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เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งท่ี 2) 
ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งท่ี 1) 

บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท โฮเอ โชไค จํากัด ประเทศญี่ ปุ่น            
มีประสบการณ์เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ รวบรวม แปรรูป จําหน่ายเศษเหล็ก และหลอมอะลูมิเนียมมาต้ังแต่ปี 
2514 มีคู่ค้ารายสําคัญ ได้แก่ กลุ่มบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ และบริษัท ไอซิน เซคิ จํากัด (มหาชน) เป็นต้น  
จากการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนเติบโตขึ้นอย่างมาก ทําให้ความต้องการของอะลูมิเนียมทุติยภูมิ หรือ
อะลูมิเนียมอัลลอยขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น และบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย  
มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง เป็นผลให้บริษัทมีแผนขออนุญาตขยายกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นจากเดิม 90 ตัน/วัน 
เป็น 120 ตัน/วัน บนพ้ืนที่แปลงเดิมในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี โดยมีลําดับความเป็นมาของโครงการ ดังน้ี 

 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 เริ่มดําเนินการหลอมและผลิตอะลูมิเนียมอัลลอย ด้วยเตาหลอมขนาด  
15 ตัน จํานวน 2 เตา ติดต้ังหัวเผาเตาละ 1 หัว กําลังการผลิต 45 ตัน/วัน โดยได้รับอนุญาตจาก
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ทะเบียนโรงงานเลขท่ี ข3-60-13/59 ปจ ประเภทโรงงานลําดับที่ 
60 ประกอบกิจการหลอม รีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะที่มิใช่เหล็ก กําลังเคร่ืองจักร 593.91 แรงม้า 

   ปี พ.ศ. 2561 ดําเนินการขยายกําลังการผลิตโดยติดต้ังหัวเผาแบบสัมผัสโดยตรง (Direct Fired 
Furnace) ภายในเตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 15 ตัน จํานวน 2 เตา โดยติดต้ังเพ่ิมเติมจํานวน 
เตาละ 1 หัวเผา จํานวนรวมทั้งสิ้น 4 หัวเผา (เตาละ 2 หัวเผา) ทําให้กําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นรวมเป็น 
90 ตัน/วัน และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใต้ช่ือโครงการโรงงานหลอม
อะลูมิเนียม ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/4363 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 

   ปี พ.ศ. 2562 วางแผนขยายกําลังการผลิตโดยทําการติดต้ังเตาหลอม ขนาด 10 ตัน จํานวน 1 เตา 
และเครื่องจักรสนับสนุนการผลิต ทําให้มีกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นรวมเป็น 120 ตัน/วัน และจะทําการ
ก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภายในพ้ืนที่โครงการเดิม  
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2.    วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม 

1) เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ นําเสนอผลการศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการหลอมอลูมิเนียม บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด    

2) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลของประชาชน หน่วยงานราชการ และ 
ทุกภาคส่วน 

3) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.  ความจําเป็นในการพัฒนาโครงการและการจัดทํารายงานฯ 

จากความต้องการอะลูมิเนียมแท่งและอะลูมิเนียมเหลว เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ช้ินส่วนยานยนต์ และผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมมากขึ้น บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด 
จึงได้วางแผนขยายการผลิต เพ่ือรองรับการขยายตัวของตลาดท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้ช่ือโครงการ 
“โรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)” โดยติดต้ังเตาหลอม ขนาด 10 ตัน จํานวน 1 เตา และ
เครื่องจักรสนับสนุนการผลิต ส่งผลให้สามารถทําการผลิตเพ่ิมขึ้นจากประมาณ 90 ตัน/วัน เป็น 120 ตัน/วัน 
และจะทําการก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัตถุดิบภายในพ้ืนที่โครงการเดิม การขยายกําลังการผลิตในครั้งน้ี บริษัทฯ 
เข้าข่ายที่จะต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอในข้ันขออนุญาตติดต้ังเครื่องจักร
และประกอบกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ 
หรือการดําเนินการ ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มกราคม 2562) ซึ่ง
กําหนดให้อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่หรือหลอมโลหะซึ่งมิใช่อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีกําลังการผลิต
ต้ังแต่ 50 ตัน/วันขึ้นไป ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดังน้ันบริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) 
จํากัด จึงมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด เป็นผู้จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) เพ่ือเสนอต่อ สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประกอบการขออนุญาตขยายกําลังการผลิตตามข้ันตอนต่อไป 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง 
จึงได้ทําการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และจัดทําการเผยแพร่ข้อมูลโครงการต่อสาธารณชน ตามแนวทางการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยบริษัทฯ จะทําการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในทุกด้าน พร้อมทั้งยินดีรับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน และการจัดทํามาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นํามาปรับปรุงและวางแผนพัฒนาการดําเนินกิจกรรมการผลิตให้สามารถ 
อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างย่ังยืน 
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4.  รายละเอียดโครงการ 

4.1  ที่ต้ังโครงการและพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบ 

 บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ต้ังอยู่ภายในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตําบลหนองก่ี อําเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ก่อนและภายหลังขยายกําลังการผลิตมีพ้ืนที่ 11 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา หรือ 
18,664 ตารางเมตร สําหรับการศึกษาเพ่ือจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคร้ังน้ี ดําเนินการใน
พ้ืนที่โครงการเดิม โดยไม่มีการขยายพ้ืนที่โครงการแต่อย่างใด มีขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 อําเภอ ในจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ 1) อําเภอกบินทร์บุรี ครอบคลุมตําบลหนองกี่ ตําบลบ้านนา 
และตําบลเมืองเก่า 2) อําเภอนาดี ครอบคลุมตําบลนาดี และตําบลสําพันตา แสดงดังรูปที่ 3.1-1   

 
รูปที่ 3.1-1 ตําแหน่งที่ต้ังโครงการและพ้ืนที่โดยรอบ 
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4.2  เครื่องจักรหลกัและอุปกรณ ์

 การขยายกําลังการผลิตจาก 90 ตัน/วัน เป็น 120 ตัน/วัน ครั้งน้ี เป็นการติดต้ังเครื่องจักรเพ่ิมเติม 
ในอาคารผลิตที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว และจะทําการก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัตถุดิบภายในพ้ืนที่โครงการเดิม ทั้งน้ี
เครื่องจักรหลักที่ติดต้ังเพ่ิม ได้แก่ เตาหลอมแบบแนวนอน (Reverberatory furnace) ซึ่งปัจจุบันมีเตาหลอม 
ขนาด 15 ตัน จํานวน 2 เตา ภายหลังขยายกําลังการผลิตจะเพ่ิมเตาหลอม ขนาด 10 ตัน อีก จํานวน 1 เตา 
และเครื่องจักรสนับสนุน แสดงจํานวนเคร่ืองจักรหลักก่อนและภายหลังขยายกําลังการผลิตแสดงดังตารางท่ี 
3.2-1  

ตารางที่ 3.2-1 แสดงจํานวนเครื่องจักรหลักก่อนและภายหลังขยายกําลังการผลิต 

ชนิดเครื่องจักร 
จํานวนเครื่องจักร 

การเปล่ียนแปลง 
ก่อนขยาย รวมภายหลังขยาย 

1.  เตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 15 ตัน 2 เตา 2 เตา ไม่เปลี่ยนแปลง 
2.  เตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 10 ตัน  - 1 เตา เพ่ิมข้ึน 
3.  เคร่ืองเติมฟลักซ์ 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง ไม่เปลี่ยนแปลง 
4.  เคร่ืองสูบถ่ายอะลูมิเนียมเหลวแบบสุญญากาศติดต้ังในรถยก 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง ไม่เปลี่ยนแปลง 
5.  เคร่ืองให้ความร้อนอะลูมิเนียมเหลวในกาด้วยไฟฟ้า 2 เคร่ือง  5 เคร่ือง เพ่ิมข้ึน 
6.  เคร่ืองไล่อากาศในกาบรรจุอะลูมิเนียมเหลว 1 เคร่ือง 2 เคร่ือง เพ่ิมข้ึน 
7.  เคร่ืองข้ึนรูปอะลูมิเนียมแท่ง  1 เคร่ือง 1 เคร่ือง ไม่เปลี่ยนแปลง 
8.  เคร่ืองวิเคราะห์ส่วนผสมอะลูมิเนียม 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง ไม่เปลี่ยนแปลง 
9. เคร่ืองให้ความร้อนแก่หม้อเก็บอะลูมิเนียมเหลวด้วยระบบแก๊ส 2 เคร่ือง 5 เคร่ือง เพ่ิมข้ึน 
10. เคร่ืองเรียงอะลูมิเนียมแท่ง - 1 เคร่ือง เพ่ิมข้ึน 
11. เคร่ืองชั่ง  1 เคร่ือง 2 เคร่ือง เพ่ิมข้ึน 
12. เคร่ืองวิเคราะห์ความบริสุทธ์ิของอะลูมิเนียมเหลว 1 เคร่ือง 2 เคร่ือง เพ่ิมข้ึน 
13. Dust collector 1 ชุด 1 ชุด ไม่เปลี่ยนแปลง 

ที่มา : บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด, 2562 

4.3   การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ 

 บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ก่อนและภายหลังขยายกําลังการผลิตมีพ้ืนที่โครงการ 11 ไร่  
2 งาน 66 ตารางวา หรือประมาณ 18,664 ตารางเมตร การดําเนินการขยายกําลังการผลิตจะดําเนินการติดต้ัง
เตาหลอม ขนาด 10 ตัน จํานวน 1 เตา ภายในอาคารผลิตเดิมที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว และจะทําการก่อสร้างอาคาร
จัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภายในพ้ืนที่โครงการเดิม นอกจากน้ีจะมีการปรับเปลี่ยนที่ต้ังในส่วนของพ้ืนที่ถัง 
LPG และลานจอดรถ โดยจะดําเนินการในพ้ืนที่โครงการเดิมทั้งหมด พ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่หญ้าบางส่วนจะถูก
จัดสรรสําหรับก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และลานจอดรถ แต่ทั้งน้ี โครงการได้จัดสรรพ้ืนที่
สําหรับปลูกพ้ืนที่สีเขียวเพิ่มเติม โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.52 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด การใช้ประโยชน์พ้ืนที่
โครงการแสดงดังตารางที่ 4.3-1 และรูปที่ 4.3-1 ถึงรูปที่ 4.3-2 
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ตารางที่ 4.3-1 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการก่อนและภายหลังขยายกําลังการผลิต 

ลําดับ การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี 
ขนาดพ้ืนท่ีก่อนขยาย ขนาดพ้ืนท่ีภายหลังขยาย 
พ้ืนท่ี 

(ตร.ม.) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

พ้ืนท่ี 
(ตร.ม.) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. พ้ืนท่ีส่วนกระบวนการผลิตและสนับสนุนการผลิต     
1.1 อาคารผลิต 3,988 21.37 3,988 21.37 
1.2 ส่วนสํานักงาน 238.4 1.28 238.4 1.28 
1.3 ห้องวิเคราะห์/ห้องสํานักงาน และห้องน้ําส่วนผลิต 72.7 0.39 72.7 0.39 
1.4 ส่วนซ่อมบํารุง 38.2 0.20 38.2 0.21 
2. พ้ืนท่ีอื่นๆ     
2.1 ห้อง Compressor และหม้อแปลงไฟฟ้า 72.9 0.39 72.9 0.39 
2.2 หอหล่อเย็นและถังเก็บน้ําใช้ 65.8 0.35 65.8 0.35 
2.3 ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ 95.1 0.51 95.1 0.51 
2.4 ห้องพักขยะ 24.9 0.13 24.9 0.13 
2.5 พ้ืนท่ีชั่งน้ําหนักรถบรรทุก 135.2 0.72 135.2 0.72 
2.6 พ้ืนท่ีถัง LPG 70.4 0.38 339.76 1.82 
2.7 ป้อม รปภ. 44.7 0.24 44.7 0.24 
2.8 ลานจอดรถ 241.2 1.29 609.13 3.26 
2.9 บ่อพักน้ําท้ิงและบ่อฉุกเฉิน 23.9 0.13 23.9 0.13 
2.10 บ่อหน่วงน้ําฝน 1,275.0 6.83 1,275.0 6.83 
2.11 อาคารเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ - - 1,060 5.68 
2.12 ถนนและรางระบายน้ําฝน 4,132.6 22.14 6,326.69 33.90 
3. พ้ืนท่ีว่างรอการพัฒนา 6,314.9 33.83 2,487.87 13.33 
4. สนามหญ้า 458.9 2.46 362.38 1.94 
5. พ้ืนท่ีสีเขียว 1,371.2 7.35 1,403.37 7.52 

