำรผลิตเมมีกำรปลีไยนปลง  
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ตารางทีไ แ ิตอี ปรียบทียบรำยละอียดกำรด ำนินกำร 

รายละอียด กอนขยายก าลังการผลิต หลังขยายก าลังการผลิต สรุปดยภาพรวม 
ไ. กระบวนการผลิต ิตอี แี  กำรผลิตลวดทองดง 

ิแี ขัๅนตอนกำรหลอม บงออกป็น โ กิจกรรม  
ิแ.แี กำรตรียมผนทองดงละศษทองดง

จำกกำรรีเซคิล ป็นกระบวนกำรทีไกิดขึๅน
ภำย฿นอำคำรหลอม ซึไงมีก ำพงปຂดลຌอม ไ 
ดຌำน พืไอป้องกันกำรฟุ้งกระจำยของฝุຆน ดย
ริไมตຌนจำก฿ชຌ scrap grab ิมือคีบ) คีบผน
ทองดงบริสุทธ์ ้้.้ั ละศษทองดง
จำกอำคำรรีเซคิล สัดสวนกำรหลอมรຌอยละ 
้ไ:ๆ ดยประมำณ 

ิแ.โี กำรหลอมทองดง อุปกรณ์หลักทีไ฿ชຌ฿น
ขัๅนตอนนีๅ  คือ  ตำหลอมบบตอ นืไ อง 
ิ Southwire Continuous Rod; SCR) 
ขนำด แ่ ตัน มีลักษณะทรงสูงกระบวนกำร
ริไมจำกยก bucket loader ดຌวยรถฟล์
คลิ ฟท์ พืไ อ ท  bucket loader ลงสู  ต ำ
หลอม ผนทองดงละศษทองดงจะ
หลอมละลำย฿นตำหลอม ิShaft Furnace) 
ทีไมีอยู แ ชุด ก ำลังกำรผลิต แ่ ตัน/ชัไวมง 
ดยภำย฿นตำหลอมมีหัวผำ ิBurner) 
ทัๅงหมด แ5 หัว ละหลอมทองดงทีไอุณหภูมิ 
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ตารางทีไ แ ิตอี ปรียบทียบรำยละอียดกำรด ำนินกำร 

รายละอียด กอนขยายก าลังการผลิต หลังขยายก าลังการผลิต สรุปดยภาพรวม 
ไ. กระบวนการผลิติตอี แ,แ5เ องศำซลซียส ซึไง฿ชຌกຍำซธรรมชำติ 

ิNatural Gas) ป็น ชืๅ อ พลิ ง  มืไ อผน
ทองดงถูกหลอมป็นทองดงหลวจะถูก
สงเปยังตำพัก ิHolding Furnace) พืไอ
รักษำอุณหภูมิของนๅ ำทองดงเวຌทีไ แ,แใเ 
องศำซลซียส จำกหัวผำ แ หัว ซึไง฿ชຌกຍำซ
ธรรมชำติป็นชืๅอพลิง พืไอป้องกันทองดง
หลวขใ งตั วกอน ขຌ ำ บຌ ำรับ  ละ฿น
ระหวำงทองดงหลวจำกตำหลอมจะขຌำ
สูตำพัก  

ิโี ขัๅนตอนกำรหลอทองดงหลวทีไออกจำกตำพัก 
ิ Holding Furnace) จ ะ ถู ก  ท เ ป ยั ง  บຌ ำ รั บ 
(Tundish) ซึไงบຌำรับตຌองท ำกำรผำดຌวยกຍำซ
ออกซิจนละอะซทิลีน฿หຌกิดขมำคลือบบຌำ
รับ พืไอป้องกันเม฿หຌทองดงกำะตัวติดกับบຌำ
รับมืไอทองดงขใงตัว ลຌวจึงท ำ฿หຌทองดงมำ
ลดอุณหภูมิดยวิธีลกปลีไยนอุณหภูมิกับนๅ ำ 
จำกนัๅนจะเดຌทงทองดงออกมำ ลຌวขຌำสู
กระบวนกำรถัดเป ดยทงทองดงทีไออกจำก
ครืไองหลอจะถูกตัดปลำยออกกอนสงขຌำสู
ขัๅนตอนกำรตรียมทงทองดง  พืไอ฿หຌเดຌขนำด 
ของทงทองดงตำมขนำดทีไตຌองกำรกอนขຌำ
ครืไองตัดตงปลำยทงทองดง 

- รำยละอียดกระบวนกำรผลิตเมมีกำรปลีไยนปลง  



อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน ิชีๅจงพิไมติมี  
ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซิง จ ำกัด     

 

จัดท ำดย บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด     หนຌำ 12 
 

ตารางทีไ แ ิตอี ปรียบทียบรำยละอียดกำรด ำนินกำร 

รายละอียด กอนขยายก าลังการผลิต หลังขยายก าลังการผลิต สรุปดยภาพรวม 
ไ. กระบวนการผลิติตอี ใี ขัๅนตอนกำรรีดลดขนำด ทงทองดงทีไถูกตัดตง

ปลำยรียบรຌอยลຌวจะถูกสงเปยังครืไองรีดลด
ขนำด ซึไ งมีลักษณะป็นลูกกลิๅ ง  ท ำ฿หຌท ง
ทองดงถูกรีด฿หຌมีขนำดลใกลงดย฿ชຌสำรหลอ
ยใน พืไอลดควำมรຌอน฿นทนรีด ิRolling Mill) 
ซึไงมีจ ำนวน แเ ทน ท ำงำนตอนืไองกัน คือ 
ทน เู้ ควำมยำวรวม ใเ มตร ทนรีดท ำกำร
ลดขนำดลวดทองดง฿หຌมีสຌนผำนศูนย์กลำง ่ 
มิลลิมตร หำกตຌองกำรลวดทองดงทีไมีขนำด
สຌนผำนศูนย์กลำง แแ มิลลิมตร จะน ำ Rolling 
บอร์ ู่้ ออกจำกทนรีด   ดย฿นขณะรีดลด
ขนำดของท งทองดงนัๅ นจะมีคอปปอร์
ออกเซด์ กิดขึๅนทีไบริวณผิวทงทองดง ลຌวจะ
หลุดออกมำจำกทงทองดง฿นขณะทีไท ำกำรรีด
ลดขนำด  

ไี ขัๅนตอนกำรปรับสภำพผิว ลวดทองดงทีไผำนกำร
รีดลดขนำดลຌ วจะถูกปรับสภำพผิ ว  ดຌ วย
สำรละลำย เอซพรพิลอลกอฮอล์ พืไอขจัด
ออกเซด์บนผิวลวดทองดง฿หຌผิวทองดงมีควำม
งำละสะอำดละคลือบผิวลวดทองดงดຌวย 
Wax พืไอป้องกันกำรกิดออกเซด์ของทองดง 
กอนสงขຌำสูขัๅนตอนกำรมຌวนตอเป 

  

 



อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน ิชีๅจงพิไมติมี  
ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซิง จ ำกัด     

 

จัดท ำดย บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด     หนຌำ 13 
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รายละอียด กอนขยายก าลังการผลิต หลังขยายก าลังการผลิต สรุปดยภาพรวม 
ไ. กระบวนการผลิติตอี 5ี ขัๅนตอนกำรมຌวน ผลิตภัณฑ์ลวดทองดงขนำด 

สຌนผำนศูนย์กลำง ่ ละ แแ มิลลิมตร ทีไเดຌจะ
น ำมำ มຌวน ิCoiling) ขนำดสຌนผำนศูนย์กลำง
ภำยนอก แ.5 มตร สຌนผำนศูนย์กลำงภำย฿น 
เ.้ มตร จนกระทัไงเดຌนๅ ำหนัก ใ ตัน/Coil Coil 
ทีไเดຌจัดกใบภำย฿นอำคำรรอจัดสงลูกคຌำตอเป
ละบำงสวนทีไเมเดຌคุณภำพจะถูกน ำกลับเป
หลอม฿หม 

  

5. นๅ า฿ชຌ - มีควำมตຌองกำรนๅ ำ฿ชຌ แแ .้่ ใ ลบ.ม./วัน  
- รงงำนรับนๅ ำ฿สจำกกำรประปำสวนภูมิภำคบำงปะกง 
- กใบพัก฿นถังพักนๅ ำ ขนำด ไเเ ละ 5เเ ลบ.ม.  

อยำงละ แ ชุด 

- มีควำมตຌองกำรนๅ ำ฿ชຌ แๆ่.5โ ลบ.ม./วัน  
- รงงำนรับนๅ ำ฿สจำกกำรประปำสวนภูมิภำคบำงปะกง 
- กใบพัก฿นถังพักนๅ ำ ขนำด ไเเ ละ 5เเ ลบ.ม. อยำงละ 

แ ชุด 

 

6. ระบบระบายนๅ าละ 
 ปງองกันนๅ าทวม 

- จัด฿หຌมีระบบระบำยนๅ ำฝนยกจำกระบบรวมรวมนๅ ำ
สียของรงงำน 
- นๅ ำฝนปนปื้อนจำกพืๅนทีไลำนกองวัตถุดิบ ิจัดกใบ

วัตถุดิบ ฿นลำนกองวัตถุดิบกลำงจຌงี จะรวบรวม
นๅ ำฝนปนปื้อนขຌำบอดักตะกอนขนำด แๆ ลบ.ม. 
- รวบรวมนๅ ำฝนลงสูรำงระบำยนๅ ำฝนของรงงำนกอน

ระบำยลงสูบอหนวงนๅ ำฝนขนำด 5ไเ ตร.ม. ควำมลึก 
5.5 มตร ละทยอยระบำยหลังหนวงนๅ ำฝนเวຌ  ใ 
ชัไวมง 

- จัด฿หຌมีระบบระบำยนๅ ำฝนยกจำกระบบรวมรวมนๅ ำสีย 
- เมมีนๅ ำฝนปนปื้อนนืไองจำกมีกำรจัดกใบวัตถุดิบละ

สำรคมีตำงโ ฿นอำคำรสวนกำรผลิตละอำคำรกใบ
วัตถุดิบ/สำรคมี/ผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนกำรผลิต
ทัๅงหมดอยูภำย฿นอำคำรสวนกำรผลิต ทีไมีหลังคำปกคลุม 
จึงป็นนๅ ำฝนทีไเมปนปื้อน 
- รวบรวมนๅ ำฝนลงสูรำงระบำยนๅ ำฝนของรงงำนกอน

ระบำยลงสูบอหนวงนๅ ำฝนละทยอยระบำยหลังหนวง 
นๅ ำฝนเวຌ ใ ชัไวมง 

- พืๅนทีไลำนกใบวัตถุดิบภำยหลังขยำย
ก ำลังกำรผลิตจะด ำนินกำรกอสรຌำง
ป็นอำคำรทีไมีหลังคำปกคลุม 
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ตารางทีไ แ ิตอี ปรียบทียบรำยละอียดกำรด ำนินกำร 

รายละอียด กอนขยายก าลังการผลิต หลังขยายก าลังการผลิต สรุปดยภาพรวม 
็. มลพิษทางอากาศ ู  หลงก ำนิดมลพิษทำงอำกำศบงเดຌ โ ประภท ดังนีๅ 

แี  ปลองระบำยมลพิษทำงอำกำศจำกหลงก ำนิด
มลพิษทำงอำกำศจำกกำรผำเหมຌ 1 ปลอง คือ 
Multicyclone ละ Single Cyclone stack 

โี  ปลองระบำยมลพิษทำงอำกำศจำกหลงก ำนิด
มลพิษทำงอำกำศทีไเมมีกำรผำเหมຌ ใ ปลอง คือ 
โ.แี Multicyclone and Bag Filter RC1 stack 
2.2ี Multicyclone and Bag Filter RCโ stack 1 
2.3ี Multicyclone and Bag Filter RC2 stack 2 

ู  ควบคุมอัตรำกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศควบคุมคำ 
ฝุຆนเมกิน ใ.โ็ g/s 

ู เมปลีไยนปลง  

่. การจัดการนๅ าสีย - ปริมำณนๅ ำสีย แๆ .้โ ลบ.ม./วนั บงตำมกำรจัดกำร
ดังนีๅ 
1) นๅ ำสียจำกส ำนักงำน โ5.่แลบ.ม./วัน รวบรวม

ขຌำสูระบบบ ำบัดนๅ ำสียบบส ำรใจรูปบ ำบัดจน
เดຌมำตรฐำน 

2) นๅ ำสียจำกระบบหลอยในบบดยตรง (direct 
system แเ.5 ลบ.ม./วัน รวบรวมขຌำสูระบบ
บ ำบัดนๅ ำสียคมีขนำด แเเ ลูกบำศก์มตร/วัน 

3) นๅ ำสียจำกระบบถังกรอง ินๅ ำลຌำงยຌอนหรือ back 
wash) ้.่ ลบ.ม./วัน รวบรวมขຌำสูระบบบ ำบัด
นๅ ำสียคมีขนำด แเเ ลูกบำศก์มตร/วัน 