รวม 18,664.0 100.00 18,664.0 100.00 
ที่มา :  บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด, 2562 
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รูปที่ 4.3-1 การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการปัจจุบัน 
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รูปที่ 4.3-2 การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการภายหลังขยายกําลังการผลิต 
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4.4  วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ 

วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ทั้งในปัจจุบันและภายหลังขยายกําลังการผลิตยังคงเป็นประเภท/ชนิด
เดียวกันแต่มีปริมาณเพ่ิมขึ้น ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบันและภายหลัง
ขยายกําลังการผลิตทั้งในด้านปริมาณการใช้งาน การขนส่ง แหล่งที่มา สถานที่จัดเก็บ และลักษณะการใช้
ประโยชน์แสดงดังตารางที่ 4.4-1 ข้อมูลลักษณะทางกายภาพและผลกระทบต่อสุขภาพแสดงดังตารางที่ 4.4-2 

 4.4.1 วัตถุดิบหลัก 

        วัตถุดิบหลักในการหลอมอะลูมิเนียม ได้แก่ อะลูมิเนียมแท่ง และเศษอะลูมิเนียม ก่อนขยาย 
มีปริมาณการใช้งานประมาณ 20,664 ตัน/ปี หรือประมาณ 82 ตัน/วัน และภายหลังขยายกําลังการผลิต 
มีการใช้งานเพ่ิมขึ้นรวมประมาณ 32,811.9 ตัน/ปี หรือประมาณ 109.37 ตัน/วัน จํานวนเที่ยวการขนส่งวัตถุดิบ
เพ่ิมขึ้นจากประมาณ 914 เที่ยว/ปี เป็น 1,452 เที่ยว/ปี คิดเป็นการขนส่งเพ่ิมขึ้นประมาณ 2 เที่ยว/วัน 
แหล่งที่มาของวัตถุดิบยังคงมาจากแหล่งเดิมคือมาจากภายในและต่างประเทศ ขนส่งเข้าสู่โรงงานโดยรถบรรทุก 
18 ล้อ โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304  

 สําหรับการซื้อเศษอะลูมิเนียมมีขั้นตอนการรับซื้อเศษอะลูมิเนียม โดยให้บริษัทผู้แทนจําหน่าย
จัดหาวัตถุดิบจากโรงงานฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม หรือเศษอะลูมิเนียมที่เกิดจากการผลิตของลูกค้าที่รับซื้อวัตถุดิบ
จากทางโรงงาน โดยกําหนดให้เศษอะลูมิเนียมที่จัดส่งต้องมีองค์ประกอบหลักที่ทําการวิเคราะห์ ได้แก่  

   -  อะลูมิเนียม ไม่น้อยกว่าร้อยละ  81 

   -  เหล็ก ไม่มากกว่าร้อยละ  0.7 

   -  นิกเกิล ไม่มากกว่าร้อยละ  0.06  

   (องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น แมงกานีส ซิลิกอน ทองแดง และแมกนีเซียม ไม่มากกว่าร้อยละ 18.24) 

เมื่อเศษอะลูมิเนียมจากบริษัทผู้แทนจําหน่ายมาจัดส่งยังโรงงาน จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตเป็นผู้ตรวจสอบ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของอะลูมิเนียมจากบริษัทผู้แทนจําหน่าย หากพบว่าลักษณะสมบัติของเศษอะลูมิเนียม
เป็นไปตามข้อตกลงการจัดซื้อวัตถุดิบ จึงทําการตรวจประเมินลักษณะภายนอก คือ ต้องไม่มีพลาสติก สี หรือ
นํ้ามันปนเป้ือน ไม่เป็นเศษอะลูมิเนียมมีลักษณะที่เป็นอันตรายในการหลอม หลังจากน้ัน จึงรับเศษอะลูมิเนียม
เข้ามาจัดเก็บในพ้ืนที่จัดเก็บเศษอะลูมิเนียมในอาคารผลิต กรณีผลการวิเคราะห์จากบริษัทผู้แทนจําหน่ายและ
ลักษณะการตรวจสอบภายนอกไม่เป็นไปตามข้อตกลงการจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัทฯ จะไม่รับซื้อและส่งคืนวัตถุดิบทันที 
โดยไม่พักค้างภายในโรงงาน 
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4.4.2 สารเคมี 

สารเคมีที่ใช้ในการหลอมอะลูมิเนียม เพ่ือทําการปรับปรุงคุณภาพนํ้าอะลูมิเนียม ได้แก่ ซิลิคอน 
และทองแดง ก่อนขยายมีปริมาณการใช้งานรวมประมาณ 2,269 ตัน/ปี และภายหลังขยายกําลังการผลิตมีการใช้
งานเพ่ิมขึ้นรวมประมาณ 3,597 ตัน/ปี สารกําจัดสิ่งปนเป้ือน คือ ฟลักซ์ ก่อนขยายมีปริมาณการใช้งานรวม
ประมาณ 71 ตัน/ปี และภายหลังขยายกําลังการผลิตมีการใช้งานเพ่ิมขึ้นรวมประมาณ 111 ตัน/ปี และก๊าซ
สําหรับไล่ฟองอากาศ (ก๊าซอาร์กอนและก๊าซไนโตรเจน) ก่อนขยายมีปริมาณการใช้งานประมาณ 1,697.1 
ลูกบาศก์เมตร/ปี หรือประมาณ 11.58 ตัน/ปี และภายหลังขยายกําลังการผลิตมีการใช้งานเพ่ิมขึ้นรวมประมาณ 
3,360.6 ลูกบาศก์เมตร/ปี หรือประมาณ 19.59 ตัน/ปี จํานวนเที่ยวการขนส่งสารเคมี เพ่ิมขึ้นจากประมาณ 268 
เที่ยว/ปี เป็น 424 เที่ยว/ปี คิดเป็นการขนส่งเพ่ิมขึ้นประมาณ 2 เที่ยว/วัน แหล่งที่มาของวัตถุดิบมาจากภายใน
และต่างประเทศ ขนส่งเข้าสู่โรงงานโดยรถบรรทุก 6 และ 4 ล้อ โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304  

4.4.3  ผลิตภัณฑ์ 

         ผลิตภัณฑ์ของโครงการยังคงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อะลูมิเนียมแท่ง (Ingot) และอะลูมิเนียม
เหลว (Molten) โดยก่อนขยายที่กําลังการผลิต 90 ตัน/วัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80:20 ตามลําดับ ภายหลัง
ขยายกําลังการผลิตเป็น 120 ตัน/วัน คิดเป็นเศษส่วนร้อยละ 75:25 ตามลําดับ ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมแท่ง 
จะนําไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ สําหรับอะลูมิเนียมเหลวจะนําไป 
เป็นวัตถุดิบในโรงงานฉีดขึ้นรูปของบริษัทคู่ค้าที่อยู่ภายในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีเท่าน้ัน อ้างถึงลักษณะ
ผลิตภัณฑ์โครงการดังรูปที่ 4.4.3-1 ดังน้ี 

   1) อะลูมิเนียมแท่ง (Ingot) มีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้าง 75 มิลลิเมตร ความยาว 
340  มิลลิเมตร ก่อนขยายมีความสามารถในการผลิตประมาณ 72 ตัน/วัน และภายหลังขยายกําลังการผลิต 
จะสามารถทําการผลิตเพ่ิมขึ้นรวมเป็น 90 ตัน/วัน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะถูกมัดด้วยลวดและจัดเก็บไว้ภายในอาคาร
จัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพ่ือรอจัดส่งลูกค้าต่อไป 

   2) อะลูมิเนียมเหลว (Molten) โครงการมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในลักษณะของเหลวเพ่ือสะดวก
ต่อการใช้งาน และบริษัทที่รับซื้อไม่ต้องทําการหลอมจากวัตถุดิบใหม่ ซึ่งถือเป็นการช่วยลดแหล่งกําเนิดมลพิษได้
ส่วนหนึ่ง ก่อนขยายมีความสามารถในการผลิตประมาณ 18 ตัน/วัน และภายหลังขยายกําลังการผลิตจะสามารถ
ทําการผลิตเพ่ิมขึ้นรวมเป็น 30 ตัน/วัน อะลูมิเนียมเหลวจะถูกบรรจุในภาชนะบรรจุ ซึ่งจัดทําขึ้นพิเศษ โครงการ
จะเรียกว่า “กา” เป็นภาชนะทรงกระบอกมีฝาปิดมิดชิด มี 2 ขนาด คือ ความจุประมาณ 700 และ 1,100 
กิโลกรัม  

 ลักษณะภาชนะบรรจุอะลูมิเนียมเหลวหรือกาแสดงดังรูปที่ 4.4.3-2 สามารถกักเก็บความร้อนเพ่ือ
ลดการสูญเสียความร้อนของอะลูมิเนียมเหลวในระหว่างการขนส่งให้ได้มากที่สุด  
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 4.4.4  การจัดเก็บและการขนส่งวัตถุอันตราย 

การตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในโครงการพบว่า ไม่เข้าข่ายประเภทสารเคมีอันตราย 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 สําหรับการขนส่งอะลูมิเนียม
เหลวเข้าข่ายการขนส่งวัตถุอันตรายตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะ
การบรรทุกวัตถุอันตราย ซึ่งผู ้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู ้ขับรถ ชนิดที ่ 4 พ.ศ. 2553 โดยจัดเป็นวัตถุ
อันตรายประเภทท่ี 9 วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Dangerous Substances) หมายถึง สารและ
สิ่งของที่ในขณะขนส่งมีความเป็นอันตราย ซึ่งไม่จัดอยู่ในประเภทที่ 1 ถึง ประเภทที่ 8 และให้รวมถึงสารที่อยู่ใน
ระหว่างทําการขนส่งหรือระบุว่าในการขนส่งต้องควบคุมให้มีอุณหภูมิไม่ตํ่ากว่า 100 องศาเซลเซียส ในสภาพ
ของเหลวหรือมีอุณหภูมิไม่ตํ่ากว่า 240 องศาเซลเซียส ในสภาพของแข็ง ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีระบบ GPS 
ประจํารถขนส่งอะลูมิเนียมเหลวเป็น GPS Real Time ติดประจํารถขนส่ง ตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง 
กําหนดคุณลักษณะและระบบการทํางานของเคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ สําหรับรถท่ีใช้ขนส่งวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2555 และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการทํางานของระบบ GPS Online เพ่ือตรวจสอบ
การขนส่งอะลูมิเนียมเหลว 

 

 

อะลูมิเนียมแท่ง (อินกอต)  อะลูมิเนียมเหลวบรรจุภาชนะ (กา) 
ที่มา : บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด, 2561 

รูปที่ 4.4.3-1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ของโครงการ 
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ตารางที่ 4.4-1 ปริมาณวัตถุดิบ สารเคมีในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ 

ชนิดของวัตถุดิบ 
ปริมาณการใช้ 

(ตัน/ปี) สถานที่จัดเก็บ การใช้ประโยชน์ 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่การขนส่ง 
(เที่ยว/ปี)1/ แหล่งที่มา/จุดหมาย 

ก่อนขยาย ภายหลังขยาย ก่อนขยาย ภายหลังขยาย
1. วัตถุดิบและสารเคมี 
-  อะลูมิเนียมแท่ง 13,608   21,585 อาคารจัดเก็บวัตถุดิบ 

และผลิตภัณฑ์  
วัตถุดิบหลัก รถ 18 ล้อ 604 958 ในและต่างประเทศ 

-  เศษอะลูมิเนียม 7,013.16  
 

11,151.9  อาคารจัดเก็บวัตถุดิบ 
และผลิตภัณฑ์ 

วัตถุดิบหลัก รถ 18 ล้อ 310 494 ในประเทศ 

-  เศษอะลูมิเนียมหมุนเวียน
ภายในและอะลูมิเนียม
ออกไซด์ 

42.84  75  อาคารจัดเก็บวัตถุดิบ 
และผลิตภัณฑ์ 

วัตถุดิบหลัก โฟล์คลิฟท์ - - ภายในโรงงาน 

-  ซิลิคอน 2,042  3,237 อาคารผลิต ปรับปรุงคุณภาพ รถ 6 ล้อ 226 358 ในประเทศ 
-  ทองแดง 227  360 อาคารผลิต ปรับปรุงคุณภาพ รถ 6 ล้อ 24 40 ในประเทศ 
-  ฟลักซ์  71  111 อาคารผลิต กําจัดสิ่งปนเปื้อน รถ 4 ล้อ 14 22 ในประเทศ 
-  ก๊าซอาร์กอน 3.72 7.37 อาคารผลิต ไล่ฟองอากาศในกา รถ 6 ล้อ 2 2 ในประเทศ 
-  ก๊าซไนโตรเจน 7.86 12.22 อาคารผลิต ไล่ฟองอากาศในเตา รถ 6 ล้อ 2 2 ในประเทศ 
2. ผลิตภัณฑ์ 
- อะลูมิเนียมแท่ง (อินกอต) 18,144  27,000 อาคารจัดเก็บวัตถุดิบ 

และผลิตภัณฑ์ 
จําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ รถ 10 ล้อ 1,450 2,160 ในประเทศ 

- อะลูมิเนียมเหลว 
(Molten) 

4,536  9,000 อาคารผลิต  จําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ รถ 6 ล้อ 
รถ 10 ล้อ 

504 1,000 ภายในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร์บุรี 

หมายเหตุ :   1/ อ้างอิงการขนส่งจากน้ําหนักรวมการบรรทุก/ตัน จากการใช้รถแต่ละประเภทการขนส่งจากประกาศผู้อํานวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด 
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  

  รถ 2 เพลา 4 ล้อใช้ยาง 4 เส้น (2 เพลา 4 ล้อ) น้ําหนักบรรทุกรวม 9.5 ตัน 
  รถ 3 เพลา 6 ล้อ ใช้ยาง 6 เส้น (3 เพลา 6 ล้อ) น้ําหนักบรรทุกรวม 18 ตัน 
                รถ 3 เพลา 10 ล้อ ใช้ยาง 10 เส้น (3 เพลา 10 ล้อ) น้ําหนักบรรทุกรวม 25 ตัน 
   รถพ่วง 2 เพลา 4 ล้อ ใช้ยาง 8 เส้น (5 เพลา 18 ล้อ) น้ําหนักบรรทุกรวม 45 ตัน 
ที่มา : บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด, 2562 
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ตารางที่ 4.4-2  ลักษณะทางกายภาพและข้อมูลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของวัตถุดิบ/สารเคมี และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

สารเคมี ลักษณะทางกายภาพ ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ความไวไฟ อันตราย 
ต่อสุขภาพ และความไว
ต่อการเกิดปฏิกิริยา 
(NFPA Code 704) 

อุปกรณ์ป้องกัน 
อันตรายส่วนบุคคล 

การจัดเก็บ การดับเพลิง 

อะลูมิเนียม - ของเหลว สีเงิน 
- ไม่มีกลิ่น 
- จุดเดือด 2,520 °C 
- จุดหลอมเหลว 660 °C 

ทางผิวหนัง    :  ระคายเคือง 
ทางตา         :  ไม่ระคายเคือง 
ทางการกิน    :  ไม่เป็นอันตราย 
การก่อมะเร็ง  :  - 

 

- แว่นตานิรภัย 
- ชุดปฏิบัติงานชนิด 
  ทนความร้อนสูง 
- หมวกนิรภัย 
- รองเท้านิรภัย 

- เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท 
- เก็บในที่เย็นและมีการระบาย
อากาศที่ดี 

- วางบนพื้นราบในห้องที่ไม่เปียกน้ํา 
- จัดเก็บห่างจากวัตถุไวไฟ 

ใช้ทรายแห้งดับด้วยวิธีคลุม
ดับอับอากาศ ห้ามใช้น้ําโดย
เด็ดขาด 

ซิลิคอน 
 

- ของแข็ง (ผลึกของแข็ง) 
- สีน้ําตาลเข้ม/สีน้ําตาล 
- จุดเดือด 2,355 °C 
- จุดหลอมเหลว 1,410 °C 

ทางการหายใจ  :  เป็นอันตราย
เมื่อสูดดม 

ทางผิวหนัง      :  ระคายเคือง 
ทางตา           :  ระคายเคือง  
การก่อมะเร็ง    :  - 

 

- แว่นครอบตานิรภัย 
- ชุดปฏิบัติงาน 
- หน้ากากป้องกันฝุ่น 
- ถุงมือ 

- เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท 
- เก็บในที่เย็นและอากาศถ่ายเท
สะดวก และเก็บให้พ้นจาก
ประกายไฟหรือเปลวไฟ 

ไฟขนาดเล็ก : ผงเคมีแห้ง 
ไฟขนาดใหญ่  : ใช้การพ่น
ละอองน้ํา หมอก หรือโฟม 
ห้ามใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 

ทองแดง  - ของแข็ง 
- จุดเดือด 2,529 °C 
- จุดหลอมเหลว 1,083 °C 

ทางการหายใจ  :  อันตรายต่อ  
                      ปอดและ 
                      เยื่อเมือก 
ทางผิวหนัง      :  ระคายเคือง 
ทางตา           :  ระคายเคือง  
ทางการกิน      :  อันตรายต่อ     

เยื่อเมือก 
การก่อมะเร็ง    :  - 

 

- แว่นตานิรภัย 
- ชุดปฏิบัติงาน 
- หน้ากากป้องกันฝุ่น 
- ถุงมือ 

- เก็บในภาชนะที่แห้งและปิดสนิท 
- เก็บในที่เย็นและอากาศถ่ายเท
สะดวก  

- เก็บให้ห่างจากสารออกซิไดซ์ 

ไฟขนาดเล็ก : ผงเคมีแห้ง 
ไฟขนาดใหญ่  : ใช้การพ่น
ละอองน้ํา หมอก หรือโฟม 
ห้ามใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 
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ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) ลักษณะทางกายภาพและข้อมูลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของวัตถุดิบ/สารเคมี และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 
 

สารเคมี ลักษณะทางกายภาพ ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ความไวไฟ อันตราย 
ต่อสุขภาพ และความไว 
ต่อการเกิดปฏิกิริยา 
(NFPA Code 704) 

อุปกรณ์ป้องกัน 
อันตรายส่วนบุคคล 

การจัดเก็บ การดับเพลิง 

ฟลักซ์ 
AT-10 

- เป็นสารเคมีผสม 
ระหว่าง Sodium 
carbonate Sodium 
fluoride และ Silica 
sand (Silica)  

- เป็นผงสีขาว (สีน้ําตาล) 

Sodium carbonate 
ทางการหายใจ : ระคายเคือง  
ทางตา           : ระคายเคือง 
การก่อมะเร็ง   : - 
Sodium fluoride 
ทางการหายใจ : ระคายเคือง  
ทางผิวหนัง     : เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง 

- - หน้ากากป้องกันฝุ่น 
- ถุงมือยาง 
- แว่นครอบตา 
- เสื้อผ้าแขนยาว 
- รองเท้า 

- เก็บในที่แห้งและเย็น 
- เก็บให้ห่างจากน้ําและความชื้น 

- ทรายแห้ง 
- น้ํา 

  ทางตา          : เกิดความเสียหายต่อ 
                    ดวงตาอย่างรุนแรง 
การก่อมะเร็ง   : - 
อื่น ๆ        : คาดว่าจะทําให้เกิดข้อ 
บกพ ร่อ งท างพั น ธุก รรม  และ เป็ น
อันตรายต่อภาวะเจริญพันธุ์หรือทารกใน
ครรภ์ ทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
ประสาท ตับ หัวใจ และไต เมื่อสัมผัสซ้ํา 
หรือสัมผัสเป็นเวลานาน 
Silica sand (Silica) 
ทางการหายใจ : ทําให้เกิดความเสียหาย
                    ต่อระบบทางเดินหายใจ 
                    และไต  
การก่อมะเร็ง   : ผลึกซิลิกาอาจทําให้

เกิดมะเร็ง 
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ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) ลักษณะทางกายภาพและข้อมูลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของวัตถุดิบ/สารเคมี และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

ที่มา :  รวบรวมข้อมูลโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 
 
 
 

สารเคมี ลักษณะทางกายภาพ ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ความไวไฟ อันตราย 
ต่อสุขภาพ และความไว 
ต่อการเกิดปฏิกิริยา 
(NFPA Code 704) 

อุปกรณ์ป้องกัน 
อันตรายส่วนบุคคล 

การจัดเก็บ การดับเพลิง 

ก๊าซ
ไนโตรเจน  

- ก๊าซ  ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น 
- จุดเดือด -196 °C 
- จุดหลอมเหลว -210 °C 

ทางการหายใจ : ไม่มีผลกระทบ 
ทางผิวหนัง/ตา : ทําให้เกิดแผลไหม้ 
                     และอาการบวม 
                     น้ําเหลือง 
การก่อมะเร็ง   : - 

- - ถุงมือ 
- แว่นตานิรภัย 
- เครื่องช่วยหายใจ 
- รองเท้า 
- ชุดป้องกันสารเคมี 

- เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเท 
- เก็บให้พ้นจากแสงแดด 

- 

ก๊าซอาร์กอน  - ก๊าซ  ไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น 
- จุดเดือด -186 °C 
- จุดหลอมเหลว -189.3 °C 

ทางการหายใจ : มึนงง และหมดสติได้ 
ทางผิวหนัง     : ไม่มีผลข้างเคียง 
ทางตา          : ไม่มีผลข้างเคียง 
ทางการกิน     : ไม่มีผลข้างเคียง 
การก่อมะเร็ง   : - 

- - ถุงมือ 
- แว่นตานิรภัย 
- รองเท้า 
- ชุดป้องกันสารเคมี 
- หน้ากากป้องกัน 
  การหายใจ 

- เกบ็ไว้ในอุณหภูมิไม่เกิน 50 °C 
ในที่เย็นและอากาศถ่ายเท 
ภาชนะบรรจุต้องวางในแนวตั้ง
และไม่เสี่ยงต่อการพลิกคว่ํา 

- ตรวจเช็คสภาพของถังเสมอ 
เก็บในภาชนะที่กันสนิม 

- 
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ที่มา : บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด, 2561 

รูปที่ 4.4.3-2 ลักษณะภาชนะบรรจุอะลูมิเนียมเหลวหรือกา 
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4.5  กระบวนการผลิต 

 กระบวนการผลิตอะลูมิเนียมของโครงการจะยังคงเหมือนเดิมทั้งปัจจุบันและภายหลังขยายกําลังการผลิต 
โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การหลอมอะลูมิเนียม การปรับปรุงคุณภาพ การเทหล่อขึ้นรูปเป็น
อะลูมิเนียมแท่งหรือการบรรจุอะลูมิเนียมเหลวลงกา ประกอบด้วย 