- ปริมำณนๅ ำสีย แๆ่.5โ ลบ.ม./วัน บงตำมกำรจัดกำร
ดังนีๅ 
1) นๅ ำสียจำกส ำนักงำน โ5.่แลบ.ม./วัน รวบรวมขຌำ

สูระบบบ ำบัดนๅ ำสียบบส ำรใจรูปบ ำบัดจนเดຌ
มำตรฐำน 

2) นๅ ำสียจำกระบบหลอยในบบดยตรง (direct 
system แใ ลบ.ม./วัน รวบรวมขຌำสูระบบบ ำบัดนๅ ำ
สียคมีขนำด แเเ ลูกบำศก์มตร/วัน 

3) นๅ ำสียจำกระบบถังกรอง ินๅ ำลຌำงยຌอนหรือ back 
wash) ไ.เๆ ลบ.ม./วัน รวบรวมขຌำสูระบบบ ำบัด
นๅ ำสียคมีขนำด แเเ ลูกบำศก์มตร/วัน 
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ตารางทีไ แ ิตอี ปรียบทียบรำยละอียดกำรด ำนินกำร 

รายละอียด กอนขยายก าลังการผลิต หลังขยายก าลังการผลิต สรุปดยภาพรวม 
่. การจัดการนๅ าสีย ิตอี 

 
4) นๅ ำสียจำกระบบหลอยในบบดยอຌอม ิ indirect 

system) แเ.่ ลูกบำศก์มตร/วัน นๅ ำทิๅงสวนนีๅ.เมมี
ควำมสกปรกหรือเมมีกำรปนปื้อนนๅ ำมันหรือ
อนุภำคอืไนโ ดยจะรวบรวมขຌำสูบอตรวจสอบ
คุณภำพ ิinspection pitี พืไอตรวจสอบคุณภำพนๅ ำ
กอนรวบรวมเปทีไบอพักนๅ ำทิๅงพืไอหมุนวียนเป฿ชຌรด
พืๅนทีไสีขียว 

5) นๅ ำทิๅงจำกกำรผสมสำรคมี แ.้ๆ ลูกบำศก์มตร/วัน 
รวบรวมสงหนวยงำนทีไเดຌรับอนุญำตจำกทำงรำชกำรรบั
เปบ ำบัด 

4) นๅ ำสียจำกระบบหลอยในบบดยอຌอม  ิindirect 
system) แเ ลูกบำศก์มตร/วัน นๅ ำทิๅงสวนนีๅเมมี
ควำมสกปรกหรือเมมีกำรปนปื้อนนๅ ำมันหรือ
อนุภำคอืไนโ ดยจะรวบรวมขຌำสูบอตรวจสอบ
คุณภำพ ิinspection pitี พืไอตรวจสอบคุณภำพ
นๅ ำกอนรวบรวมเปทีไบอพักนๅ ำทิๅงพืไอหมุนวียนเป
฿ชຌรดพืๅนทีไสีขียว 

5) นๅ ำทิๅงจำกกำรผสมสำรคมี แ.้ๆ ลูกบำศก์มตร/วัน 
รวบรวมสงหนวยงำนทีไ เดຌรับอนุญำตจำกทำง
รำชกำรรับเปบ ำบัด 

 

้. กากของสีย - ของสียจำกกำรด ำนินงำนบงออกป็น โ สวน เดຌก ของ
สียจำกส ำนักงำน ละของสียจำกกระบวนกำรผลิต 
- กำรจัดกำรของสียจะครอบคลุมตัๅงตขัๅนตอนกำร

ตรียมกำรด ำนินงำน ละกำรป้องกัน/กຌเข อีกทัๅง฿ชຌ
นวคิดกำรลดมลพิษตัๅงตหลงก ำนิด฿นกำรจัดกำร
ของสียพืไอ฿หຌมีของสียกิดขึๅนนຌอยทีไสุด หำกมีของสีย
กิดขึๅนจะหำวิธีกำรน ำของสียหลำนัๅนกลับเป฿ชຌ฿หม฿หຌ
มำกทีไสุด 

- มีปริมำณของสียจำกพนักงำน ินืไองจำกมีกำรรับ
พนักงำนพิไมี ละของสียจำกกระบวน กำรผลิต
พิไมขึๅน 
- กำรจัดกำรของสียเมปลีไยนปลงจำกดิม   

 

ทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัดุ รำยงำนฉบับสมบูรณ์ : ฉบับหลักุ ดือนมิถุนำยน โ55้ 
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 โ.ใ.แ พืๅนทีไดยรอบครงการ 
   บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด ตัๅงอยูลขทีไ ็เ หมูทีไ 5 ถนนบำงนำูตรำด กม. 5โ ต ำบลทำขຌำม 
อ ำภอบำงปะกง จังหวัดฉะชิงทรำ  พืๅนทีไศึกษำ฿นกำรประมินผลกระทบสิไงวดลຌอมละสุขภำพครอบคลุมรัศมี 5 
กิลมตรรอบทีไตัๅงครงกำร ดยครอบคลุมพืๅนทีไ ทศบำลต ำบลทำขຌำม ทศบำลต ำบลบำงปะกงพรหมทพรังสรรค์ 
ละทศบำลต ำบลบำงปะกง อ ำภอบำงปะกง จังหวัดฉะชิงทรำ ต ำบลบຌำนกำ ละต ำบลบำงนำง อ ำภอพำนทอง 
จังหวัดชลบุรี ทศบำลต ำบลคลองต ำหรุ ละต ำบลคลองต ำหรุ อ ำภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สดงดังรูปทีไ แ 
  พืๅนทีไภำย฿นบริวณครงกำรตำมรำยงำน EIA ดิม ิฉบับหในชอบ ปี พ.ศ.โ55ใี ทำกับ 15.5  
เร ภำยหลังขยำยก ำลังกำรผลิตพืๅนทีไลดลงหลือ แไ.็3 เร ิลดลง เ.็็ เร นืไองจำกกำรรังวัดละบงป็น
พืๅนทีไทำงสำธำรณประยชน์ี สภำพพืๅนทีไดยรอบทีไตัๅงครงกำร฿นปัจจุบันสดงดังรูปทีไ 2 
  

2.3.2 การ฿ชຌประยชน์พืๅนทีไละผังองค์ประกอบครงการ ิPlant Layout) 

  บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด ิTMP) บงป็นพืๅนทีไสวนผลิต อำคำรส ำนักงำน พืๅนทีไสวน
จัดกใบวัตถุดิบละระบบสำธำรณูปภค สดงรำยละอียดกำร฿ชຌประยชน์บริวณพืๅนทีไดังตารางทีไ โ  ละรูปทีไ ใ 
ถึง รูปทีไ ไ  กำร฿ชຌประยชน์พืๅนทีไ฿นภำพรวมของครงกำรมีรำยละอียดดังนีๅ 

1) อาคารหลอม  อำคำรรงหลอมทองดงผลิตบงป็น 2 อำคำร คือ อำคำรรงหลอม/หลอละ
อำคำร รงรีด มีขนำดพืๅนทีไรวม แ.็ๆ เร ดยทีไอำคำรรงหลอม/หลอ ป็นอำคำรทีไมีหลังคำปกคลุม ภำย฿นอำคำร
ประกอบดຌวย ตำหลอมบบตอนืไอง (Southwire Continuous Rod; SCR) ขนำด แ่ ตัน ตำพัก ครืไองหลอ สวน
อำคำรรงรีดป็นอำคำรทีไมีหลังคำปกคลุมชนกัน ภำย฿นอำคำรประกอบดຌวย ครืไองรีด ครืไองมຌวนขดลวด ละหัวผำ    

2) อาคารรีเซคิล อำคำรรงหลอมป็นอำคำรทีไมีหลังคำปกคลุมประกอบดຌวย ครืไองตัดฉนวน 
ครืไองรอนอียง ครืไองเฮดรลิก ิครืไองอัดกຌอนี ละพืๅนทีไระบบบ ำบัดมลพิษทำงอำกำศบบ  Multicyclone 
ละ bag filter มีขนำดพืๅนทีไ เ.ๆแ เร 

3) อาคารส านักงาน  มีขนำดพืๅนทีไ เ.โใ เร 
4) พืๅนทีไวางวัตถุดิบ  อยูระหวำงกำรปรับปรุง฿หຌป็นอำคำรทีไมีหลังคำปกคลุมพืไอป้องกันนๅ ำฝน

ปนปื้อน มีขนำดพืๅนทีไ แ.ไ เร ฿ชຌกใบวัตถุดิบพืไอตรียมสงขຌำสูพืๅนทีไตรียมวัตถุดิบละกระบวนกำรผลิต 
5) ระบบบ าบัดนๅ าสียรวมบอกใบนๅ าหลังบ าบัด มีขนำดพืๅนทีไ เ.โ5 เร 
6) บอพักนๅ าทิๅง ิHolding pond) มีขนำดพืๅนทีไ เ.ใไ เร 
7) บຌานพักรับรอง มีขนำดพืๅนทีไ เ.เๆ เร 
8) พืๅนทีไจอดรถ  มีขนำดพืๅนทีไ เ.ๆ็ เร 
9) ทีไวางรวมรางระบายนๅ า  ขนำดพืๅนทีไ 3.50 เร ดยภำยหลังขยำยพืๅนทีไวำงลดลงจำก ใ.5เ 

ป็น ใ.ใ่ เร ิลดลงประมำณ เ.แโ เรี นืไองจำกกำรรังวัดทีไดินละน ำพืๅนทีไมำท ำบอหนวงนๅ ำฝน  
10) ถนน มีขนำดพืๅนทีไ โ.่ไ เร นืไองจำกน ำพืๅนทีไบำงสวนเปป็นบอหนวงนๅ ำฝน 
11) พืๅนทีไสีขียว พืๅนทีไสีขียวภำยหลังขยำยมีสัดสวนพิไมขึๅนนืไองจำกกำรรังวัดทีไดิน จำกรຌอยละ 

แ5.ใโ ป็น แๆ.แโ ของพืๅนทีไทัๅงหมด ซึไงจะท ำกำรปลูกเมຌยืนตຌนตำมนวรัๅวรอบพืๅนทีไครงกำร เมຌยืนตຌนทีไน ำมำ
ปลูกก ำหนด฿หຌมีควำมสูงเมนຌอยกวำ โ มตร ชน อศกอินดีย ตຌนสน เทรกำหลี จำมจุรี ขีๅหลใก นนทรี ยำง
อินดีย มะฮอกกำนี฿บ฿หญ ละหูกระจง ป็นตຌนสดงรูปทีไ 5 

12) หนวยสริมการผลิตละพืๅนทีไ ฿ชຌประยชน์ อืไน  ชน อำคำรซอมบ ำรุ ง  อำคำร 
กใบของ อำคำรจำยเฟฟ้ำ หຌองตำชัไง หຌองติมลม ระบบหลอยใน ป้อมยำมรงกใบขยะ ละรงอำหำร ป็นตຌน  
ป็นพืๅนทีไประมำณ แ.ไๆ เร หรือรຌอยละ ้.้โ ของพืๅนทีไครงกำรทัๅงหมด 
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รูปทีไ แ ผนทีไสดงทีไตัๅงครงกำรละพืๅนทีไดยรอบ฿นรัศมี 5 กิลมตรจำกทีไตัๅงครงกำร 

ิทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัดุ  
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ : ฉบับหลักุ ดือนมิถุนำยน โ55้ี 

 

ทีไตัๅงครงการ 
ผลิตลวดทองดง 
สวนขยาย ครัๅงทีไ แ 
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รูปทีไ โ สภำพพืๅนทีไดยรอบทีไตัๅงครงกำร฿นปัจจุบัน 
ิทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัด  ุรำยงำนฉบบัสมบรูณ์ : ฉบบัหลกั  ุดือนมิถุนำยน โ55 ี้ 
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ตารางทีไ โ สดงสัดสวนกำร฿ชຌประยชน์ทีไดินภำย฿นพืๅนทีไครงกำร 

ประภทการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน 
สัดสวนพืๅนทีไดิม  

ิรายงาน EIA ปี โ55ใี 
สัดสวนพืๅนทีไปัจจุบัน 

ิรายงาน EHIA ปี โ55้ี สัดสวนทีไปลีไยนปลงเป 

ตารางมตร เร รຌอยละ ตารางมตร เร รຌอยละ ู รຌอยละ 
แ. อำคำรหลอม 2,808 1.76 11.32 2,808 1.76 11.91 พิไมขึๅน 0.59 
โ. อำคำรรีเซคิล 980 0.61 3.95 980 0.61 4.16 พิไมขึๅน 0.21 
ใ. อำคำรส ำนักงำน 360 0.23 1.45 360 0.23 1.53 พิไมขึๅน 0.08 
ไ. พืๅนทีไวำงวัตถุดิบ 2,240 1.40 9.03 2,240 1.40 9.50 พิไมขึๅน 0.47 
5. ระบบบ ำบัดนๅ ำสียรวมบอกใบนๅ ำหลังบ ำบัด 394 0.25 1.59 394 0.25 1.67 พิไมขึๅน 0.08 
ๆ. บอพักนๅ ำทิๅง ิHolding pond) 540 0.34 2.18 540 0.34 2.29 พิไมขึๅน 0.11 
็. บຌำนพักรับรอง 102 0.06 0.41 102 0.06 0.43 พิไมขึๅน 0.02 
่. พืๅนทีไจอดรถ 1,095 0.68 4.41 1,095 0.67 4.66 พิไมขึๅน 0.25 
้. ทีไวำงรวมรำงระบำยนๅ ำละบอหนวงนๅ ำฝน 5,593 3.50 22.54 5,412 3.38 22.96 พิไมขึๅน 0.42 
แเ. ถนน 4,563 2.85 18.39 3,500 2.19 14.85 ลดลง ูใ.5ใ 
แแ. พืๅนทีไสีขียว 3,800 2.38 15.32 3,800 2.38 16.12 พิไมขึๅน 0.8 
แโ. หนวยสริมกำรผลิตละพืๅนทีไ฿ชຌประยชน์อืไน ชน อำคำรซอม

บ ำรุง อำคำรกใบของ อำคำรจำยเฟฟ้ำ หຌองตำชัไง หຌองติมลม 
ระบบหลอยใน ป้อมยำมรงกใบขยะ รงอำหำร ป็นตຌน 

2,337 1.46 9.42 2,337 1.46 9.92 พิไมขึๅน 0.5 

รวม 24,812 15.5 100.00 23,568 14.73 100.00   
ทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัด  ุรำยงำนฉบับสมบูรณ์ : ฉบับหลัก  ุดือนมิถุนำยน โ55้ 
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ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซิง จ ำกัด     

 

จัดท ำดย บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด     หนຌำ 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีไ ใ ผังกำร฿ชຌประยชน์ทีไดินของครงกำร 
ิทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัด  ุรำยงำนฉบบัสมบรูณ์ : ฉบบัหลกั  ุดือนมิถุนำยน โ55 ี้ 



อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน ิชีๅจงพิไมติมี  
ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซิง จ ำกัด     

 

จัดท ำดย บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด     หนຌำ 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีไ 4 ผังกำร฿ชຌประยชน์ทีไดินละพืๅนทีได ำนินกำร฿นปัจจุบัน 
ิทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัด  ุรำยงำนฉบบัสมบรูณ์ : ฉบบัหลกั  ุดือนมิถุนำยน โ55 ี้ 



อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน ิชีๅจงพิไมติมี  
ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซิง จ ำกัด     

 

จัดท ำดย บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด     หนຌำ 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีไ 5 ผังพืๅนทีไสีขียวทีได ำนินกำร฿นปัจจุบัน 
ิทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัด  ุรำยงำนฉบบัสมบรูณ์ : ฉบบัหลกั  ุดือนมิถุนำยน โ55 ี้ 



อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน ิชีๅจงพิไมติมี  
ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซิง จ ำกัด     

 

จัดท ำดย บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด   หนຌำ 23 

2.3.3 การจัดกใบสารคมี 
    จัดกใบยกประภทตำมลักษณะละกำร฿ชຌงำน พืๅนทีไกใบสำรคมีถูกจัดเวຌยกป็นสัดสวนชัดจน
ของอำคำรตำงโ ดยจัดกใบ฿กลຌกับจุด฿ชຌงำนพืไอควำมสะดวกตอกำรน ำมำ฿ชຌงำน กำรจัดกใบสำรคมีสอดคลຌองกับ
ประกำศกรมรงงำนอุตสำหกรรม รืไอง คูมือกำรกใบรักษำสำรคมีละวัตถุอันตรำย พ.ศ. โ55เ ดยจัดกใบ฿นอำคำร
ทีไออกบบผนังอำคำรบุดຌวยตะกรงลวดถักพืไอ฿หຌมีระบบอำกำศถำยทสะดวก พรຌอมทัๅงจัด฿หຌมีถังดับพลิงบบคมี
หຌงละหัวจำยนๅ ำดับพลิงบริวณอำคำร กำรจัดกใบสำรคมี มีกำรบงหมวดหมูของสำรคมีละจัดขอบขตกำรจัด
วำงชัดจน ดยสำรคมีทีไ฿ชຌทัๅงหมดมีบำงประภททีไป็นสำรคมีทีไเวเฟ ประภท/ปริมำณวัตถุดิบ ละสำรคมีของ
ครงกำร สดงดังตารางทีไ ใ รำยละอียดกำรจัดกใบสดงดังรูปทีไ 6 – รูปทีไ ้  ทัๅงนีๅ จำกรูปสดงต ำหนงกำรจัดกใบ
กຍำซละสำรเวเฟ บริวณอำคำรกใบสำรคมี ดຌำนหนຌำอำคำรมีลักษณะป็นประตูมຌวนบบปรง ซึไงก ำหนด ฿หຌมีกำร
ปຂดประตูมืไอเมมีกำรบิก฿ชຌสำรคมี ดยภำย฿นตัวอำคำรทีไจัดกใบสำรคมี มีกัตตอร์ ดยรอบพืไอรวบรวมกรณี
สำรคมีหรือนๅ ำมันรัไวเหลขຌำสูบอรวบรวมพืไอสงหนวยงำนทีไเดຌรับอนุญำตจำกรำชกำรน ำเปก ำจัดตอเป 

 

โ.ใ.ไ ขຌอมูลความปลอดภัยของสารคมี 
     อกสำรขຌอมูลควำมปลอดภัยของสำรคมี ิMaterial safety data sheet; MSDS) ทีไกีไยวขຌอง

กับครงกำร  พบวำ ครงกำรเมมีกำร฿ชຌสำรคมี฿นกลุมสำรอินทรีย์ระหยงำยตำมประกำศคณะกรรมกำร
สิไงวดลຌอมหงชำติ ฉบับทีไ 30 (พ.ศ. 2550) รืไอง ก ำหนดมำตรฐำนคำสำรอินทรีย์ระหยงำย฿นบรรยำกำศ
ดยทัไวเป฿นวลำ 1 ปี ฿นบรรยำกำศ ละตำมประกำศกรมควบคุมมลพิษ รืไอง ก ำหนดคำฝ้ำระวังส ำหรับ
สำรอินทรีย์ระหยงำย฿นบรรยำกำศดยทัไวเป฿นวลำ 24 ชัไวมง ละมืไอพิจำรณำตำมขຌอมูลของหนวยงำน
สำกลดยฉพำะหนวยงำนเอออำร์ซี ิ International Agency for Research on Cancer; IARC) ซึไงป็น
หนวยงำนของอนำมัยลกทีไหลำยองค์กร฿หຌควำมชืไอถือ฿นกำรจัดกลุมสำรกอมะรใง พบวำ สำรคมีทีไ฿ชຌ฿น
ครงกำรเมอยู฿นรำยชืไอของสำรกอมะรใง  

 

โ.ใ.5 ผลิตภัณฑ์ละผลพลอยเดຌ 
   แี ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ลวดทองดงขนำดสຌนผำนศูนย์กลำง ่ ละ แแ มิลลิมตร ส ำหรับน ำเป
ผลิตป็นชุดสำยเฟป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ทีไเดຌจัดกใบ฿นอำคำรผลิต ดยจะท ำกำรผลิตมืไอมีกำรสัไงซืๅอสินคຌำทำนัๅน 
ละสงจ ำหนำย฿หຌบริษัทรวมทุนทัๅงหมด 
    โีผลพลอยเดຌ คือ ศษทองดงจำกกระบวนกำรรีเซคิล ดยผลพลอยเดຌของครงกำรเดຌจำก
ขัๅนตอนกำรหลอ กำรรีดละกำรตรวจสอบคุณภำพ ส ำหรับศษทองดงทีไกิดจำกกระบวนกำรผลิต หรือ return 
scrap ครงกำรจะรวบรวมกลับขຌำสูขัๅนตอนกำรหลอม฿หมอีกครัๅง 
 

โ.ใ.6 ครืไองจักรอุปกรณ์฿นการผลิต 

ครืไองจักร หนวย 
จ านวน 

กอนขยาย หลังขยาย 
1. ตำหลอม ครืไอง 1  (หຌองหลอมสูง 5.3 ม.) 1  (หຌองหลอมสูง 8.0 ม.) 
2. ตำพัก ครืไอง แ แ 
3. ครืไองหลอ ครืไอง แ แ 
4. ครืไองรีด หัวรีด ้ แเ 
5. ครืไองมຌวนขดลวด ครืไอง แ แ 
6. หัวผำ หัว ็ แ5 

ทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัด  ุรำยงำนฉบบัสมบูรณ์ : ฉบบัหลัก  ุดือนมิถนุำยน โ55้ 



อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน ิชีๅจงพิไมติมี  
ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซิง จ ำกัด     

 

จัดท ำดย บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด   หนຌำ 24 

  
 

วัตถุดิบ : ผนทองดง วัตถุดิบ : ผนทองดง   กำรจัดกใบเอซพรพิลอลกอฮอล ์

  

 

กำรจัดกใบนๅ ำยำรดี ถัง  Wax ( Paraffin) หຌองกใบสำรคม ี

   

กำรจัดกใบกຍำซออกซิจนละอะซทิลีน พืๅนทีไกใบกຍำซ MSDS  สำรคมีบริวณพืๅนทีไปฏิบตัิงำน 

   

MSDS บริวณพืๅนทีไปฏิบัติงำน ต ำหนงกำร฿ชຌงำนสำรละลำย IPA ต ำหนงกำร฿ชຌงำนสำรละลำย IPA   

   

อุปกรณ์กำรจัดกำรมืไอกดิกำรรัไวเหล อำงลຌำงตำ/หนຌำฉุกฉิน ละฝักบัวฉุกฉิน  ผลิตภณัฑ์ : ลวดทองดง  
รูปทีไ 6 กำรจัดกใบวัตถุดิบ สำรคมี ละผลิตภัณฑ์ 

ิทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัด  ุ 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ : ฉบบัหลกั  ุดือนมิถนุำยน โ55 ี้ 



อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน ิชีๅจงพิไมติมี  
ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซิง จ ำกัด     

 

จัดท ำดย บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด     หนຌำ 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปทีไ ็ ต ำหนงกำรจัดกใบกຍำซละสำรเวเฟ 

ิทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัด  ุรำยงำนฉบบัสมบรูณ์ : ฉบบัหลกั  ุดือนมิถุนำยน โ55 ี้ 



อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน ิชีๅจงพิไมติมี  
ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซิง จ ำกัด     

 

จัดท ำดย บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด     หนຌำ 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปทีไ ่ รองคอนกรีตดยรอบพืๅนทีไกักกใบสำรคมี 
ิทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัด  ุรำยงำนฉบบัสมบรูณ์ : ฉบบัหลกั  ุดือนมิถุนำยน โ55 ี้ 



อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน ิชีๅจงพิไมติมี  
ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซิง จ ำกัด     

 

จัดท ำดย บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด     หนຌำ 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปทีไ ้ ระบบดับพลิงอัตนมัติบริวณพืๅนทีไกใบสำรคมีทีไป็นสำรเวเฟ 
ิทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัด  ุรำยงำนฉบบัสมบรูณ์ : ฉบบัหลกั  ุดือนมิถุนำยน โ55 ี้ 



อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน ิชีๅจงพิไมติมี  
ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซิง จ ำกัด     

 

จัดท ำดย บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด     หนຌำ 28 
 

ตารางทีไ ใ ประภท/ปริมำณของวัตถุดิบ ละสำรคมีของครงกำร 

วัตถุดิบ/สารคมี/ผลิตภัณฑ์ การ฿ชຌประยชน ์
ปริมาณการ฿ชຌ 

 ิตัน/วันี วิธีการขนสง/การกใบกัก 
ประภทรถ 
ทีไ฿ชຌขนสง 

ความถีไการขนสง 
ิทีไยว/วันี 

กอน หลังขยาย กอน หลังขยาย 
แ. วัตถุดิบ 
แ.แ ผนทองดง - ป็นวัตถุดิบหลัก 267.46 ไแไ.32 ขนสงดຌวยรถบรรทุกละจัดกใบ฿นพืๅนทีไวำง