1) กระบวนการหลอมอะลูมิเนียม 

 ในการหลอมอะลูมิเนียมของโครงการจะเร่ิมจากการจําลองผสมสัดส่วนของวัตถุดิบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพ่ือลดความผิดพลาดในการปรับส่วนผสมในเตาหลอม เมื่อได้สัดส่วนผสมของวัตถุดิบ ได้แก่ 
อะลูมิเนียมแท่ง และเศษอะลูมิเนียมแล้ว ทําการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบอะลูมิเนียมแท่ง และเศษอะลูมิเนียม จาก
พ้ืนที่เก็บวัตถุดิบโดยใช้รถโฟล์คลิฟท์ จากน้ันทําการป้อนวัตถุดิบเข้าสู่เตาหลอม เตาหลอมของโครงการเป็นเตา
แบบแนวนอน (Reverberator furnace) ใช้ปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นเช้ือเพลิง ควบคุมอุณหภูมิในการหลอม
ประมาณ 720-750 องศาเซลเซียส หัวเผาที่เลือกใช้เป็นหัวเผาแบบสัมผัสโดยตรง (Direct Fired Furnace)  
ทําการหลอมอะลูมิเนียม โดยใช้ระยะเวลาการหลอมรวมประมาณ 8 ช่ัวโมง/รอบการผลิต  

2) กระบวนการปรับปรุงคุณภาพอะลูมิเนียม  

  เมื่อวัตถุดิบอะลูมิเนียมหลอมละลายทั้งหมดแล้ว จะควบคุมอุณหภูมิในการอุ่นอะลูมิเนียมเหลว
ประมาณ 720-750 องศาเซลเซียส จากน้ันจะเก็บตัวอย่างอะลูมิเนียมเหลวไปทําการตรวจสอบองค์ประกอบทาง
เคมี โดยเครื่องสเปกโต หากมีสัดส่วนผสมไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด จะทําการปรับปรุงอะลูมิเนียมเหลวด้วยการ
เติมสารปรุงแต่ง (ซิลิกอนหรือทองแดง) อะลูมิเนียมเหลวที่มีลักษณะสมบัติตามท่ีกําหนดจะทําการเติม ฟลักซ์
และก๊าซไนโตรเจน เพ่ือกําจัดสิ่งปนเป้ือนและไล่ฟองอากาศไปพร้อมกัน ด้วยเครื่องเติมฟลักซ์ ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 30 นาที เพ่ือให้สิ่งเจือปนต่าง ๆ หรืออะลูมิเนียมออกไซด์ที่ปะปนกับอะลูมิเนียมเหลวลอยตัวขึ้นสู่
ผิวหน้าของอะลูมิเนียมเหลว สิ่งเจือปนดังกล่าว เรียกว่า “ตะกรันอะลูมิเนียม (Aluminium dross)”  

หลังจากนั้นจะทําการกวาดตะกรันอะลูมิเนียม โดยพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และใช้คราดเหล็กความ
ยาว 6 เมตร ทําการกวาดตะกรันอะลูมิเนียมที่ผิวหน้าอะลูมิเนียมเหลวในเตา ตะกรันที่ได้รวบรวมใส่ในภาชนะ 
ถังเหล็กขนาดความจุ 1.5 ตัน และทําการจัดเก็บภายในอาคารผลิตเพ่ือรอส่งไปกําจัดยังหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป เมื่อทําการกวาดตะกรันเรียบร้อยแล้ว ทําการอุ่นอะลูมิเนียมเหลวต่ออีก
ประมาณ 30 นาที เพ่ือให้อะลูมิเนียมเหลวหลอมละลายเป็นเน้ือเดียวกัน ทําการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี
โดยเคร่ืองสเปกโต อีกคร้ัง ก่อนนําอะลูมิเนียมเหลวไปเข้าสู่กระบวนการการเทหล่อขึ้นรูปเป็นอะลูมิเนียมแท่งหรือ
สูบเข้าสู่กาเพ่ือจําหน่ายเป็นอะลูมิเนียมเหลว 
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3) กระบวนการการเทหล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียมและการเทอะลูมิเนียมลงกา 

อะลูมิเนียมเหลวที่มีลักษณะสมบัติตามท่ีลูกค้าต้องการจะเข้าสู่กระบวนการการเทหล่อขึ้นรูปเป็น
อะลูมิเนียมแท่งหรือสูบเข้าสู่กาเพ่ือจําหน่ายเป็นอะลูมิเนียมเหลว   

(1)  การหล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียม 

อะลูมิเนียมจากการหลอมส่วนใหญ่ จะถูกจําหน่ายในรูปของอะลูมิเนียมแท่ง (อินกอต) การเท
หล่อขึ้นรูป เริ่มต้นด้วยการอุ่นแม่พิมพ์และหัวจ่ายอะลูมิเนียมเหลว และอ่างรับนํ้าอะลูมิเนียมเหลว ควบคุม
อุณหภูมิประมาณ 50-90 องศาเซลเซียส โดยใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นเช้ือเพลิง หลังจากนั้นทําการขนถ่าย
อะลูมิเนียมเหลวจากเตาหลอมไปยังอ่างรับน้ําอะลูมิเนียมสําหรับหล่อขึ้นรูป โดยใช้ภาชนะบรรจุอะลูมิเนียมเหลว 
หรือกา (Pot) และระบบสุญญากาศที่ติดต้ังป๊ัมสุญญากาศ และถังลมกับรถโฟล์คลิฟท์ซึ่งจัดทําขึ้นมาโดยเฉพาะ
สําหรับการสูบถ่ายอะลูมิเนียมเหลวเท่าน้ัน ในขั้นตอนการเทหล่อไม่จําเป็นต้องให้ความร้อนอ่างรับอะลูมิเนียม
เหลวอย่างต่อเน่ือง อุณหภูมิอะลูมิเนียมเหลวประมาณ 680-740 องศาเซลเซียส หลังจากน้ันจึงทําการปล่อย
อะลูมิเนียมเหลวจากอ่างรับนํ้าเข้าสู่ระบบรางเทหล่อ ควบคุมปริมาณอะลูมิเนียมเหลวลงสู่แม่พิมพ์โดยชุดหัวจ่าย
อะลูมิเนียมเหลว อะลูมิเนียมเหลวที่ถูกเทลงสู่แม่พิมพ์แล้วจะเเข็งตัว อะลูมิเนียมแท่ง หรืออินกอตที่แข็งตัวแล้ว
จะถูกตรวจสอบคุณภาพโดยสายตา (Visual check) หากพบว่ามีคุณลักษณะไม่เป็นไปตามที่กําหนด เช่น  
มีฟองอากาศ จะนํากลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในการหลอมใหม่ สําหรับอะลูมิเนียมแท่งที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว 
จะถูกรวบรวมเป็นช้ันมัดรวมเก็บไว้ยังพ้ืนที่เก็บผลิตภัณฑ์ในอาคารผลิต เพ่ือรอส่งจําหน่ายไปยังผู้รับซื้อต่อไป 

(2)  การสูบ-ถ่ายอะลูมิเนียมเหลวจากกา (Pot) 

  อะลูมิเนียมจากการหลอม จะถูกจําหน่ายในรูปของอะลูมิเนียมเหลวบรรจุลงกา (Pot) พร้อม
ขนส่ง เริ่มต้นด้วยการอุ่นกาโดยใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นเช้ือเพลิง ควบคุมอุณหภูมิภายในกา ประมาณ 
750 องศาเซลเซียส และใช้ป๊ัมสุญญากาศทําการสูบอะลูมิเนียมเหลวจากเตาหลอมเข้าสู่กา  

ทําการไล่อากาศในกาบรรจุอะลูมิเนียมเหลวด้วยก๊าซอาร์กอน และตักอะลูมิเนียมออกไซด์ 
ที่อยู่บริเวณผิวหน้าออกโดยใช้กระบวยเหล็ก อะลูมิเนียมออกไซด์ที่ได้จะใส่ในกระบะเหล็กหนา 3.2 มิลลิเมตร 
เพ่ือนํากลับไปหลอมใหม่ในเตาหลอมของโครงการ ทําการตรวจสอบโพรงอากาศ ช่ังนํ้าหนัก ให้ความร้อน
อะลูมิเนียมเหลวภายในกาด้วยเครื่องให้ความร้อนอะลูมิเนียมเหลวด้วยไฟฟ้า (Heater) โดยการจุ่มแท่งให้ความ
ร้อนที่ติดต้ังฝาสําหรับปิดกาในขณะให้ความร้อน เพ่ือควบคุมการสูญเสียความร้อน ควบคุมอุณหภูมิอะลูมิเนียม
เหลวประมาณ 740-760 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดแล้วจะทําการปิดล็อคฝากาให้แน่น
ด้วยสกรูขนาด M-16 จํานวน 2 ตัว รองรับแรงดึงรวมประมาณ 560 นิวตัน ตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยสายตา
แล้วจึงทําการขนย้ายไปยังรถขนส่งเพ่ือนําส่งลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีเท่าน้ัน ดุลการผลิตของโครงการ
และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากแต่ละกิจกรรมแสดงดังรูปที่ 4.5-1 และรูปที่ 4.5-2 ภาพขั้นตอนการดําเนิน
กิจกรรมการผลิตดังรูปที่ 4.5-3 
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ที่มา : บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด, 2561 

รูปที่ 4.5-1 ดุลการผลิตของโครงการ 

 

หมายเหตุ : xx / xx = ปริมาณการใช้งานก่อนขยาย / รวมภายหลังขยาย
หน่วย : ตัน/วัน 
             มลพิษทางอากาศ 
             วัตถุดิบหมุนเวียน 

ก๊าซอาร์กอน 
0.0147 / 0.025 

อะลูมิเนียมออกไซด์ 
     0.07 / 0.12 

ไอก๊าซอาร์กอน 
0.0147 / 0.025 

จําลองเตรียมวัตถุดิบ

หลอมอะลูมิเนียม

ผลิตภัณฑ์อะลมูิเนียมแท่ง 
(Ingot) 
72 / 90 

อะลูมิเนียมแทง่ 54 / 71.95 
เศษอะลูมิเนียม 28 / 37.423 

ซิลิกอน   8.1 / 10.79 
ทองแดง   0.9 / 1.2 
ฟลักซ์  0.28 / 0.37 

ไนโตรเจน  0.031 / 0.041 

ฝุ่น 0.01 / 0.013

ตะกรันอะลูมิเนียม 
1.132 / 1.512 

72.1 / 90.13 

90.17 / 120.25

81.99 / 109.36

เศษอะลูมิเนียม  
0.1 / 0.13 

ปรับปรุงคุณภาพ

บรรจุลงกาหล่อขึ้นรูป 

ผลิตภัณฑ์อะลมูิเนียมเหลว 
(Molten) 
18 / 30 

18.07 / 30.12 

ไนโตรเจน 

0.031 / 0.041 
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ที่มา : บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด, 2561 

รูปที่ 4.5-2 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากแต่ละกิจกรรม 

ฟูมของ
อะลูมิเนียม 

ฝุ่นละออง,  
ฟูมของอะลูมิเนียม 
ดัชนีความร้อน เสียง 

จําลองเตรียมวัตถุดิบ

หลอมอะลูมิเนียม

ผลิตภัณฑ์อะลมูิเนียมแท่ง  
(Ingot)

ฝุ่นละออง, ฟูมของอะลูมิเนียม,  
ดัชนีความร้อน และเสียง 

ปรับปรุงคุณภาพ

บรรจุลงกาหล่อขึ้นรูป 

ผลิตภัณฑ์อะลมูิเนียมเหลว 
(Molten)

ตะกรันอะลูมิเนียม 
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รูปที่ 4.5-3 ภาพขั้นตอนการผลิต 
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รูปที่ 4.5-3 (ต่อ) ภาพขั้นตอนการผลิต 
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รูปที่ 4.5-3 (ต่อ) ภาพขั้นตอนการผลิต 
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4.6  ระบบสาธารณูปโภค 

 ระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย กิจกรรมการใช้นํ้า การใช้พลังงานไฟฟ้า และการใช้เชื้อเพลิง 
แสดงปริมาณการใช้งานดังตารางที่ 4.6-1 