วัตถุดิบ 
รถบรรทุก แใ โ5 

แ.โ สำยเฟทองดง/สำยคบลิ
ทองดง 

- ป็นวัตถุดิบหลัก แใ 24 ขนสงดຌวยรถบรรทุกละจัดกใบ฿นคลังวัตถุดิบ รถบรรทุก 2 2 

โ. ชืๅอพลิง 
โ.แ กຍำซปຂตรลียมหลว : LPG 

ิLiquefied Petroleum Gasี 
- ฿ชຌป็นชืๅอพลิง ไ็ 

ิลบ.ม/วันี 
5โ 

ิลบ.ม/วันี 
ขนสงดຌวยรถบรรทุกละจัดกใบ฿นหຌองกใบกຍำซ รถบรรทุก ใ ใ 

โ.โ กຍำซธรรมชำต ิ - ฿ชຌป็นชืๅอพลิง 13ุเเเ 
ิลบ.ม/วันี  

โ5ุเเเ  
ิลบ.ม/วันี 

ขนสงผำนทอล ำลียงกຍำซดยสถำนีกຍส ู ู ู 

โ.ใ เฟฟ้ำ - ฿ชຌป็นชืๅอพลิง ใเ 
ิMW-
h/วันี 

ใเ 
ิMW-h/วันี 

รับจำกกำรเฟฟ้ำสวนภูมิภำค ู ู ู 

โ.ไ นๅ ำมันหลอลืไน/นๅ ำมันดีซล - ฿ชຌซอมบ ำรุง แ,เไเ 
ิลิตร/
ดือนี 

แ,เไเ 
ิลิตร/ดือนี 

ขนสงดຌวยรถบรรทุกละจัดกใบ฿นพืๅนทีไกใบนๅ ำมนั รถบรรทุก แ แ 

3. สารคมี 
3.แ ฿นกระบวนการผลิต 
1ี นๅ ำยำรีด ิRodshield37ี  - นๅ ำยำรีดทองดง โ5 

 ิลิตร/วันี 
ไเ 

ิ ลิตร/วันี 
ขนสงดຌวยรถบรรทุกละจัดกใบ฿นหຌองกใบ
สำรคมี 

รถบรรทุก แ แ 

2ี Wax ิparafinี - คลือบผิวทองดง ไ 
ิกก./วันี 

็ 
ิกก./วันี 

ขนสงดຌวยรถบรรทุกละจัดกใบ฿นหຌองกใบ
สำรคมี 

รถบรรทุก แ  แ 

 



อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน ิชีๅจงพิไมติมี  
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ตารางทีไ 3 ิตอี ประภท/ปริมำณของวัตถุดิบ ละสำรคมีของครงกำร 

วัตถุดิบ/สารคมี/ผลิตภัณฑ์ การ฿ชຌประยชน ์
ปริมาณการ฿ชຌ 

 ิตัน/วันี วิธีการขนสง/การกใบกัก 
ประภทรถ 
ทีไ฿ชຌขนสง 

ความถีไการขนสง 
ิทีไยว/วันี 

กอน หลังขยาย กอน หลังขยาย 
3ี เอซพรพิลอลกอฮอล์  

ิIsopropyl Alcohol :IPA) 
- ผสมนๅ ำลຌำงลวดทองดง ใเโ 

ิลิตร/วันี 
ไ็5 

ิลิตร/วันี 
ขนสงดຌวยรถบรรทุกละจัดกใบ฿นหຌองกใบ
ชืๅอพลิง 

รถบรรทุก แ แ 

4ี กຍำซอะซทิลีน : C2H2 
ิAcetyeneี 

- ฿ชຌ฿นขบวนกำรผลิต ใเ 
ิกก./วันี 

ไ่ 
ิกก./วันี 

ขนสงดຌวยรถบรรทุกละจัดกใบ฿นหຌองกใบกຍำซ รถบรรทุก แ แ  

5ี กຍำซออกซิจน : O2 ิOxygenี - ฿ชຌ฿นขบวนกำรผลิต 5ไ 
ิลบ.ม/วันี 

่ไ 
ิลบ.ม/วันี 

ขนสงดຌวยรถบรรทุกละจัดกใบ฿นหຌองกใบกຍำซ  รถบรรทุก แ  แ  

ๆี อะซีตน :C3H6O ิAcetoneี  - ฿ชຌ฿นขบวนกำรผลิต เ.เแ 
ิลิตร/วันี 

เ.เแ 
ิลิตร/วันี 

ขนสงดຌวยรถบรรทุกละจดักใบ฿นหຌองทดลอง รถบรรทุก แ แ 

7ี เนตริก อซิด  : HNO3 

 ิNitric acidี 
- ฿ชຌ฿นกระบวนกำรทดสอบ

คุณภำพทองดง 
เ.เโ 

ิลิตร/วันี 
เ.เใ 

ิลิตร/วันี 
ขนสงดຌวยรถบรรทุกละจดักใบ฿นหຌองทดลอง รถบรรทุก แ แ 

8ี คำร์บอนมอนอกเซด์ : CO 
ิCarbon oxideี 

- ฿ชຌ฿นขบวนกำรผลิต เ.เ5 
ิกก./วันี 

เ.เ5 
ิกก./วันี 

ขนสงดຌวยรถบรรทุกละจดักใบ฿นหຌองกใบกຍำซ รถบรรทุก แ แ 

9ี ซดียมคำร์บอนต : Na2CO3 
ิSodium carbonateี 

- ฿ชຌ฿นกระบวนกำรทดสอบ
คุณภำพทองดง 

เ.เแ 
ิลิตร/วันี 

เ.เแ 
ิลิตร/วันี 

ขนสงดຌวยรถบรรทุกละจดักใบ฿นหຌองทดลอง รถบรรทุก แ  แ  

แเี กຍำซอำร์กอน : Ar  ิArgonี - ฿ชຌ฿นกระบวนกำรทดสอบ 
คุณภำพทองดง 

โ็ใ 
ิลบ.ม/วันี 

โ็ใ 
ิลบ.ม/วันี 

ขนสงดຌวยรถบรรทุกละจดักใบ฿นหຌองกใบกຍำซ รถบรรทุก แ  แ  

11ี เซลีน: C6H4 ิCH3ีโ 
ิXylenesี  

- ฿ชຌยกนๅ ำออกจำกนๅ ำมัน แๆ 
ิ กก./วันี 

แๆ 
ิกก./วันี 

ขนสงดຌวยรถบรรทุกละจัดกใบ฿นคลังสินคຌำ รถบรรทุก แ  แ  

 
 
 
 
 



อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน ิชีๅจงพิไมติมี  
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ตารางทีไ 3 ิตอี ประภท/ปริมำณของวัตถุดิบ ละสำรคมีของครงกำร 

วัตถุดิบ/สารคมี/ผลิตภัณฑ์ การ฿ชຌประยชน ์
ปริมาณการ฿ชຌ 

 ิตัน/วันี วิธีการขนสง/การกใบกัก 
ประภทรถ 
ทีไ฿ชຌขนสง 

ความถีไการขนสง 
ิทีไยว/วันี 

กอน หลังขยาย กอน หลังขยาย 
3.2 การปรับปรุงคุณภาพนๅ า 
แี สำรละลำยกรดซลัฟຂวริก : 

H2SO4 ขຌมขຌน ิSulfuric acid 
้่ัี 

- ควบคุมพีอชของนๅ ำ ฿น
ระบบบ ำบัดนๅ ำสีย 

ใ.ใ 
ิลิตร/วันี 

ใ.ใ 
ิลิตร/วันี 

ขนสงดຌวยรถบรรทุกละจัดตรียม฿ชຌงำนบริวณ
ระบบบ ำบัดนๅ ำสีย 

รถบรรทุก แ แ  

โี กลใดซดยีมเฮดรอกเซด์ : 
NaOH ิSodium Hydroxideี 

- ค ว บ คุ ม  pH ฿ น ร ะ บ บ
บ ำบัดนๅ ำสีย 

เ.ใ 
ิกก./วันี 

เ.ใ 
ิกก./วันี 

ขนสงดຌวยรถบรรทุกละจัดตรียม฿ชຌงำนบริวณ
ระบบบ ำบัดนๅ ำสีย 

รถบรรทุก แ  แ 

ใี สำรพลีอะลูมินียมคลอเรด ์ 
(Poly Aluminum Chloride: 
PAC) 

- ฿ชຌท ำ฿หຌกิดกำรตกตะกอน
ของระบบบ ำบัด 

โ.ๆ 
ิลิตร/วันี 

โ.ๆ 
ิลิตร/วันี 

ขนสงดຌวยรถบรรทุกละจัดตรียม฿ชຌงำนบริวณ
ระบบบ ำบัดนๅ ำสีย 

รถบรรทุก แ แ 

ไ. ผลิตภัณฑ์ 
หมำยหตุ : กำรสงสำรคมี 
- ลวดทองดง ู จ ำหนำยป็นผลิตภัณฑ์

หลักของครงกำร 
275 432 ขนสงดຌวยรถบรรทุกละรือ ซึไงจะถูกบรรจุบน

พำลทละคลุมดຌวยพลำสติกป้องกันกำรอำกำศ
ละควำมชืๅน 

รถบรรทุก แไ 
 

โโ 
 

ป็นกำรขนสง฿นปริมำณทีไนຌอยบำงประภทอำจมีกำรขนสงพียง แ ครัๅงตอปี ตพืไอ฿หຌกำรประมินครอบคลุมจึงพิจำรณำ฿หຌขนสงป็นรำยวัน  
ทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัดุ รำยงำนฉบับสมบูรณ์ : ฉบับหลัก  ุดือนมิถุนำยน โ55้ 
 

 
 

 

 



อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน ิชีๅจงพิไมติมี  
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 โ.ใ.็ กระบวนการผลิต 
   กระบวนกำรผลิตลวดทองดงของครงกำรมีลักษณะกำรผลิตบบกำรหลอตอนืไอง (Continuous 

Cast Rod) ดย฿ชຌทคนลยีกำรหลอบบ Southwire Continuous Rod (SCRี  ครงกำรลือก฿ชຌ ทคนลยี
ดังกลำวนืไองจำกมีจุดดน คือ ป็นทคนลยีทีไมีควำมทันสมัยละเดຌรับควำมนิยมมำกทีไสุด฿นอุตสำหกรรมผลิต
ลวดทองดง ควบคุมดຌวยระบบคอมพิวตอร์ละระบบอัตนมัติอืไนโ กระบวนกำรผลิตจึงกิดประสิทธิภำพสูงสุด฿น
กำรผลิต สำมำรถผลิตลวดทองดงทีไมีคุณภำพสูง มีสถียรภำพทีไดี ขนำดสຌนผำนศูนย์กลำงของลวดทองดงทีไเดຌมี
ขนำดลใก ผลิตภัณฑ์ลวดทองดงทีไเดຌมีขนำดทีไตຌองกำรละมีควำมหมำะสมส ำหรับน ำเป฿ชຌงำน ชน ลวดมหลใก 
ลวดทีไ฿ชຌป็นสวนประกอบของรถยนต์ละอุปกรณ์อิลใคทรอนิกส์ตำงโ ป็นตຌน รวมทัๅงลดกำรกิดมลพิษ ละลด
กำรกิดอันตรำยตอพนักงำน/ผูຌปฏิบัติงำนละชุมชนดยรอบดยกระบวนกำรผลิตของครงกำรบงออกป็น 2 
กิจกรรมกำรผลิต เดຌก กำรผลิตลวดทองดง ละกำรรีเซคิลทองดง นอกจำกนีๅ ยังมีตຌนทุน฿นกำรด ำนินกำรทีไ
ตไ ำ สำมำรถควบคุมกำรดินระบบตำงโ เดຌงำยละมีควำมนนอน นืไองจำกอุปกรณ์ตำงโ ของครืไองหลอมีขนำด
ลใกละมีจ ำนวนนຌอย สดงภำพกระบวนกำรผลิตของครงกำรรูปทีไ แเ 

 

   
ผนทองดง ิวัตถุดิบี ตรียมวัตถุดิบขຌำตำหลอม บริวณหลดผนทองดง 

   
กำรหลอมทองดง กำรหลอทองดง กำรรีดลดขนำด 

   
กำรปรับสภำพผิว ผลิตภัณฑ์ลวดทองดง ครืไองตัดฉนวนหุຌมสำยเฟ 

   
ครืไองบดอัด ครืไองยอยศษ ครืไองอัดกຌอน 

รูปทีไ แเ กระบวนกำรผลิตของครงกำร 

  ิทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัด, 
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ : ฉบับหลัก, ดือนมิถุนำยน 2559) 



อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน ิชีๅจงพิไมติมี  
ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซิง จ ำกัด     

 

จัดท ำดย บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด   หนຌำ 32 

   

ศษทองดงทีไผำนกำรบดยอย ลักษณะศษทองดงอัดกຌอน ศษพลำสติกทีไผำนยอยพืไอยกทองดงออก 

หຌองควบคุมฝุຆนจำกกำรคัดยก 

 
กระบวนกำรหลอมทองดง 

รูปทีไ แเ ิตอี กระบวนกำรผลติของครงกำร 

ิทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัดุ  
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ : ฉบับหลัก  ุดือนมิถุนำยน โ55้  ี

 

 โ.ใ.่ การ฿ชຌนๅ า฿นตละกิจกรรมของครงการ 
 

 
ประภทการ฿ชຌนๅ า 

ปริมาณนๅ า฿ชຌ ิลูกบาศก์มตรตอวันี 
นๅ าประปา แ/ นๅ าทิๅงทีไหมุนวียนกลบัมา฿ชຌ฿หม 2/ 