ตารางที่ 4.6-1 ปริมาณการใช้งานระบบสาธารณูปโภคของโครงการ  

รายการ หน่วย 
ปริมาณการใช้งาน 

แหล่งท่ีมา 
ก่อนขยาย ภายหลังขยาย

1.  น้ําใช้ ลบ.ม./วัน 19.98 23.57 

เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 

1.1 การอุปโภค-บริโภคของพนักงาน    
-  อ่างล้างมือ/ล้างจาน ลบ.ม./วัน 0.6 0.7 
-  ห้องน้ํา-ห้องส้วม สํานักงาน ลบ.ม./วัน 1.2 1.2 
-  ห้องน้ํา-ห้องส้วมในโรงงาน ลบ.ม./วัน 1.2 1.5 
-  ห้องน้ํา-ห้องส้วม ป้อม รปภ. ลบ.ม./วัน 0.4 0.4 

1.2 น้ําใช้ในระบบผลิตน้ําอ่อน ลบ.ม./วัน 9.58 12.77 
1.3 น้ํารดน้ําต้นไม้ ลบ.ม./วัน 7 7 
2.   พลังงานไฟฟ้า  กิโลวัตต์ชั่วโมง 600 600 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อําเภอนาดี  
3.  LPG ลบ.ม./ปี 5,707.8 9,060 บริษัท ไทยสเปเชียลแก๊ส จํากัด 

และบริษัท ไทยเจแปนแก๊ส จํากดั
หมายเหตุ : ปัจจุบันติดต้ังถัง LPG จํานวน 2 ถัง ภายหลังขยายกําลังการผลิตจะติดต้ังเพ่ิมอีก จํานวน 3 ถัง รวมเป็น 5 ถัง 
ที่มา :  บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด, 2562 

4.7  เส้นทางการขนส่ง  

4.7.1 การขนส่งทั่วไป 

การดําเนินงานของโครงการจะมีการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ เช้ือเพลิง และของเสีย
อุตสาหกรรม โดยรถบรรทุกเป็นหลัก จํานวนเที่ยวการขนส่งเพ่ิมขึ้นจากประมาณ 12 เที่ยว/วัน เป็น 16 
เที่ยว/วัน คิดเป็นการขนส่งเพ่ิมขึ้นประมาณ 4 เที่ยว/วัน โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เป็นหลัก  
แสดงจํานวนเที่ยวการขนส่งภาพรวมของโครงการดังตารางที่ 4.7.1-1 
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ตารางที่ 4.7.1-1 จํานวนเที่ยวในการขนส่งภาพรวมของโครงการ 

ประเภทการขนส่ง ประเภทรถ 
จํานวนเท่ียวในการขนส่ง (เท่ียว/ปี)1/ 
ก่อนขยาย ภายหลังขยาย 

1. วัตถุดิบ  
- อะลูมิเนียมแท่ง รถ 18 ล้อ 604 958 
- เศษอะลูมิเนียม รถ 18 ล้อ 310 494 

2. สารเคมี 
- ซิลิกอน รถ 6 ล้อ 226 358 
- ทองแดง รถ 6 ล้อ 24 40 
- ฟลักซ์ รถ 4 ล้อ 14 22 
- ก๊าซอาร์กอน รถ 6 ล้อ 2 2 
- ก๊าซไนโตรเจน รถ 6 ล้อ 2 2 

3. ผลิตภัณฑ์ 
- อะลูมิเนียมแท่ง รถ 10 ล้อ 1,450 2,160 
- อะลูมิเนียมเหลว2/ รถ  6 ล้อ 504 1,000 

4. ของเสีย 
- มูลฝอยทั่วไป รถเก็บขนขยะ  

(10 ล้อ) 
96 104 

- ตะกรันอะลูมิเนียม (Dross) รถ 6 ล้อ 96 192 
- ของเสียไม่อันตราย รถ 10 ล้อ 48 24 
- ของเสียไม่อันตราย รถ 4 ล้อ - 24 
- ของเสียอันตราย รถ 4 ล้อ 24 48 

5. เชื้อเพลิง 
- LPG รถ 10 ล้อ 242 390 

6. พนักงาน 
- รถยนต์ รถ 4 ล้อ 10,080 14,400 
- รถจักรยานยนต์ รถ 2 ล้อ 7,056 10,200 

หมายเหตุ : 1/คิดการขนส่งรวมขาไปและกลับ  
                      2/ อะลูมิเนียมเหลวจะทําการขนส่งภายในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีเท่านั้น 
ที่มา :  บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด, 2562 

 4.7.2 การขนส่งอะลูมิเนียมเหลว 

 ในการขนส่งผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมเหลว ปัจจุบัน 18 ตัน/วัน และภายหลังขยายกําลังการผลิต
จะทําการขนส่งเพ่ิมเป็น 30 ตัน/วัน จะขนส่งไปยังบริษัทคู่ค้าภายในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีเท่าน้ัน  
จึงใช้เส้นทางขนส่งภายในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ซึ่งทางโครงการได้แจ้งเส้นทางขนส่งต่อเขต
อุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว ภายหลังขยายกําลังการผลิตน้ี โครงการได้สํารวจเส้นทางการขนส่งอะลูมิเนียม
เหลวเพ่ิมเติมอีก 1 เส้นทาง เพ่ือเป็นเส้นทางสํารองไว้สําหรับขนส่งอะลูมิเนียมเหลว ในกรณีที่มีการซ่อมบํารุง
เส้นทางการขนส่งอะลูมิเนียมเหลวเส้นทางหลัก แสดงเส้นทางการขนส่งอะลูมิเนียมเหลวดังรูปที่ 4.7.2-1 
โครงการได้ตระหนักและให้ความสําคัญต่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในขณะขนส่งอะลูมิเนียมเหลว 
จึงได้จัดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีอะลูมิเนียมหกรั่วไหลจากกาบรรจุอะลูมิเนียมเหลว แสดงดังรูปที่ 4.7.2-2  
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รูปที่ 4.7.2-1 เส้นทางขนส่งอะลูมิเนียมเหลว 
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ที่มา : บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด, 2562 

รูปที่ 4.7.2-2 แผนฉุกเฉินกรณีขนส่งอะลูมิเนียมเหลว 

หน่วยงานราชการที่เข้าช่วยระงับเหตุ 

ไม่สามารถ 
ระงับเหตุได้ 

อพยพประชาชน 
ไปท่ีปลอดภัย 

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
นําส่งโรงพยาบาล ระงับเหตุ 

รักษาความสงบและดูแล 
ความปลอดภัยของประชาชนที่อพยพ 

ควบคุมสถานการณ์ 
มิให้เกิดความวุ่นวาย 

ตรวจสอบสาเหตุความเสียหายโดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
สํานักงานเขตกบินทร์บุรี 

บริษัท โฮเอฯ จัดทํารายงานชี้แจงความเสียหาย 
ต่อ สนง.เขตกบินทร์บุรี และผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
 (ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีน สั่งการ) 

ขอกําลังสนับสนนุจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมเติม 

ไม่สามารถควบคุมเหตุได้ สามารถควบคุมเหตุได้ 

 
-  สถานีดับเพลิง อบต. กบินทร์บุรี       
   โทร.037-283-971 
-  สถานีดับเพลิง อบต. นาดี      
   โทร.037-629-689 
-  สถานีดับเพลิง ปราจีนบุรี       
   โทร.037-211-097 
-  สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   จังหวัดปราจีนบรีุ โทร.037-454-129 

แจ้งหน่วยงานท้องถ่ินเพ่ือทราบ 
- สํานักงานเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
 โทร.037-204-349 
- อบต.หนองกี่    โทร. 037-283-971 
- อบต นาดี โทร 037-629-686

สนง.เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 

บริษัท โฮเอฯ จัดทํารายงาน 
ความเสียหาย/สาเหตุ  

และมาตรการการป้องกันและแก้ไข 

ตรวจสอบความเสียหาย/หาสาเหตุ  
โดยบริษัท โฮเอฯ ร่วมกับ สนง.เขตฯ 

กบินทร์บุรี 
กรณีเกิดเหตุรุนแรง 

ผู้อํานวยการควบคุมเหตุฉุกเฉินแจ้งต่อศูนย์อํานวยการ
ควบคุมภาวะฉุกเฉินของสํานักงานเขตฯ กบินทร์บุรี  

เข้าช่วยเหลือ 

สามารถควบคุมเหตุได้ 

ทีมงานฉุกเฉินของโฮเอฯ  
เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ 

พนักงานขับรถ  
แจ้งเหตุ 

-  ศูนย์อํานวยการควบคุมภาวะฉุกเฉินของสํานักงานเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี    
   โทร.037-204337-44 นอกเวลา 037-204-391-2 

-  ทีมระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 037-625-4001 
สายตรวจ รปภ. เขตฯ แจ้งเหตุ 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดปราจีน  
สั่งการต้ังศูนย์ร่วมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

-  ผู้ว่าราชการจงัหวัดปราจีนบุรี 
   โทร.037-745-4000 
-  สภ.กบินทร์บุรี  
   โทร.037-280-227 
-  เทศบาล กบินทร์บุรี  
   โทร.037-281-533 
-  ท่ีว่าการ อ.กบินทร์บุรี  
   โทร.037-280-234 
-  ท่ีว่าการ อ.นาดี  
   โทร.037-289-074 
-  หน่วยกู้ภัยปราจีน 
   โทร.037-214-456 
-  โรงพยาบาลกบินทร์บุรี  
   โทร.037-288-062 
-  สํานักงานสาธารณสุขกบินทร์บุรี  

โทร.037-281-781
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4.8 มลพิษและการควบคุม 

 4.8.1 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 

ปัจจุบันแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการเกิดจากขั้นตอนการหลอมอะลูมิเนียมด้วยเตา
หลอมแบบแนวนอน ขนาด 15 ตัน จํานวน 2 เตา มีปล่องระบายมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมการผลิต จํานวน 
3 ปล่อง ภายหลังขยายกําลังการผลิต โครงการได้ติดต้ังเตาหลอม ขนาด 10 ตัน เพ่ิมเติม จํานวน 1 เตา และ
โครงการได้ทําการปรับปรุงระบบรวบรวมมลพิษทางอากาศ ทําให้มีปล่องระบายมลพิษทางอากาศจากกิจกรรม
การผลิตลดลงเหลือ จํานวน 2 ปล่อง แสดงดังตารางที่ 4.8.1-1  

มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ได้แก่ ฝุ่นละออง และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์  
ฝุ่นละอองจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศแบบไซโคลนต่ออนุกรมกับถุงกรอง ก่อนระบาย
อากาศท่ีผ่านการบําบัดออกสู่บรรยากาศภายนอก โดยฝุ่นละอองขนาดใหญ่และมีนํ้าหนักจะตกลงมายังส่วนล่าง
ของระบบไซโคลนด้วยแรงเหว่ียงหนีศูนย์กลาง สําหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กจะถูกส่งไปยังระบบบําบัดแบบถุงกรอง
เพ่ือดักฝุ่นละอองขนาดเล็กก่อนระบายอากาศดีออกสู่ภายนอก ในการดําเนินงานโครงการจะควบคุมความเข้มข้น
ของฝุ่นละอองให้มีค่าไม่เกินกว่า 10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ทางโครงการจะทําการ
ควบคุมการเผาไหม้ เพ่ือไม่ให้ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์มีค่ามลพิษที่ระบายออกจากปล่องเกินกว่าที่ค่ามาตรฐาน
กําหนดไว้ และโครงการได้กําหนดมาตรการให้ทําการตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการหลอม
อะลูมิเนียมปีละ 2 ครั้ง 

นอกจากน้ี โครงการจะดําเนินงานตามแผนซ่อมบํารุงเชิงป้องกัน โดยมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ พร้อมทั้งทําการสํารองอุปกรณ์ของหน่วยบําบัดไว้อย่างเพียงพอ เพ่ือทําการ
เตรียมไว้ในกรณีฉุกเฉิน  

ตารางที่ 4.8.1-1 ปล่องระบายมลพิษทางอากาศของโครงการปัจจุบันและภายหลังขยายกําลังการผลิต 
อันดับ รหัสปล่อง ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ แหล่งกําเนิด 
ปัจจุบัน 

1 Dust collector 

ไซโคลน+ถุงกรอง แต่ละหน่วยบําบัด
มีระบบบําบัดจํานวน 2 ชุด ต่อขนาน
กั น  (Cyclone 2  ชุ ด  แ ล ะ  Bag 
Filter 2 ชุด) 

เตาหลอม 1 และเตาหลอม 2 ขนาด 15 ตัน 

2 Stack 1 ระบายไอร้อน เตาหลอม 1 ขนาด 15 ตัน 
3 Stack 2 ระบายไอร้อน เตาหลอม 2 ขนาด 15 ตัน 

รวมภายหลังขยายกําลังการผลิต 

1 Dust collector 

ไซโคลน+ถุงกรอง แต่ละหน่วยบําบัด
มีระบบบําบัดจํานวน 2 ชุด ต่อขนาน
กั น  (Cyclone 2  ชุ ด  แ ล ะ  Bag 
Filter 2 ชุด) 

เตาหลอม 1 และเตาหลอม 2 ขนาด 15 ตัน  
เตาหลอม 3 ขนาด 10 ตัน 

2 Exhaust Stack 1 ระบายไอร้อน 
เตาหลอม 1 และเตาหลอม 2 ขนาด 15 ตัน  

เตาหลอม 3 ขนาด 10 ตัน  
ที่มา : บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด, 2562
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4.8.2 เสียงและการควบคุม 

 แหล่งกําเนิดมลภาวะทางเสียงที่สําคัญของโครงการ ได้แก่ กิจกรรมการหลอมอะลูมิเนียม 
กิจกรรมการหล่ออะลูมิเนียม ทั้งน้ีโครงการได้ออกแบบและจัดวางอุปกรณ์/เครื่องจักรต่างๆ ไว้ภายในอาคารที่มี
หลังคาและผนังปิดมิดชิดเพ่ือควบคุมระดับเสียงของแต่ละแหล่งกําเนิดต้ังแต่ต้นทาง นอกจากน้ีโครงการยังได้ทํา
การปลูกไม้ยืนต้นบริเวณริมรั้วโรงงาน เพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะทําให้ระดับเสียงในภาพรวม
ที่บริเวณริมรั้วของโครงการมีค่าไม่ให้เกิน 70 เดซิเบลเอ (ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่า
ระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548) เพ่ือป้องกันผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนใกล้เคียง 

4.8.3 น้ําเสียและการจัดการ 

 นํ้าเสียของโครงการที่เกิดขึ้น ได้แก่ นํ้าเสียที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน ซึ่งมาจาก 
ห้องนํ้า-ห้องส้วม และโรงอาหาร นํ้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ได้แก่ นํ้าหล่อเย็นอะลูมิเนียมแท่ง และ 
นํ้าย้อนระบบ Softener ปัจจุบันมีปริมาณนํ้าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงานเกิดขึ้นประมาณ 2.72 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นํ้าเสียจากกระบวนการผลิตเกิดขึ้นประมาณ 0.18 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมปริมาณนํ้าเสีย
ในปัจจุบัน 2.9 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (อ้างอิงอัตราน้ําเสียจากร้อยละ 80 ของอัตราการใช้นํ้า ที่มา: วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม, 2539) ภายหลังการขยายกําลังการผลิต คาดว่าจะมีปริมาณนํ้าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของ
พนักงานเพ่ิมขึ้นเป็น 2.96 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นํ้าเสียจากกระบวนการผลิตเกิดขึ้นประมาณ 0.24 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ภายหลังจากการขยายกําลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณนํ้าเสียเพ่ิมขึ้นรวมเป็น 3.2 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน แสดงดังตารางที่ 4.8.3-1 

นํ้าเสียดังกล่าวจะถูกส่งมาบําบัดด้วยระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
โครงการได้กําหนดให้มีการติดตามตรวจวัดคุณภาพนํ้าจากการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงงานในบ่อพักนํ้าทิ้ง
ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร เป็นประจําทุกเดือน ดัชนีตรวจวัด ความเป็นกรด-ด่าง (pH) สารแขวนลอย (SS) 
ของแข็งละลายน้ํา (TDS) บีโอดี (BOD) นํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) อะลูมิเนียม (Al) กรณีคุณภาพนํ้ามีค่า
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีกําหนด จะรวบรวมไปยังบ่อฉุกเฉินขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร 
เพ่ือทยอยกลับไปบําบัดอีกคร้ังที่ถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปนํ้าเสียที่ผ่านการบําบัดเบ้ืองต้นจากโครงการจะถูก
รวบรวมไปยังระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางของเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีเพ่ือทําการบําบัดอีกคร้ัง 

ตารางที่ 4.8.3-1 แหล่งที่มาของน้ําเสียจากโรงงาน 

แหล่งท่ีมา 
ปริมาณน้ํา (ลบ.ม./วัน) 

การจัดการ 
ปัจจุบัน

รวม 
ภายหลังขยาย

1. น้ําเสียจากห้องน้ําห้องส้วม  
 (สํานักงาน โรงงาน ป้อม รปภ.)  

2.24 2.48 ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป 

2. น้ําเสียอ่างล้างมือ/ล้างจาน 0.22 0.48 ถังดักไขมัน  
ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป 

2. น้ําล้างย้อนจากระบบผลิตน้ําอ่อน 0.18 0.24 บ่อพักน้ําท้ิงขนาด 5 ลบ.ม. 
รวม 2.90 3.20 - 

ที่มา : บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด, 2562 
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4.8.4   กากของเสียและการจัดการ 

มูลฝอยและของเสียที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการต่าง ๆ จะถูกคัดแยกและรวบรวมไปจัดเก็บยัง
พ้ืนที่จัดเก็บขยะที่โครงการจัดเตรียมไว้ พ้ืนที่จัดเก็บขยะของโครงการมีหลังคาปกคลุม พ้ืนเป็นคอนกรีต จึงไม่มี
การปนเป้ือนจากการชะล้างหรือสัมผัสละอองนํ้าฝน ชนิดและปริมาณของเสียที่ส่งกําจัดหน่วยงานภายนอก
แสดงดังตารางที่ 4.8.4-1 

ทั้งน้ีโครงการได้มีการหมุนเวียนเศษอะลูมิเนียมจากขั้นตอนการหล่อขึ้นรูป และอะลูมิเนียม
ออกไซด์จากขั้นตอนการไล่อากาศในการบรรจุอะลูมิเนียมเหลวลงกา ก่อนขยายกําลังการผลิตสามารถ
หมุนเวียนอะลูมิเนียมกลับมาใช้ได้ ประมาณ 42.84 ตัน/ปี และภายหลังขยายกําลังการผลิตสามารถหมุนเวียน
ได้ประมาณ 75 ตัน/ปี คิดเป็นการหมุนเวียนประมาณร้อยละ 10.98 ของปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นภายหลังขยาย
กําลังการผลิตทั้งหมดเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4.9 ผลการตรวจสุขภาพ 

 โครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานที่ทํางานเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
จัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (พ.ศ. 2548) โดยแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ ความถี่ในการตรวจสุขภาพทั่วไปคือ ตรวจพนักงานทุกคนก่อนบรรจุเข้าทํางาน 
และตรวจพนักงานประจําอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากข้อมูลการตรวจสุขภาพพนักงานระหว่างปี 
พ.ศ. 2559-2561 แสดงดังตารางที่ 4.9-1 พบว่า มีพนักงานที่มีการได้ยินผิดปกติทั้งหมด 4 คน โดยโครงการได้
ดําเนินการส่งพนักงานดังกล่าวตรวจซ้ํา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แพทย์แนะนําให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียง
ดัง และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังทุกครั้งหากต้องปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มีเสียงดัง ทั้งน้ีโครงการได้ทําการ
ฝึกอบรมแนวทางการทํางานเพ่ือป้องกันการเกิดผลกระทบต่อระดับการได้ยินให้พนักงานได้รับทราบและ
กําหนดเป็นคู่มือการทํางานไว้แล้ว นอกจากน้ียังได้จัดหาที่อุดหู หรือที่ครอบหูให้พนักงานสวมใส่ สามารถลด
ระดับเสียงลงได้ประมาณ 20-25 เดซิเบลเอ และจัดให้มีห้องพักพนักงานติดต้ังระบบปรับอากาศเพ่ือให้พนักงาน
พักการทํางาน 
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ตารางที่ 4.8.4-1 ชนิดและปริมาณของเสียที่ส่งกําจัดหน่วยงานภายนอก 

ประเภท 
ปริมาณ (ตัน/ปี) 

การจัดการ 
ความถ่ีใน 

การส่งกําจัด ก่อนขยาย ภายหลังขยาย
1. ของเสียจากพนักงาน  
1.1 ขยะไม่อันตราย  
-  มูลฝอยทั่วไป 

(รีไซเคิลได้) 
8.6 3.69 รวบรวมใส่ถังเหล็ก จัดเก็บในห้องพักขยะช่องท่ี 1 

และส่งให้กับผู้รับซ้ือของเก่าภายในท้องถ่ิน รับไป
คัดแยกประเภทเพื่อจําหน่ายต่อ  

1 คร้ัง/3เดือน 

-  มูลฝอยทั่วไป 
(รีไซเคิลไม่ได้) 

8.61 รวบรวมใส่ถังขยะมูลฝอยท่ัวไป จัดเก็บในห้องพัก
ขยะช่องท่ี 1 และส่งให้องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองกี่ รับไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 

1 คร้ัง/สัปดาห์ 

1.2  ขยะอันตราย  
-  อุปกรณ์สํานักงาน 

เช่น ตลับหมึกใช้
แล้ว เป็นต้น 

0.06 0.06 รวบรวมใส่กล่อง จัดเก็บไว้ภายในห้องสํานักงาน 
และส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิล์ด กรีน 
จํากัด รับไปฝังกลบอย่างปลอดภัย เม่ือทําการปรับ
เสถียรหรือทําให้เป็นก้อนแข็งแล้ว 

2 คร้ัง/เดือน 

- หลอดไฟ   รวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร จัดเก็บในห้องพักขยะ
ช่องท่ี 2 และส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ 
เวิล์ด กรีน จํากัด รับไปฝังกลบอย่างปลอดภัย เม่ือ
ทําการปรับเสถียรหรือทําให้เป็นก้อนแข็งแล้ว 

2 คร้ัง/เดือน 

2. ของเสียจากการะบวนการผลิต  
2.1 ขยะไม่อันตราย  
-  เศษไม้  64 85.33 จัดวางในห้องพักขยะช่องท่ี1 และส่งให้หน่วยงานท่ี

ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ เช่น บริษัท  
ฮีดากา โยโก เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด รับไปคัดแยก
ประเภทเพ่ือจําหน่ายต่อ และดําเนินการตามวิธีท่ี
ได้รับอนุญาต 

1 คร้ัง/เดือน 

-  เศษพลาสติก  
 

3.2 4.26 รวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร จัดเก็บในห้องพักขยะ
ช่องท่ี 2 และรวบรวมใส่ ถุง Big bag จัดเก็บใน
ห้องพักขยะช่องท่ี 1 ส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานราชการ เช่น บริษัท ฮีดากา โยโก 
เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด รับไปคัดแยกประเภทเพื่อ
จําหน่ายต่อ และดําเนินการตามวิธีท่ีได้รับอนุญาต 

1 คร้ัง/เดือน 

-  เศษกระดาษ   รวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร จัดเก็บในห้องพักขยะ
ช่องท่ี 2 และส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจาก
หน่ วยงานราชการ เช่น  บริษัท  ฮีดากา  โยโก  
เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด รับไปคัดแยกประเภทเพื่อ
จําหน่ายต่อ และดําเนินการตามวิธีท่ีได้รับอนุญาต 

1 คร้ัง/เดือน 
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ตารางที่ 4.8.4-1 (ต่อ) ชนิดและปริมาณของเสียที่ส่งกําจัดหน่วยงานภายนอก 

ประเภท 
ปริมาณ  
(ตัน/ปี) การจัดการ 

ความถ่ีใน 
การส่งกําจัด 

ก่อนขยาย ภายหลังขยาย
2.1 ขยะไม่อันตราย (ต่อ) 
-  เศษเหล็ก 19.6 26.13 รวบรวมถังเหล็ก จัดเก็บไว้ในอาคารผลิต และส่ง