รายงาน EIA 
ปี โ55ใ 

รายงาน EHIA 
ปี โ55  ้

รายงาน EIA  
ปี โ55ใ 

รายงาน EHIA 
ปี โ55้ 

แ. นๅ ำ฿ชຌส ำหรับส ำนักงำน/รงอำหำร ใโ.โ็ 32.27 - - 
โ. นๅ ำ฿ชຌ฿นระบบหลอยใน (Cooling Water System)     

   โ.แ ระบบหลอยในดยอຌอม ของชุดตำหลอม  
     (Indirect System) 

ไเ.ๆ 70.41 - - 

  โ.โ ระบบหลอยในดยตรง ิ Direct System) ของชุดหลอ ไเ.โ 59.82 - - 
ใ. นๅ ำลຌำงยຌอนถังกรอง   4.8 4.06 - - 
ไ. นๅ ำ฿ชຌ฿นกำรผสมสำรคมี ิIPA Wax NPAี   แ.้ๆ 1.96 - - 
5. นๅ ำ฿ชຌรดพืๅนทีไสีขียว - - 19.04 19.04 

รวม แแ้.่ใ 168.52 19.04 19.04 
หมำยหตุ 1/ครงกำรรับนๅ ำมำจำกกำรประปำสวนภูมิภำคบำงปะกง 
             2/ ครงกำรหมุนวียนนๅ ำทิๅงจำกสวนตำงโ มำ฿ชຌพืไอหลอยในอุปกรณ์ตำงโ ทีไป็นบบ direct system 
ทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัด  ุรำยงำนฉบบัสมบูรณ์ : ฉบบัหลัก  ุดือนมิถนุำยน โ55  ้



อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน ิชีๅจงพิไมติมี  
ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซิง จ ำกัด     
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 2.3.9 ระบบระบายนๅ าฝนละระบบปງองกันนๅ าทวม 
 ผลกำรวิครำะห์ปริมำตรนๅ ำทำกอนละหลังมีกำรพัฒนำครงกำร สรุปเดຌดังนีๅ  

รายการ หนวย บอหนวงนๅ า 1 
1.  สภาพปัจจุบัน ิกอนมีครงการี 

 1.1  ขนำดของพืๅนทีไรับนๅ ำ ตร.กม. เ.เใใ 
 1.2  คำสัมประสิทธ์ินๅ ำทำ C ู เ.โ5 
 1.3  คำควำมขຌมฝน I10 มม./ซม. แเเ.เเ 
 1.4  อัตรำกำรระบำยนๅ ำ ลบ.ม./วินำที เ.โโ้ 
 1.5  ปริมำตรนๅ ำทำทีไกิดขึๅน ิคิดพำยุฝน 3 ชม.ี ลบ.ม. โ,ไ็ใ.โ 

2.  สภาพอนาคต ิหลังมีครงการี 
 2.1  ขนำดของพืๅนทีไรับนๅ ำ ตร.กม. เ.เใใ 
 2.2  คำสัมประสิทธ์ินๅ ำทำ C ู เ.็เ 
 2.3  คำควำมขຌมฝน I10 มม./ซม. 100.00 
 2.4  อัตรำกำรระบำยนๅ ำ ลบ.ม./วินำที 0.639 
 2.5  ปริมำตรนๅ ำทำทีไกิดขึๅน ิคิดพำยุฝน 3 ชม.ี ลบ.ม. 6,933.6 
 2.6  ปริมำตรนๅ ำทำทีไพิไมขึๅนหลังมีครงกำร ลบ.ม. 4,439.95 

3.  บอหนวงนๅ า 
 3.1  ขนำดบอหนวงนๅ ำ ตร.ม. ่ไใ.เเ 
 3.2  ปริมำตรบอหนวงนๅ ำ/บอกใบนๅ ำ ลบ.ม. ไ,55เ 
 3.3  ควำมลึกของบอ ม. 6.00 

หมำยหตุ : ค ำนวณดຌวยรอบปีกำรกิดซๅ ำ 10 ปี ตำมกณฑ์กำรออกบบของกำรนิคมอุตสำหกรรมซึไงมีลักษณะทียบคียงพืๅนทีไอุตสำหกรรม 

ทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัด  ุรำยงำนฉบบัสมบูรณ์ : ฉบบัหลัก  ุดือนมิถนุำยน โ55  ้

 
ผลกระทบจำกกำรระบำยนๅ ำของครงกำร : กำรระบำยนๅ ำภำย฿นพืๅนทีไครงกำรหลังจำกฝนตกตใมทีไละหนวงเวຌ฿น

บอหนวงนๅ ำฝนภำย฿นพืๅนทีไครงกำร ใ ชัไวมง กำรระบำยนๅ ำพิจำรณำระดับนๅ ำทีไระบำยสูคลองพำนทอง มีทิศทำงกำรเหล
เปทำงทิศตะวันออกของพืๅนทีไครงกำร ผลกำรค ำนวณกำรหนวงนๅ ำภำย฿นพืๅนทีไ ดยก ำหนดอัตรำกำรเหลระบำยออก 
เ.โเ ลบ.ม./วินำที ระบำยนๅ ำดຌวยครืไองสูบนๅ ำบบคลืไอนทีไ ิครืไองยนต์ดีซลี ผำนทอระบำยนๅ ำของทำงทศบำลต ำบล
ทำขຌำม อ ำภอบำงปะกง มีขนำดทอระบำยนๅ ำทำกับ Ø เ.่ เ มตร พืไอรวบรวมนๅ ำฝนละระบำยนๅ ำตอเปยังนวรองนๅ ำ
สำธำรณะกอนระบำยนๅ ำลงสูคลองพำนทองตอเป ิสดงนวทอละนวรองนๅ ำระบำยสูคลองพำนทอง รูปทีไ แแี มืไอ
พิจำรณำระดับนๅ ำ฿นกรณีทีไมีกำรระบำยนๅ ำออกจำกบอหนวงนๅ ำฝนของครงกำร พบวำ ปริมำณฝนทีไตกตใมทีไ ใ ชัไวมง 
ละบอหนวงนๅ ำทีไระบำยนๅ ำออกภำยนอกครงกำรกำรเมสงผลกระทบตอกำรพิไมขึๅนของระดับนๅ ำ฿นคลองพำนทอง 
นืไองจำกปริมำณนๅ ำมีกำรระบำยออกเมมำกมืไอปรียบทียบกับอัตรำกำรเหลทีไกิดขึๅนตำมล ำนๅ ำคลองพำนทอง จึงกลำว
เดຌวำ กำรระบำยนๅ ำของครงกำรสงผลกระทบตอระดับนๅ ำทีไอำจพิไมขึๅน฿นระดับตไ ำ สดงผลรูปทีไ แโ 

ผลกำรพิจำรณำระดับนๅ ำสูงสุดละกำรป้องกันนๅ ำทวม : จำกกำรพิจำรณำระดับนๅ ำ฿นภำวะทีไกิดอุทกภัย฿น
ปี พ.ศ. โ55ไ นๅ ำตำมนวคลองพำนทองจะมีคำระดับตัๅงต โ.55 ูๆ.โ็ ม.รทก. ณ ต ำหนงบริวณครงกำรจะมี
ระดับนๅ ำสูงกวำระดับตลิไงประมำณ เ.ๆเ มตร หรือมีคำระดับประมำณ  +2.60 รทก. ดังนัๅนระดับ฿นกำรป้องกันนๅ ำ
ทวมของครงกำรมืไอบวกระยะผืไอลຌนอีก ใเ ซนติมตร จึงจะอยูทีไประมำณ ืโ.้เ ม.รทก. ิรูปทีไ แใี มืไอ
พิจำรณำพืๅนทีไครงกำรพบวำ มีนวก ำพงรัๅวของครงกำรอยูดยรอบ ดังนัๅน กำรปรับปรุงพืไอ฿หຌพืๅนทีไครงกำร
สำมำรถป้องกันนๅ ำทวมเดຌ จึงก ำหนด฿หຌมีกำรปรับปรุงรูปบบของก ำพงดย฿ชຌกำรสริมผนังรัๅว คอนกรีตสริม
หลใก ละ฿ชຌขใมพืดหลใกยำว ใ มตร สริม฿นชัๅนดิน ดังสดงรูปบบกำรปรับปรุงดังกลำว฿นรูปทีไ แไ 
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รูปทีไ แแ กำรระบำยนๅ ำออกนอกครงกำรจำกบอหนวงนๅ ำ นวทอทศบำลละรองนๅ ำ ระบำยนๅ ำลงสูคลองพำนทอง 
ิทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัด  ุรำยงำนฉบบัสมบรูณ์ : ฉบบัหลกั  ุดือนมิถุนำยน โ55 ี้ 
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รูปทีไ แโ สดงผลกำรค ำนวณคำระดับนๅ ำตำมนวคลองพำนทอง กรณีนๅ ำทวมสูงสุดปี พ.ศ. โ55ไ รวมกับกรณีระบำยนๅ ำออกนอกครงกำรจำกบอหนวงนๅ ำ 
ิทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัด  ุรำยงำนฉบบัสมบรูณ์ : ฉบบัหลกั  ุดือนมิถุนำยน โ55 ี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เหลเปมนๅ าบางปะกง             คลองพานทอง 

รูปทีไ แใ สดงผลกำรค ำนวณคำระดับนๅ ำตำมนวคลองพำนทอง กรณีนๅ ำทวมสูงสุดปี พ.ศ. โ55ไ รวมกับกรณีระบำยนๅ ำออกนอกครงกำรจำกบอหนวงนๅ ำ 
ิทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัด  ุรำยงำนฉบบัสมบรูณ์ : ฉบบัหลกั  ุดือนมิถุนำยน โ55 ี้ 

เหลเปมนๅ าบางปะกง             คลองพานทอง 



อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน ิชีๅจงพิไมติมี  
ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซิง จ ำกัด     

จัดท ำดย บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด   หนຌำ 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปทีไ แ4 สดงรูปบบนวรัๅวครงกำร  
ิทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัด  ุ 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ : ฉบบัหลกั  ุดือนมิถนุำยน โ55 ี้ 

 
2.3.10  การคมนาคมขนสง 
    กำรขนสงวัตถุดิบ สำรคมีละผลิตภัณฑ์ของครงกำร ฿ชຌทำงพิศษบูรพำวิถี ทำงหลวงพิศษ

หมำยลข ็ ทำงหลวงผนดินหมำยลข ใไ ใแไ ใไๆๆ รำยละอียดกำรขนสงของครงกำรสดงดังตารางทีไ ไ 
    จำกตำรำงดังกลำว มืไอพิจำรณำระดับผลกระทบกับสภำพกำรจรำจร฿นชวงวลำรงดวนบน

ถนนตำงโ ทีไคำดวำจะกิดผลกระทบจำกกำรขยำยครงกำร สรุปผลกำรประมินเดຌดังนีๅ 
 ู ทำงหลวงหมำยลข ใไ : สภำพกำรจรำจรดิมมีควำมหนำนนมำกอยูลຌว (V/C Ratio 1.76) 

หลังขยำยครงกำรท ำ฿หຌสภำพกำรจรำจรดิมมีควำมหนำนนมำกพิไมขึๅนพียงลใกนຌอย (V/C Ratio 1.7็) 
 ู ทำงหลวงหมำยลข ใ : สภำพกำรจรำจรดิมมีควำมหนำนน (V/C Ratio เ.76) หลังขยำย

ครงกำรท ำ฿หຌสภำพกำรจรำจรดิมมีควำมหนำนนพิไมขึๅนเมมำก (V/C Ratio 0.7็) 
 ู ทำงหลวงหมำยลข ใไๆๆ : สภำพกำรจรำจรดิมอยู฿นระดับพอ฿ชຌ (V/C Ratio เ.ๆแ) หลัง

ขยำยครงกำรท ำ฿หຌสภำพกำรจรำจรดิมพิไมขึๅนเมมำก ยังอยู฿นระดับพอ฿ชຌ (V/C Ratio 0.ๆโ) 
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ตารางทีไ 4  ปริมำณกำรขนสงทีไกิดจำกครงกำร 

ล าดับ กิจกรรมการขนสง ชนิดรถขนสง PCEs2/ 
กอนขยาย ิรายงาน EIA ปี โ55ใี หลังขยาย ิรายงาน EHIA ปี โ55้ี 

คัน/วัน ทีไยว/วัน1/ PCU/วัน3/ PCU/ชัไวมง4/ คัน/วัน ทีไยว/วัน1/ PCU/วัน3/ PCU/ชัไวมง4/ 
1. วัตถุดิบ            
1.1 ผนทองดง รถบรรทุก 10 ลຌอ 2.5 13 26 65 6 25 50 125 11 
1.2 สำยเฟทองดง/สำย