ให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 
เช่น บริษัท ฮีดากา โยโก เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด  
รับ ไปคัดแยกประเภทเพ่ือจํ าหน่ ายต่อ  และ
ดําเนินการตามวิธีท่ีได้รับอนุญาต 

1 คร้ัง/เดือน 

-  เศษปูนหรืออิฐทนไฟ   2.4 3.2 รวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร จัดเก็บในห้องพักขยะ
ช่องท่ี 2 และส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ 
เวิล์ด กรีน จํากัด รับไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 
เฉพาะของเสียท่ีไม่อันตรายเท่านั้น 

1 คร้ัง/เดือน 

-  AL-tec cup  
(ถ้วยตักตัวอย่าง) 

0.28 0.37 รวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร จัดเก็บในห้องพักขยะ
ช่องท่ี 2 และส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ 
เวิล์ด กรีน จํากัด รับไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 
เฉพาะของเสียท่ีไม่อันตรายเท่านั้น 

1 คร้ัง/เดือน 

2.2 ขยะอันตราย  
-  กระป๋องสีสเปรย์ 

ใช้แล้ว 
3.4 4.53 รวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร จัดเก็บในห้องพักขยะ

ช่องท่ี 2 และส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ 
เวิล์ด กรีน จํากัด รับไปฝังกลบอย่างปลอดภัย  
เม่ือทําการปรับเสถียรหรือทําให้เป็นก้อนแข็งแล้ว 

2 คร้ัง/เดือน 

-  ภาชนะปนเปื้อน 6.6 8.8 รวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร จัดเก็บในห้องพักขยะ
ช่องท่ี 2 และส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ 
เวิล์ด กรีน จํากัด รับไปฝังกลบอย่างปลอดภัย  
เม่ือทําการปรับเสถียรหรือทําให้เป็นก้อนแข็งแล้ว 

2 คร้ัง/เดือน 

-  วัสดุปนเปื้อน   รวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร จัดเก็บในห้องพักขยะ
ช่องท่ี 2 และส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ 
เวิล์ด กรีน จํากัด รับไปทําเชื่อเพลิงผสม 

2 คร้ัง/เดือน 

-  ตะกรันอะลูมิเนียม 285.3 453.6 รวบรวมใส่ถังเหล็ก จัดเก็บในอาคารผลิต และส่งให้
หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เช่น บริษัท สยามเซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนซ่ี 
จํากัด รับไปนํากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอ่ืนๆ 

2 คร้ัง/สัปดาห์ 

 -  ฝุ่นและถุงกรองจาก
ระบบบําบัดมลพิษ
ทางอากาศ 

5.1 6.8 รวบรวมใส่ถังเหล็ก จัดเก็บไว้ในอาคารผลิต และ
ส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิล์ด กรีน จํากัด 
รับไปฝังกลบอย่างปลอดภัย เม่ือทําการปรับเสถียร
หรือทําให้เป็นก้อนแข็งแล้ว 

2 คร้ัง/เดือน 
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ตารางที่ 4.8.4-1 (ต่อ) ชนิดและปริมาณของเสียที่ส่งกําจัดหน่วยงานภายนอก 

ประเภท 
ปริมาณ  
(ตัน/ปี) การจัดการ 

ความถ่ีใน 
การส่งกําจัด 

ก่อนขยาย ภายหลังขยาย 
2.2 ขยะอันตราย (ต่อ)   
-  แท่ง Shizunami 

(แท่งให้ความร้อนใน
เคร่ืองกําจัดสิ่ง
ปนเปื้อน) 

0.24 0.32 รวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร จัดเก็บในห้องพัก
ขยะช่องท่ี 2 และส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบต
เตอ ร์ เวิล์ด  กรีน  จํากัด  รับ ไปฝั งกลบอย่าง
ปลอดภัย เม่ือทําการปรับเสถียรหรือทําให้เป็น
ก้อนแข็งแล้ว 

2 คร้ัง/เดือน 

-  ใยแก้ว 0.24 0.32 รวบรวมใส่กล่อง จัดเก็บไว้ในอาคารผลิต และส่ง
ให้หน่วยงานท่ีได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิล์ด กรีน 
จํากัด รับไปฝังกลบอย่างปลอดภัย เม่ือทําการปรับ
เสถียรหรือทําให้เป็นก้อนแข็งแล้ว 

2 คร้ัง/เดือน 

-  แท่ง Heater  
(แท่งให้ความร้อนใน
กาอะลูมิเนียมเหลว) 

ไม่ระบุ 0.06 รวบรวมใส่กล่องไม้ จัดเก็บไว้ในอาคารผลิต และ
ส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิล์ด กรีน 
จํากัด รับไปฝังกลบอย่างปลอดภัย เม่ือทําการปรับ
เสถียรหรือทําให้เป็นกอ้นแข็งแล้ว 

2 คร้ัง/เดือน 

-  ทรายดูดซับปนเปื้อน ไม่ระบุ 0.64 รวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร จัดเก็บในห้องพัก
ขยะช่องท่ี 2 และส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบต
เตอร์ เวิล์ด กรีน จํากัด รับไปทําเชื้อเพลิงผสม 

2 คร้ัง/เดือน 

-  กาอะลูมิเนียมเหลว
ชํารุด (ชิ้นส่วนกา
อะลูมิเนียมเหลว
ชํารุด) 

ไม่ระบุ 0.86 รวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร จัดเก็บในห้องพัก
ขยะช่องท่ี 2 และส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบต
เตอ ร์ เวิล์ด  กรีน  จํากัด  รับ ไปฝั งกลบอย่าง
ปลอดภัย เม่ือทําการปรับเสถียรหรือทําให้เป็น
ก้อนแข็งแล้ว 

2 คร้ัง/เดือน 

-  ใบเจียรชํารุด ไม่ระบุ 0.08 รวบรวมใส่ถังขนาด 20 ลิตร จัดเก็บไว้ในอาคาร
ผลิต และส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิล์ด 
กรีน จํากัด รับไปฝังกลบอย่างปลอดภัย เม่ือทํา
การปรับเสถียรหรือทําให้เปน็ก้อนแข็งแล้ว 

2 คร้ัง/เดือน 

-  เศษโฟม ไม่ระบุ 0.06 รวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร จัดเก็บในห้องพัก
ขยะช่องท่ี 2 และส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบต
เตอร์ เวิล์ด กรีน จํากัด รับไปทําเชื้อเพลิงผสม 

2 คร้ัง/เดือน 

รวม 399.02 607.72 - - 
ที่มา  :  บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด, 2562 
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ตารางที่ 4.9-1 ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 

รายการตรวจสุขภาพ 
ปี 2559 (ก่อนเริ่มการผลิต) ปี 2560   ปี 2561 

เข้าตรวจ  ปกติ  ผิดปกติ  เข้าตรวจ  ปกติ  ผิดปกติ  เข้าตรวจ ปกติ ผิดปกติ 
(คน) (%) คน (%) คน (คน) (%) คน (%) คน (คน) (%) คน (%) คน 

ผลการตรวจสุขภาพทั่วไป                
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ PE 8 100.00 8 0.00 0 - - - - - 25 92.00 23 8.00 2 
ตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 8 37.50 3 62.50 5 - - - - - 25 52.00 13 48.00 12 
ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) 8 100.00 8 0.00 0 17 94.10 16 5.90 1 25 92.00 23 8.00 2 
ตรวจการทํางานของไต (Creatinine) 8 87.5.0 7 12.50 1 - - - - - 25 100.00 25 0.00 0 
ตรวจปัสสาวะ (U/A) 8 75.0.0 5 25.00 2 17 88.20 15 11.80 2 25 88.00 22 12.00 3 
การตรวจการทํางานของตับ (SG0T) 7 87.5.0 6 12.50 1 17 94.10 16 5.90 1 25 92.00 23 0.00 2 
การตรวจการทํางานของตับ (SGPT) 7 100.00 7 0.00 0 17 88.20 15 11.80 2 25 100.00 25 0.00 0 
ตรวจการทํางานของตับ (ALK) 3 33.30 1 66.70 2 17 100.00 17 0.00 0 3 100.00 3 0.00 0 
เอกซเรย์ทรวงอก (X-Ray) 8 100.00 8 0.00 0 - - - - - 25 84.00 21 16.00 4 
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) 8 100.00 8 0.00 0 17 76.50 13 23.50 4 25 68.00 17 32.00 8 
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride) 8 100.00 8 0.00 0 17 52.90 11 47.10 8 25 64.00 16 36.00 0 
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ํา (LDL) 5 87.50 4 12.50 1 17 94.10 16 5.90 1 8 37.50 3 62.50 0 
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL) 5 100.00 5 0.00 0 17 100.00 17 0.00 0 8 100.00 8 0.00 0 
ตรวจการทํางานของไต (BUN) 3 100.00 3 0.00 0 17 100.00 17 0.00 0 3 100.00 3 0.00 0 
การตรวจหาโรคไขข้ออักเสบ, โรคเก๊าท์ (Uric Acid) - - - - - - - - - - 8 75.00 6 25.00 2 
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) - - - - - - - - - - 7 71.43 5 28.57 2 
การทํางานของตับ (Total Bilibubin) - - - - - - - - - - 3 100.00 3 0.00 0 
การทํางานของตับ (Direct Bilibubin) - - - - - - - - - - 3 100.00 3 0.00 0 
การตรวจสารโปรตีนในร่างกาย (Total Protein) - - - - - - - - - - 3 100.00 3 0.00 0 
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ตารางที่ 4.9-1 (ต่อ) ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 

รายการตรวจสุขภาพ 
ปี 2559 (ก่อนเริ่มการผลิต) ปี 2560   ปี 2561 

เข้าตรวจ  ปกติ  ผิดปกติ  เข้าตรวจ  ปกติ  ผิดปกติ  เข้าตรวจ ปกติ ผิดปกติ 
(คน) (%) คน (%) คน (คน) (%) คน (%) คน (คน) (%) คน (%) คน 

ผลการตรวจสุขภาพทั่วไป (ต่อ)                
การตรวจสารโปรตีนในร่างกาย (Albumin) - - - - - - - - - - 3 100.00 3 0.00 0 
การตรวจสารโปรตีนในร่างกาย (Globumin) - - - - - - - - - - 3 100.00 3 0.00 0 
ตรวจสมรรถภาพปอด (เป่าปอด) - - - - - 17 88.20 15 11.80 2 19 73.68 14 26.32 5 
ผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง                
ตรวจหาสารอะลูมิเนียมในเลือด 3 100.00 3 0.00 0 17 100.00 17 0.00 0 19 100.00 19 0.00 0 
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน  - - - - - 17 94.10 16 5.90 1 19 78.95 15 21.05 4 
การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA) - - - - - - - - - - 10 100.00 10 0.00 0 
การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) - - - - - - - - - - 10 100.00 10 0.00 0 
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4.10  ชุมชนสมัพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน 

บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด มีการดําเนินธุรกิจอย่างเปิดเผยพร้อมเป็นมิตรกับชุมชนมี
วัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ส่วนงานราชการในท้องถิ่น โดยจัดให้มีทีมมวลชนสัมพันธ์ที่ร่วม
รับผิดชอบด้านงานมวลชนสัมพันธ์และการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ อันเน่ืองมาจากการดําเนินงาน
ของโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชมอย่างต่อเน่ืองทั้งในนามของบริษัทฯ เอง และร่วมกับเขตอุตสาหกรรม
กบินทร์บุรี ในกรณีเกิดเรื่องร้องเรียน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมของบริษัทฯ สามารถย่ืน
เรื่องราวร้องเรียนให้กับบริษัทฯ ได้โดยตรง หรือสามารถย่ืนเรื่องผ่านพนักงานของบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ 
(อบต.หนองก่ี) เจ้าหน้าที่ของเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี กํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งทางโครงการเองมีการเข้าพบ
และประสานงานกับส่วนงานและผู้นําชุมชนดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและใกล้ชิด เพ่ือสอบถามการดําเนินงานหรือ
กิจกรรมของชุมชนในเชิงรุก ทั้งน้ีหากโครงการได้รับเรื่องร้องเรียน จะทําการสรุปข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น
วิเคราะห์สาเหตุแนวทางการแก้ไขให้ชุมชนได้ทราบ โดยผ่านทางผู้นําชุมชนหรือผ่านทางคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมของ อบต.หนองก่ี ทั้งน้ีหากการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลานานจะทําการแจ้งให้ชุมชนทราบการ
ดําเนินงานแก้ไขทุก 15 วัน 