คบิล รถบรรทุก 10 ลຌอ 
 

2.5 2 4 10 1 2 4 10 1 
2 ชืๅอพลิง รถบรรทุก 10 ลຌอ 2.5 3 6 15 3 3 6 15 2 
3. สำรคม ี รถบรรทุก 10 ลຌอ 2.5 14 28 70 3 14 28 70 3 
4. ผลิตภณัฑ ์ รถลำกจูงละรถพวง 18 ลຌอ 2.5 14 28 70 22 14 28 70 3 
5. ของสียจำกพนักงำน

ละกระบวนกำรผลติ 
รถบรรทุก 10 ลຌอ 2.5 

5 10 25 22 8 16 40 2 
7. พนักงำน รถจักรยำนยนต ์ 0.33 30 60 19.8 22 30 60 19.8 10 

รถยนต์สวนบุคคล 1.0 30 60 60 22 30 60 60 30 
รถดยสำรขนำดลใก 1.5 5 10 15 22 5 10 15 8 
รวม 116 232 349.8 123 131 262 424.8 70 

หมำยหตุ :  1/ รถบรรทุกทีไมีกำรขนสงวัสุดกอสรຌำง สำรคมี ผลิตภัณฑ์ ของสีย รถรับสงพนักงำนหรือคนงำนกอสรຌำง ตละคันจะคิดจ ำนวน 2 ทีไยว/คันนืไองจำกคิดรวมทัๅง ทีไยวเปละกลับ 
  โ/ PCEs =  passenger car equivalents (PCEs) อຌำงถึงตำรำงทีไ ๆ.ไ.โูแ ซึไงป็นปัจจัยตัวคูณพืไอปลงหนวยจำกรถตละชนิด฿หຌอยู฿นหนวยดียวกัน คือ รถสวนบุคคลหรือ passenger car unit 

(PCU) 
  ใ/ PCU/วัน = ทีไยว/วัน x PCEs 
 ไ/ ปริมำณกำรขนสงวัสดุกอสรຌำงก ำหนด฿หຌมีกำรขนสง แโ ชัไวมงตอวัน ละกำรขนสงสำรคมี/วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ละของสียของครงกำรก ำหนด฿หຌมีกำรขนสง โไ ชัไวมง/วัน สวนรถรับสงคนงำน

กอสรຌำง 
หรือพนักงำนก ำหนด฿หຌมีกำรขนสง โ ชัไวมง/วัน 

ทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัดุ รำยงำนฉบับสมบูรณ์ : ฉบับหลัก  ุดือนมิถุนำยน โ55้ 
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โ.ใ.แแ มลพิษละการควบคุม 
 

ตารางทีไ 5 มลพิษทีไกิดขึๅน฿นรงงำน 

มลพิษ ระบบรวบรวมละบ าบดั ภาพประกอบ 
มลพิษทางอากาศ  ระบบรวบรวมอากาศของตาหลอม   

ครงกำรด ำนินกำรติดตัๅงระบบดักฝุຆนบบ
หมุนวน (Single Cyclone & Multi-Cyclone 
System) พืไอบ ำบัดมลพิษอำกำศจำกปลอง
ระบำยตำหลอมทองดง 

 

 ระบบรวบรวมอากาศจากกระบวนการรี
เซคิลทองดง 
กำรรวบรวมฝุຆนทีไ กิดจำกกระบวนกำร 

รีเซคิลทองดงครงกำรก ำหนด฿หຌ฿ชຌอุปกรณ์
ดักจับฝุຆน โ ระบบ ตออนุกรมกัน เดຌก ระบบ
ดั ก จั บ ฝุຆ น  บ บ ห มุ น ว น  ิ multi-Cyclone 
System) ละระบบดักจับฝุຆนบบถุงกรอง (Bag 
house filter) 

 
รูปทีไ แ5 ระบบดักฝุຆน ิSingle Cyclone &  

Multi-Cycloneี จำกปลองตำหลอม 

 

 
รูปทีไ แๆ ระบบดักฝุຆน ิMulti-Cycloneี  

บริวณอำคำรรีเซคิล 

 

 
รูปทีไ แ็ ระบบดักฝุຆน ิBag Houseี  

บริวณอำคำรรีเซคิล 
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ตารางทีไ 5 ิตอี มลพิษทีไกิดขึๅน฿นรงงำน 

มลพิษ ระบบรวบรวมละบ าบดั ภาพประกอบ 
นๅ าสีย  นๅ าสียจากส านักงาน 

รวบรวมขຌำสูระบบบ ำบัดนๅ ำสียบบส ำรใจรูป
บ ำบัดจนเดຌมำตรฐำนกอนสูบเปพักทีไบอตรวจสอบ
คุณภำพ  ิinspection pitี พืไอตรวจสอบคุณภำพ
นๅ ำกอนรวบรวมเปทีไบอพักนๅ ำทิๅงพืไอหมุนวียนเป฿ชຌ
รดพืๅนทีไสีขียว 

 

 นๅ าสียจากระบบหลอยในบบดยตรง(direct 
system) ละนๅ าสียจากระบบถังกรอง ินๅ า
ลຌางยຌอนหรือ back washี   
รวบรวมขຌำสูระบบบ ำบัดนๅ ำสียคมีขนำด แเเ 

ลูกบำศก์มตร/วัน บ ำบัดจนเดຌมำตรฐำนกอนสูบเป
พักทีไบอตรวจสอบคุณภำพ  ิinspection pitี พืไอ
ตรวจสอบคุณภำพนๅ ำกอนรวบรวมเปทีไบอพักนๅ ำทิๅง
พืไอหมุนวียนเป฿ชຌรดพืๅนทีไสีขียว 
 

 
รูปทีไ แ่ ระบบบ ำบัดนๅ ำสียส ำรใจรูป 

 

 
รูปทีไแ้ ระบบบ ำบัดนๅ ำสียคมี 

ของสีย  ขยะมูลฝอยจากอาคารส านักงาน/รงอาหารแี 
มูลฝอยทัไวเปละมูลฝอยยอยสลายเดຌ 
ครงกำรจะจัดตรียมถังรองรับมูลฝอยขนำด 

โเเ ลิตร ส ำหรับรองรับมูลฝอยทัไวเปละมูลฝอย
ยอยสลำยเดຌวำงเวຌตำมจุดตำง โ ภำย฿นพืๅนทีไครงกำร 
พืไอรวบรวมกอนสง฿หຌทศบำลต ำบลทำขຌำมขຌำมำ
ด ำนินกำรกใบขนเปก ำจัดตอเป 

โี มูลฝอยทีไสามารถน ากลับเป฿ชຌ฿หมเดຌ 
มูลฝอยหลำนีๅครงกำรจะคัดยกละขำย฿หຌก

ผูຌรับซืๅอของกำตอเป 
ใี มูลฝอยอันตราย 
ครงกำรจะตຌองติดตอ฿หຌหนวยงำนทีไ เดຌรับ

อนุญำตจำกกรมรงงำนอุตสำหกรรมมำรับน ำเป
ก ำจัดอยำงถูกวิธีตอเป  สิไงปฏิกูลหรือวัสดุเม฿ชຌลຌวจากกระบวนการ

ผลิต 
แี ฝุຆนทีไเดຌจากระบบดักฝุຆนบบถุงกรอง 
รวบรวม฿สถุงจัมบຌขนำด 500-1,000 กิลกรัม 

กอนติดตอ฿หຌหนวยงำนทีไเดຌรับอนุญำตจำกกรม
รงงำนอุตสำหกรรมน ำเป฿ชຌประยชน์ตอเป 

 

 
รูปทีไ โเ ภำชนะรองรับขยะ 

 

 
รูปทีไ โแ อำคำรกใบกำกของสีย 
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ตารางทีไ 5 ิตอี มลพิษทีไกิดขึๅน฿นรงงำน 

มลพิษ ระบบรวบรวมละบ าบดั ภาพประกอบ 
ของสีย ิตอี โี ถุงกรองทีไสืไอมสภาพ 

รวบรวม฿สถุงจัมบຌขนำด 500-1,000 กิลกรัม 
กอนติดตอ฿หຌหนวยงำนทีไเดຌรับอนุญำตจำกกรม
รงงำนอุตสำหกรรมรับเปก ำจัดตอเป 

ใี นๅ ามันสืไอมสภาพทีไเม฿ชຌลຌว 
รวบรวม฿สถังขนำด 200 ลิตร ทีไมีฝำปຂดมิดชิด 

บริวณลำนกใบนๅ ำมันทีไสืไอมคุณภำพลຌว พืไอสง
฿หຌหนวยงำนทีไ เดຌรับอนุญำตจำกกรมรงงำน
อุตสำหกรรมรับเปก ำจัดตอเป 

ไี วัสดุปนปื้อน 
รวบรวม฿สถังภำชนะปຂดมิดชิด กอนจัดสง฿หຌ

ตัวทนจ ำหนำยหรือหนวยงำนทีไเดຌรับอนุญำตจำก
กรมรงงำนอุตสำหกรรมรับเปก ำจัดตอเป 

5ี อิฐทนเฟ   
รวบรวมละจัดกใบ ฿นอำคำรกอนส ง ฿หຌ

หน วยงำนทีไ เ ดຌ รั บอนุญำตจำกกรมรงงำน
อุตสำหกรรมน ำเปก ำจัดดຌวยวิธีกำรทีไหมำะสม
ตำมประภทของสียตอเป 

6ี นๅ ายารีดสืไอมสภาพ สารละลายเอซ 
พรพิลอลกอฮอล์ ิIsopropyl Alcohol : IPA) 
กากตะกอนจากระบบบ าบัดนๅ าสีย  คอปปอร์
ออกเซด์ ิCopper Oxide) ละคอปปอร์บลใอค 

รวบรวม฿สถังภำชนะปຂดมิดชิด สง฿หຌหนวยงำน
ทีไเดຌรับอนุญำตจำกกรมรงงำนอุตสำหกรรมน ำเป
ก ำจัดดຌวยวิธีกำรทีไหมำะสมตำมประภทของสีย
ตอเป 

 
รูปทีไ โโ ภำชนะรองรับถุงมือละผຌำปือ้นนๅ ำมัน 

สียง แี จัด฿หຌมีหຌองควบคุมกำรท ำงำน พืไอ฿หຌพนักงำน
ขຌำเปพักระหวำงรอปฏิบัติงำน ซึไงจะสำมำรถลด
กำรสัมผัสสียงเดຌ รวมทัๅงจัดท ำสຌนทำงดินภำย฿น
รงงำน พืไอหลีกลีไยงผลกระทบดຌำนสียง 
โี  จัดท ำกฎระบียบละคู มื อว ำดຌ วยควำม
ปลอดภัย฿นกำรท ำงำน ซึไงจะมีขຌอก ำหนด ละ
บทลงทษ กรณีทีไพนักงำนเมสวม฿ส อุปกรณ์
ป้องกันอันตรำยสวนบุคคล ดยจะมีกำรอบรม
ชีๅจง฿หຌพนักงำนทรำบตัๅงตกอนริไมขຌำท ำงำน 

 
รูปทีไ โใ หຌองควบคุมกำรท ำงำน 

 

  



อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดหในของประชาชน ิชีๅจงพิไมติมี  
ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซิง จ ำกัด     

 

จัดท ำดย บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด        หนຌำ 41 

ตารางทีไ 5 ิตอี มลพิษทีไกิดขึๅน฿นรงงำน 

มลพิษ ระบบรวบรวมละบ าบดั ภาพประกอบ 
สียง ิตอี ใี กำรควบคุมระดับสียงทีไหลงก ำนิด 

- ตรวจสอบสภำพรถฟล์คลิฟท์ 
- ตรวจสอบสภำพกำรท ำงำนของครืไองจักร 
- จัด฿หຌมียำงรองกันกระทกระหวำงกระบะ฿ส

ผนทองดงกับพืๅนรงงำน ซึไงจะสำมำรถลด
กำรกระทกเดຌ 

ไี ครงกำรด ำนินกำรปลูกตຌนเมຌทรงสูง เดຌก เทร
กำหลี บริวณริมรัๅวครงกำรพืไอ฿ชຌ ป็นนว
ป้องกันสียงดังทีไอำจกอ฿หຌกิดผลกระทบตอ
รงงำนหรือชุมชน฿กลຌคียง 
5ี มีกำรรณรงค์ละติดป้ำยประชำสัมพันธ์กำร
สวม฿ส อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยสวนบุคคลเวຌ
บริวณทำงขຌำพืๅนทีไสวนผลิต พืไอ฿หຌพนักงำน
ปฏิบัติตำม 

 
รูปทีไ โไ สຌนทำงดินหลบสียง 

 
รูปทีไ โ5 ยำงรองกันกระทก บริวณหลดผนทองดง 

 
รูปทีไ โๆ ตຌนเมຌยืนตຌนบริวณริมรัๅวครงกำร 

ทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัดุ รำยงำนฉบับสมบูรณ์ : ฉบับหลัก  ุ 
    ดือนมิถุนำยน โ55  ้

 

 
โ.ไ มาตรการปງองกันละกຌเขผลกระทบสิไงวดลຌอมละมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิไงวดลຌอม 

 มำตรกำรทีไน ำสนอ ป็นมำตรกำรทีไก ำหนด฿นรำยงำนกำรวิครำะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอม ส ำหรับครงกำร
หรือกิจกำรทีไอำจกอ฿หຌกิดผลกระทบตอชุมชนอยำงรุนรงทัๅงทำงดຌำนคุณภำพสิไงวดลຌอมทรัพยำกรธรรมชำติละ
ชุมชน  (Environmental Health Impact Assessment: EHIA)  ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของ
บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด ิรำยงำนฉบับสมบูรณ์ : ฉบับหลักี ดือนมิถุนำยน โ55้ ประกอบดຌวย โ สวนดังนีๅ 
 

โ.ไ.แ มาตรการปງองกันละกຌเขผลกระทบสิไงวดลຌอม 
  ครงกำรเดຌปຂดด ำนินกำรผลิตทัๅงหมดรียบรຌอยลຌว ทัๅงนีๅเมมีกำรกอสรຌำงละติดตัๅงครืไองจักร

พิไมติม ดังนัๅนบริษัททีไปรึกษำเดຌสนอมำตรกำรป้องกันละกຌเขผลกระทบตำงโ ทีไอำจจะกิดขึๅนตอ
ผลกระทบสิไงวดลຌอม ฿นระยะด ำนินกำรทำนัๅน ดยเดຌน ำสนอเวຌ฿นอกสารนบทຌาย  
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2.4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิไงวดลຌอม 
    ฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรติดตำมตรวจสอบกำรปลีไยนปลงทีไอำจกิดขึๅนกับสิไงวดลຌอมตำงโ  
ทีไส ำคัญ อีกทัๅงยังป็นกำรตรวจสอบประสิทธิภำพของมำตรกำรป้องกันละกຌเขผลกระทบสิไงวดลຌอมทีไครงกำร
น ำมำปฏิบัติ รำยละอียดของผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิไงวดลຌอมสดงเวຌ฿นอกสารนบทຌาย   
 

 มำตรกำรป้องกันละกຌเขผลกระทบสิไงวดลຌอม ละมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
สิไงวดลຌอม฿นรำยงำนกำรวิครำะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอม ส ำหรับครงกำรหรือกิจกำรทีไอำจกอ฿หຌกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยำงรุนรงทัๅงทำงดຌำนคุณภำพสิไงวดลຌอมทรัพยำกรธรรมชำติละสุขภำพ ครงกำรผลิต
ลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด ก ำหนดจำกควำมคิดหในของประชำชน
ทีไน ำสนอเวຌ฿นกำรจัดวทีประชุมรับฟังควำมคิดหในของประชำชนของครงกำรทีไผำนมำ จ ำนวน ใ ครัๅง 
รวมทัๅงกำรส ำรวจรำยครัวรือน ดังนีๅ  
 ค.แ : จัดวทีประชุมมืไอวันทีไ ใเ พฤษภำคม พ.ศ. 255็ วลำ เ่.ใเูแ5.เเ น. ณ วัดทองนพคุณ  
ิวัดบำงสมี ต ำบลทำขຌำม อ ำภอบำงปะกง จังหวัดฉะชิงทรำ ป็นกระบวนกำรรับฟังควำมคิดหในของ
ประชำชนละผูຌมีสวนเดຌสีย฿นกำรก ำหนดขอบขตละนวทำงกำรประมินผลกระทบสิไงวดลຌอมละสุขภำพ 
ของครงกำรด ำนินกำร สดงดังรูปทีไ 27 

 

   
น ำสนอรำยละอียดครงกำร บรรยำกำศกำรจดัประชุม 

   
บรรยำกำศกำรจดัประชุม กำรสดงควำมคิดหใน/ขຌอสนอนะตอครงกำร 

 

รูปทีไ โ็ บรรยำกำศกำรจัดวทรีับฟังควำมคิดหในฯ ค.แ วนัทีไ ใเ พฤษภำคม โ55็ ณ วัดทองนพคุณ ิวัดบำงสมี 
(ทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัดุ  

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ : ฉบับหลัก  ุดือนมิถุนำยน โ55 )้ 
 

 ค.โ : จัดประชุมกลุมยอย (focus group) ฿นตละพืๅนทีไทีไอยู฿นขอบขตกำรประมินผลกระทบ
สิไงวดลຌอมละสุขภำพ มืไอวันทีไ ๆู้ สิงหำคม โ55็ ป็นกระบวนกำรรับฟังควำมคิดหในของประชำชนละผูຌ
มีสวนเดຌสีย฿นขัๅนตอนกำรประมินผลกระทบละจัดท ำรำยงำนกำรวิครำะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอมละ
สุขภำพ ิรำยงำน EHIA) สดงดังรูปทีไ โ่ 
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กลุม แ  

วันพุธทีไ ๆ สิงหำคม โ55็ วลำ เ .้เเูแโ.เเ น.  
ณ อำคำรอนกประสงค์ องค์กำรบริหำรสวนต ำบลคลองต ำหรุ 

กลุมทีไ โ  
วันพฤหัสบดีทีไ ็ สิงหำคม โ55็ วลำ เ้.เเูแโ.เเ น.  

ณ หຌองประชุม฿หญ ทศบำลต ำบลบำงประกง 

  
กลุมทีไ ใ  

วันพฤหัสบดีทีไ ็  สิงหำคม โ55  ็วลำ แใ.ใเูแ .ๆใเ น.  
ณ หຌองประชุมทศบำลต ำบลบำงประกงพรหมทพรังสรรค์ ิ หลังกำ  ี

กลุมทีไ ไ  
วันศุกร์ทีไ ่ สิงหำคม โ55็ วลำ เ้.เเูแโ.เเ น.  

ณ หຌองสมุดรงรียนบำงสม 

  
กลุมทีไ 5  

วันศุกร์ทีไ ่ สิงหำคม โ55็ วลำ แใ.ใเูแ .ๆเเ น.  
ณ หຌองลขำนุกำรสภำ ชัๅน ไ องค์กำรบริหำรสวนต ำบลบຌำนกำ 

กลุมทีไ ๆ  
วันสำร์ทีไ ้ สิงหำคม โ55็ วลำ เ .้เเูแโ.เเ น.  

ณ ทีไท ำกำรก ำนนัต ำบลทำขຌำม 
 

รูปทีไ โ8 บรรยำกำศกำรจัดประชุมกลุมยอย ิFocus Group) ค.โ  ๆ กลุม มืไอวันทีไ ๆู้ สิงหำคม โ55็  
(ทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัดุ  

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ : ฉบับหลัก  ุดือนมิถุนำยน โ55 )้ 
 

 
ค.ใ : จัดวทีวัประชุมมืไอวันทีไ โเ ตุลำคม พ.ศ. 255็ วลำ เ่.ใเูแ5.ใเ น. ณ วัดทองนพคุณ 

ิวัดบำงสมี ต ำบลทำขຌำม อ ำภอบำงปะกง จังหวัดฉะชิงทรำ ป็นกระบวนกำรรับฟังควำมคิดหในของ
ประชำชนละผูຌมีสวนเดຌสีย฿นกำรทบทวนรำงรำยงำนกำรวิครำะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอมละสุขภำพ ิรำยงำน 
EHIA) สดงดังรูปทีไ 29 
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น ำสนอรำยละอียดครงกำร บรรยำกำศกำรจดัประชุม 

      
กำรสดงควำมคิดหใน/ขຌอสนอนะตอครงกำร 

 

รูปทีไ โ้ บรรยำกำศกำรจัดวทรีับฟังควำมคิดหในฯ ค.ใ วนัทีไ ใเ ตุลำคม โ55็ ณ วัดทองนพคุณ ิวัดบำงสมี 
(ทีไมำ : รำยงำน EHIA ครงกำรผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ ของบริษทั เทยมทัลพรซสซีไง จ ำกัดุ  

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ : ฉบับหลัก  ุดือนมิถุนำยน โ55 )้ 
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ใ. การจัดตัๅงคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิไงวดลຌอม ิEHIA Monitoring Committeeี 
 

ใ.แ ความส าคัญละรายชืไอคณะกรรมการ 
ครงกำร ิบริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัดี ตຌองด ำนินกำรจัดตัๅงคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ

ผลกระทบสิไงวดลຌอม ิEHIA Monitoring Committeeี นืไองจำกถูกก ำหนดเวຌ฿นมำตรกำรป้องกันละกຌเข
ผลกระทบสิไงวดลຌอม ระยะด ำนินกำร ประดใน สภาพสังคม-ศรษฐกิจ ละการมีส่วนร่วมของประชาชน  
฿นรำยงำนกำรวิครำะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอมละสุขภำพ (รำยงำน EHIA) ฉบับเดຌรับควำมหในชอบจำกส ำนักงำน
นยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม ิสผ.ี วันทีไ แ มิถุนำยน โ55้ ละเดຌรับอนุญำตขยำย
รงงำนจำกกรมรงงำนอุตสำหกรรม วันทีไ แ มิถุนำยน โ5ๆเ  

คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิไงวดลຌอม ิEHIA Monitoring Committeeี ของครงกำร
ประกอบดຌวย ตัวทนจำก ใ ฝຆำย เดຌก กรรมกำรจำกตัวทนภำคประชำชน  กรรมกำรจำกตัวทนหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌอง ละกรรมกำรจำกตัวทนรงงำน มีจ ำนวน โ่ คน ดังนีๅ  

 

แี กรรมกำรจำกภำคประชำชน จ ำนวน แ5 คน มำจำก 7 ต ำบล เดຌก 
1.1) ทศบำลต ำบลทำขຌำม ิทีไตัๅงครงกำรี จ ำนวน ใ คน 
1.2) ทศบำลต ำบลบำงปะกง จ ำนวน 2 คน 
1.3) ทศบำลต ำบลบำงปะกงพรหมทพรังสรรค์ จ ำนวน โ คน 
1.4) ทศบำลต ำบลคลองต ำหรุ  จ ำนวน 2 คน 
1.5) องค์กำรบริหำรสวนต ำบลคลองต ำหรุ จ ำนวน 2 คน 
1.6) องค์กำรบริหำรสวนต ำบลบำง จ ำนวน 2 คน 
1.7) องค์กำรบริหำรสวนต ำบลบຌำนกำ จ ำนวน 2 คน 

 

 โี กรรมกำรจำกหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง จ ำนวน ่ คน มำจำกหนวยงำน ๆ หง เดຌก 
2.1) ผูຌทนส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมจังหวัดฉะชิงทรำ จ ำนวน แ คน 
2.2) ผูຌทนส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดฉะชิงทรำ จ ำนวน แ คน 
2.3) ผูຌทนทีไวำกำรอ ำภอบำงปะกง  จ ำนวน แ คน 
2.4) ผูຌทนส ำนักงำนทศบำลต ำบลต ำบลทำขຌำม จ ำนวน แ คน 
2.5) ผูຌทนหนวยงำนดຌำนสำธำรณสุขภำย฿นอ ำภอบำงปะกง จ ำนวน 2 คน คือ 

ิแี ผูຌทนรงพยำบำลบำงปะกง  
ิโี ผูຌทนรงพยำบำลสงสริมสุขภำพต ำบลทำขຌำม 

2.6) ผูຌทนสถำบันกำรศึกษำภำย฿นอ ำภอบำงปะกง จ ำนวน โ คน คือ  
ิแี ผูຌทนรงรียนบຌำนทำขຌำมตัๅงตรงจิตร แเ  
ิโี ผูຌทนรงรียนคลองพำนทอง 
หมำยหตุ : ป็นรงรียนทีไอยู฿กลຌครงกำรมำกทีไสุด 

 

 ใี กรรมกำรจำกรงงำนผลิตลวดทองดงของบริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด จ ำนวน 5 คน เดຌก 
3.1) รองผูຌจัดกำรรงงำน แ คน  
3.2) ผูຌจัดกำรฝຆำย NYS แ คน 
3.3) ตัวทนส ำนักงำน฿หญจำกฝຆำย FGA (Foreign & Government Affairs) 
3.4) ตัวทนส ำนักงำน฿หญจำกฝຆำย EAD (Environmental Affairs Division) 
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3.5) ตัวทนส ำนักงำน฿หญจำกฝຆำย Compliance 
หมำยหตุ : คณะกรรมกำรของภำคสวนตำงโ ทีไก ำหนดตำมขຌำงตຌนนัๅน ป็นกำรก ำหนด ดย

ต าหนง มิเดຌจำะจงหรือระบุชืไอบุคคลตอยำง฿ด ทัๅงนีๅ พืไอมิ฿หຌกำรปลีไยนปลงผูຌน ำชุมชน ละ/หรือ
ผูຌบริหำรทຌองถิไน ละหัวหนຌำสวนรำชกำรตำงโ ทีไอำจกิดขึๅน฿นอนำคต เมมีผลตอคณะกรรมกำร 

 

ใ.โ บทบาทหนຌาทีไของคณะกรรมการ 
บทบำทหนຌำทีไของคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิไงวดลຌอม ิEHIA Monitoring Committeeี 

ของครงกำร ทีไก ำหนด฿นมำตรกำรป้องกันละกຌเขผลกระทบสิไงวดลຌอม ระยะด ำนินกำร ประดใน สภาพสังคม-
ศรษฐกิจ ละการมีส่วนร่วมของประชาชน  ฿นรำยงำนกำรวิครำะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอมละสุขภำพ (รำยงำน 
EHIA) ฉบับเดຌรับควำมหในชอบจำกส ำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม ิสผ.ี วันทีไ แ 
มิถุนำยน โ55้ ละเดຌรับอนุญำตขยำยรงงำนจำกกรมรงงำนอุตสำหกรรม วันทีไ แ มิถุนำยน โ5ๆเ มีดังนีๅ 

1) ฿หຌควำมรูຌละจัดฝຄกอบรม฿หຌกับชุมชนรับรูຌละขຌำ฿จกีไยวกับมลพิษสิไงวดลຌ อมจำกกิจกรรมของ
ครงกำรละท ำกำรสืไอสำร฿หຌชุมชนรับทรำบละขຌำ฿จกีไยวกับวิธีกำรสังกตควำมผิดปกติของคุณภำพสิไงวดลຌอม
จำกกิจกรรมของครงกำร ละขัๅนตอนกำรจຌงกลับ พืไอปรับปรุงกຌเขควำมผิดปกติทีไกิดขึๅนเดຌอยำงทันทวงที 

2) ตรวจยีไยมครงกำรรับรูຌกระบวนกำรตรวจวัดคุณภำพสิไงวดลຌอมละผลกำรตรวจวัดคุณภำพ
สิไงวดลຌอมละผยพร/ประชำสัมพันธ์฿หຌชุมชนละหนวยงำนทีไกีไยวขຌองทรำบ พืไอสดงควำมปรง฿ส 
฿นกำรบริหำรจัดกำรดຌำนสิไงวดลຌอมของครงกำร 

3) วิครำะห์นวนຌมของสถำนกำรณ์คุณภำพสิไงวดลຌอมของประชำชนทีไอำศัยอยูดยรอบครงกำร 
4) รวมปรึกษำหำรือละก ำหนดนวทำงกำรป้องกันกຌเขปัญหำทีไอำจสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอม

ละสุขภำพรวมกัน 
5) พิจำรณำกຌเขขຌอขัดยຌง ขຌอพิพำท กำรพิจำรณำกำรชดชยทัๅงงกำรตรวจสอบกำรก ำหนดละ

กำรจ ำยค ำชดชยรูปบบต ำงโ นอกหนือตำมกฎหมำยก ำหนดหำกป็นปัญหำจำกครงกำร  
฿นกรณีหำกพิสูจน์เดຌวำครงกำรกอ฿หຌกิดควำมสียหำยกชีวิตละทรัพย์สินรวมทัๅงพืชผล สัตว์ลีๅยงหรือ
ทรัพย์สินอืไนโ 

6) ท ำกำรประมินผลควำมส ำรใจของกำรติดตำมตรวจสอบฝ้ำระวังผลกระทบดຌำนสิไงวดลຌอมละ
สุขภำพ พืไอ฿ชຌ฿นกำรทบทวนรูปบบละวิธี฿นกำรท ำงำน฿หຌมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์ทีไกิดขึๅน฿นตละ
ปีทีไตกตำงกันอยำงนຌอยปีละ แ ครัๅง 

7) ฿หຌค ำปรึกษำ สนอนะนวทำง ละประสำนงำน฿นกำรด ำนินกิจกรรมรวมกับชุมชน รวมทัๅงกำร
ผยพรขຌอมูลขำวสำรของครงกำรตอประชำชนทีไอยูรอบพืๅนทีไครงกำร 

8) รวมปรึกษำหำรือ รวมถึงกำรลกปลีไยนขຌอมูลขำวสำร พืไอกำรติดตำมผลกำรด ำนินกำร ละ
กຌเขปัญหำรวมกัน ระหวำงครงกำร ชุมชน ละหนวยงำนตำงโ ซึไงจะกอ฿หຌกิดประสิทธิภำพละสัมฤทธิ์ผล 

9) รวมพัฒนำครงกำรพัฒนำชุมชนละสังคมรอบทีไตัๅงครงกำรรวมทัๅง฿หຌขຌอสนอนะพืไอปรับปรุง
ครงกำร฿หຌมีควำมหมำะสมทัๅงดຌำนศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอมละสุขภำพชุมชน 

10) ตรวจสอบ ฿หຌขຌอคิดหในขຌอสนอนะตอกำรจัดกำรขຌอรຌองรียนของครงกำรทีไผำนมำ พืไอป็นกำร
ปรับปรุงกำรจัดกำรขຌอรຌองรียน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน  

11) คณะกรรมกำรฯ สำมำรถตงตัๅงบุคคลหรือคณะบุคคลขึๅนมำพืไอด ำนินกำรฉพำะกิจ อันมีหตุทีไ
กิดขึๅนมำจำกกำรพัฒนำครงกำร 
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ใ.ใ กิจกรรมทีไตຌองด านินการกีไยวกับการจัดตัๅงคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิไงวดลຌอม 
ิEHIA Monitoring Committeeี ของครงการ 
ครงกำร ิบริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัดี ตຌองด ำนินกำรกีไยวกับกำรจัดตัๅงคณะกรรมกำรติดตำม

ตรวจสอบผลกระทบสิไงวดลຌอม ิEHIA Monitoring Committeeี ของครงกำร ดังนีๅ 
  สรรหำคณะกรรมกำรฯ ภำคประชำชน ดยขຌำพบหำรือผูຌน ำทຌองทีไ คือ ก ำนันละผูຌ฿หญบຌำน ละ

ขຌำพบหำรือผูຌบริหำรทຌองถิไน คือนำยกทศบำล ละนำยกองค์กำรบริหำรสวนต ำบลทีไมีชืไอระบุเวຌ 
  จัดกำรประชุมจัดตัๅงคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิไงวดลຌอม ิEHIA Monitoring 

Committeeี ชวงดือนพฤศจิกำยน โ5ๆเ  ระยะวลำครึไงวัน ิชຌำี วลำ เ่.ใเู12.เเ น.  ณ หຌองประชุม บริษัท 
เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัด ต ำบลทำขຌำม อ ำภอบำงปะกง จังหวัดฉะชิงทรำ ฉะชิงทรำ  ดยมีผูຌวำรำชกำร
จังหวัดฉะชิงทรำ หรือผูຌทนทีไผูຌวำรำชกำรจังหวัดสัไงกำร ป็นประธำนกำรประชุม  กำรจัดประชุมดังกลำวมี
วัตถุประสงค์พืไอคัดลือกประธำนคณะกรรมกำรฯ  รองประธำนฯ ละลขำนุกำร รวมทัๅง รวมกันพิจำรณำ
ประดในทีไกีไยวขຌองกับคณะกรรมกำรฯ อำทิ บทบำทหนຌำทีไของคณะกรรมกำร ระบียบของคณะกรรมกำรฯ 
ระยะวลำด ำรงต ำหนงของคณะกรรมกำรฯ  ละกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรฯ ป็นตຌน 

 กำรจัดอบรมคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิไงวดลຌอม ิEHIA Monitoring Committee  ี
ก ำหนดจัดวันดียวกับกำรประชุมจัดตัๅงคณะกรรมกำรฯ ดยจัดหลังจำกกำรประชุมจัดตัๅงคณะกรรมกำรฯ สรใจสิๅน 
ชวงดือนพฤศจิกำยน โ5ๆเ  ระยะวลำครึไงวัน ิบำยี  วลำ แใ.ใเูแๆ.เเ น.  ณ หຌองประชุม บริษัท เทยมทัล 
พรซสซิไง จ ำกัด ต ำบลทำขຌำม อ ำภอบำงปะกง จังหวัดฉะชิงทรำ หัวขຌอกำรอบรม เดຌก 

- กำรจัดกำรสิไงวดลຌอม฿นรงงำนอุตสำหกรรม 

- กำรตรวจวัดคุณภำพสิไงวดลຌอม ตำมมำตรกำรป้องกันละกຌเขผลกระทบสิไงวดลຌอม 
ละมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิไงวดลຌอม ระยะด ำนินกำร ทีได ำนินกำรผำนมำ 

- ฐำนควำมรูຌกระบวนกำรตรวจวัดคุณภำพสิไงวดลຌอม อำทิ ฐำนตรวจวัดคุณภำพอำกำศ 
ฐำนตรวจวัดระดับสียง ละฐำนตรวจวัดคุณภำพนๅ ำ ป็นตຌน 

 กำรประกำศตงตัๅ งคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิไ งวดลຌอม ิEHIA Monitoring 
Committeeี ด ำนินกำรหลังจำกประชุมจัดตัๅงคณะกรรมกำรฯ ละจัดกำรอบรมสรใจสิๅนลง ดยครงกำร
ิบริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ำกัดี สนอรืไองผำนส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมจังหวัด
ฉะชิงทรำ หรือส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดฉะชิงทรำ พืไอพิจำรณำผำนรืไองสนอผูຌวำรำชกำรจังหวัด
ฉะชิงทรำตงตัๅงอยำงป็นทำงกำรตอเป  ภำยหลังจำกเดຌประกำศตงตัๅงลຌว บริษัททีไปรึกษำ ิบริษัท ทคนิค
สิไงวดลຌอมเทย จ ำกัดี จะน ำประกำศดังกลำวติดประกำศ฿หຌประชำชนทีไอยูดยรอบพืๅนทีไครงกำรรับทรำบ 

 กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิไงวดลຌอม ิEHIA Monitoring Committeeี 
ประจ ำปี โ5ๆเ ละประจ ำปี โ5ๆแ ก ำหนดจัดชวงดือนธันวำคม โ5ๆเ  ละชวงดือนมิถุนำยน โ5ๆแ   

หมำยหตุ : ก ำหนดกำรจัดประชุมประจ ำปี โ5ๆเ ละประจ ำปี โ5ๆแ อำจปลีไยนปลงตำมควำม
หมำะสม ขึๅนอยูกับประกำศตงตัๅงคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิไงวดลຌอม ิEHIA 
Monitoring Committeeี ของผูຌวำรำชกำรจังหวัดฉะชิงทรำ 
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ไ. ชองทางการสืไอสาร 
 
 สอบถามขຌอมูลพิไมติมหรือสดงความคิดหใน 
 

  
 
 
 
 

 

คุณอดุลย์ หมดศิริ 
บริษัท เทยมทัลพรซสซิไง จ ากัด  ิจຌาของครงการี 
ลขทีไ ็เ หมูทีไ 5 ถนนบางนาูตราด ต าบลทาขຌาม  
อ าภอบางปะกง จังหวัดฉะชิงทรา โไแใเ 
ทรศัพท์ : 038-573-231   
ทรสาร : เใู่5็ใูเเ6   
www.thaiyazaki.com  

คุณฐิติมา นียมส าภา หรือคุณสหรัฐ พรมพร 
บริษัท ทคนิคสิไงวดลຌอมเทย จ ากัด ิบริษัททีไปรึกษาี  
ลขทีไ แ/6 ซอยรามค าหง แไ5 ขวงสะพานสูง  
ขตสะพานสูง กรุงทพมหานคร แเโไเ 
ทรศัพท์ : 02-373-7799 ตอ ไใเ6ูไใเ็     
ทรสาร : เโูใ็ใู็้็้     
www.tet1995.com 



 

อกสำรนบทຌำย 
ผลกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิครำะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอม  
ละมำตรกำรป้องกันละกຌเขผลกระทบสิไงวดลຌอมละ 

มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิไงวดลຌอม 
ส ำหรับครงกำรหรือกิจกรรมทีไอำจกอ฿หຌกิดผลกระทบตอชุมชนอยำงรุนรง

ทัๅงทำงดຌำนคุณภำพสิไงวดลຌอม ทรัพยำกรธรรมชำติละสุขภำพ 
ครงกำรรงงำนผลิตลวดทองดงสวนขยำย ครัๅงทีไ แ 

บริษัท เทยมทัลพรซลซิไง จ ำกัด 
ต ำบลทำขຌำม อ ำภอบำงปะกง จังหวัดฉะชิงทรำ 

 









































































































































































 



 



 



 



จดโดยะ: บรษทะไทยเมทลโพรเซสซ่งะจ ำกด
เลขท่ะ70 หมูท่ะ5 ถนนบำงนำ-ตรำดะต.ทำขำมะอ.บำงป กงะจ.ฉ เชงเทรำะ24130

โทรศพท์ะ: 038-573-231  โทรสำระ: 038-573-006ะะwww.thaiyazaki.com