เน่ืองจากบริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ได้เริ่มก่อสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. 2559 และเริ่มดําเนินกิจกรรมการผลิตในปี พ.ศ. 2560 พร้อมกันน้ี ได้วางแผน
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ โดยกําหนดเป็นแผนการดําเนินงานไว้แล้ว แสดงดัง
ตารางที่ 4.10-1 เพ่ือเปิดโอกาสให้ชุมชนโดยรอบได้รับรู้การดําเนินงานของโครงการ และยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงการดําเนินกิจกรรมการผลิตควบคู่กับการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนอย่างต่อเน่ือง ตามนโยบายของบริษัทฯ เพ่ือให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน 
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ตารางที่ 4.10-1 แผนการดําเนินงานมวลชนสัมพันธ์และ CSR 3-5 ปี  

ลําดับที่ งาน/กิจกรรม รายละเอียดการดําเนินงาน 
แผนงานเบื้องต้น (เดือนที่) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ด้านมวลชนสัมพันธ์ 

1.1 
ร่วมงานเทศกาลต่าง ๆ เช่นวันปีใหม่ วันเด็ก วัน
สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น 

 
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

1.2 
ร่วมงานวันสําคญัทางศาสนา เช่น  ถวายเทียนพรรษาใน
วันเข้าพรรษาและร่วมกิจกรรมในวันออกพรรษา 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

1.3 กิจกรรม Car Free Day ร่วมกับ อบต.หนองกี่                     

2 เข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น 2.1 
เข้าพบในวาระโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล 
สงกรานต์ เป็นต้น 

 
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3 
นําเสนอข้อมูลโครงการ
เข้าถึงประชาชน 

3.1 
เปิดให้ผู้แทนประชาชน/ผู้นําชุมชน/หน่วยงานเข้าเยี่ยม
ชมกิจการโรงงานปีละ 1 ครั้ง หากมีการร้องขอ 

4 ส่งเสริม/สนับสนุน 
4.1 

สนับสนุนการศึกษาให้ทุนการศึกษา และมอบอุปกรณ์ 
การเรียน-กีฬา 

4.2 
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อม วันพ่อ วันแม่ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นต้น 

ที่มา : บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด, 2562 
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5. ผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่แวดล้อมท่ีผ่านมา 

จากการดําเนินงานที่ผ่านมา โครงการได้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่เริ่มเปิด
ดําเนินการ เพ่ือเฝ้าระวัง ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นผลกระทบมาจากโครงการ และได้ปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 
1009.3/4364 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561  

5.1    ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

โครงการดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จํานวน 2 สถานี บริเวณหมู่ 10 หมู่บ้านจัดสรร 
เลควิว และหมู่ 3 บ้านโคกลาน ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน 2561 โดยทําการตรวจวัดปริมาณ ฝุ่นละอองรวม, 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และไนโตรเจนไดออกไซด์ พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กําหนด แสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 5.1-1 

ตารางที่ 5.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2561 

ดัชนีท่ีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐานหมู่ 10  
หมู่บ้านจัดสรรเลควิว 

หมู่ 3  
บ้านโคกลาน 

ฝุ่นละอองรวม 24 ชม. มก./ลบ.ม. 0.021-0.043 0.025-0.047 0.331/ 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชม. มก./ลบ.ม. 0.011-0.023 0.010-0.019 0.121/ 
ไนโตรเจนไดออกไซด์ 1 ชม.  ส่วนในล้านส่วน 0.0002-0.0040 0.0004-0.0025 0.172/ 

มาตรฐาน  : 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 
               2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552  
ที่มา        :     รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

5.2   ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

โครงการดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย เพ่ือตรวจวัดหาปริมาณอนุภาคฝุ่น ออกไซด์
ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ และฟูมอะลูมิเนียม จากปล่องระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ 1 จุด และ
ปล่องระบายไอร้อนจากเตาหลอม 2 ปล่อง ด้วยความถ่ี 2 ครั้ง/ปี ดําเนินการตรวจวัดไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 
พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด แสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 5.2-1 และตารางที่ 
5.2-2 

ตารางที่ 5.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ ปี พ.ศ. 2561 
ดัชนีท่ีตรวจวัด หน่วย ผลการตรวจวัด มาตรฐาน 

อนุภาคฝุ่น มก./ลบ.ม. 1.8 10 
ฟูมอะลูมิเนียม มก./ลบ.ม. 0.80 - 
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ส่วนในล้านส่วน 3.13 5 

มาตรฐาน  : ข้อกําหนดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของบริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด พ.ศ. 2561 
ที่มา        : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
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ตารางที่ 5.2-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายไอร้อน ปี พ.ศ. 2561 

ดัชนีท่ีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
ปล่องระบายไอร้อน 1 ปล่องระบายไอร้อน 2 

อนุภาคฝุ่น มก./ลบ.ม. 1.3 11.8 23 
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ส่วนในล้านส่วน < 2.66 5.60 26.5 

มาตรฐาน  : ข้อกําหนดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของบริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด พ.ศ. 2561 
ที่มา        :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

5.3   ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

 โครงการดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จํานวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณก่ึงกลางริมรั้ว 4 ด้าน ของ
โครงการ และบริเวณหมู่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว ด้วยความถี่ 2 ครั้ง/ปี ตรวจวัด 7 วันต่อเน่ือง ตรวจวัดระหว่าง
วันที่ 3-10 กันยายน 2561 พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียง ของทั้ง 5 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 
แสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 5.3-1 ถึงตารางที่ 5.3-2  

บริษัทที่ปรึกษาได้ทําการตรวจวัดเสียงทั่วไปบริเวณพ้ืนที่เพิงที่พักที่อยู่ใกล้โครงการ ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการ
ไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ประมาณ 200 เมตร เพ่ิมเติม โดยทําการตรวจวัดระหว่างวันที่  
1-8 เมษายน 2562 และวันที่ 11-12 เมษายน 2562 พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
กําหนด แสดงผลการตรวจวัดเสียงดังตารางที่ 5.3-3 

ตารางที่ 5.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมรั้วโครงการ ปี พ.ศ. 2561 

ตําแหน่งท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชม. 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

ริมร้ัวโครงการด้านทิศเหนือ 53.6-69.3 93.0-100.2 
ริมร้ัวโครงการด้านทิศตะวันออก 56.8-64.7 75.7-96.3 
ริมร้ัวโครงการด้านทิศตะวันตก (ฝั่งท่ีติดกับชุมชน) 58.9-64.9 80.6-92.5 
ริมร้ัวโครงการด้านทิศใต้ 53.6-60.5 71.0-97.8 

มาตรฐาน 70 115 
มาตรฐาน  : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดค่าระดับการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  
ที่มา        : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

ตารางที่ 5.3-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ชุมชนที่อยู่ใกล้โครงการ หมู่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว ปี พ.ศ 2561 
ดัชนีท่ีตรวจวัด ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) มาตรฐาน 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) 51.9-60.9 70 
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 80.4-96.1 115 

มาตรฐาน  : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป  
ที่มา        :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
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ตารางที่ 5.3-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณเพิงพักอาศัย ห่างจากโครงการประมาณ  200 เมตร   
 ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 
ระดับเสียง 
เฉลี่ย 1 ชม. 
(Leq 1 hr) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชม. 
(Leq 24 hr) 

ระดับเสียง 
พ้ืนฐาน  
(L90) 

ระดับเสียง 
สูงสุด  

(Lmax) 
เพิงพักอาศัยท่ีอยู่ใกล้

โครงการ ภายในพ้ืนท่ีหมู่ 9 
1-2/04/62 49.0-65.4 58.9 41.1-56.5 61.0-88.5 
2-3/04/62 57.7-65.8 61.9 54.3-63.7 73.8-94.8 
3-4/04/62 54.1-65.6 60.0 50.3-63.7 70.4-82.9 
4-5/04/62 51.7-66.5 58.1 42.0-56.5 63.1-94.4 
5-6/04/62 55.0-65.8 58.5 41.9-57.0 60.0-86.9 
6-7/04/62 52.2-66.4 59.1 45.0-56.8 67.5-87.3 
7-8/04/62 52.5-62.0 57.3 50.6-55.4 67.0-81.5 

11-12/04/622/ 47.4-64.1 57.9 40.0-55.7 66.0-87.1 
ค่าตํ่าสุด-ค่าสูงสุด 47.4-66.5 57.3-61.9 40.0-63.7 60.0-94.8 

ค่ามาตรฐาน1/ - 70 - 115 
มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

2/ วันที่โครงการไม่มีการผลิต 
ที่มา       :    ตรวจวัดโดย บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 (11-12/04/62 เป็นตัวแทนเสียงวันที่โครงการหยุดการผลิต) 

5.4   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 

โครงการดําเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง เพ่ือตรวจวัดหาค่า ความเป็นกรด - ด่าง, บีโอดี, 
ปริมาณสารแขวนลอย ปริมาณของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด, นํ้ามันและไขมัน และอะลูมิเนียม จํานวน 1 สถานี 
บริเวณบ่อพักนํ้าทิ้งสุดท้าย ด้วยความถี่ 1 คร้ัง/เดือน พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 
แสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 5.4-1 
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ตารางที่ 5-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง ปี พ.ศ. 2561 

เดือนท่ีตรวจวัด 
ความเป็น 
กรด – ด่าง 

บีโอดี 
(มก./ล) 

สาร 
แขวนลอย 
(มก./ล) 

ของแข็ง 
ละลายนํ้าท้ังหมด 

(มก./ล) 

น้ํามัน 
และไขมัน 
(มก./ล) 

อะลูมิเนียม 
(มก./ล) 

วันท่ี 9 มกราคม 2561 7.1 6 6 435 - - 
วันท่ี17 มกราคม 2561 6.5 5 < 5 448 - - 
วันท่ี1 กุมภาพันธ์ 2561 7.2 18 8 425 - - 
วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 6.7 6 < 5 191 - - 
วันท่ี 5 มีนาคม 2561 6.8 8 < 5 368 - - 
วันท่ี 15 มีนาคม 2561 7.5 16 6 399 - - 
วันท่ี 2 เมษายน 2561 6.7 15 7 234 - - 
วันท่ี 18 เมษายน 2561 7.3 10 < 5 398 - - 
วันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 6.9 7 < 5 334 - - 
วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 6.9 8 6.9 375 - - 
วันท่ี 7 มิถุนายน 2561 6.9 6 < 5 423 - - 
วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 6.9 5 < 5 426 - - 
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2561 6.9 8 < 5 431 - - 
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 7.4 6 3.8 242 0.5 < 0.20 
วันท่ี 27 สิงหาคม 2561 7.3 6 4.2 262 0.5 < 0.20 
วันท่ี 24 กันยายน 2561 6.7 3 4.8 252 0.7 < 0.20 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 6.9 3 5.2 340 0.7 < 0.20 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 6.9 3 5.0 332 0.8 < 0.20 
วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 7.3 5 3.2 325 0.6 < 0.20 

ค่ําตํ่าสุด-สูงสุด 6.5-7.5 3-18 3.2-8 191-448 0.5-0.8 < 0.20 
มาตรฐาน2/ 5.5-9.0 20 50 3,000 5 - 
มาตรฐาน1/ 5.0-9.0 500 200 1,300 10 - 

มาตรฐาน  : 1/มาตรฐานนํ้าเสียของโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 
2/ประกาศการกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) 

ที่มา         : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

5.5   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

5.5.1   ฝุ่นละอองในสถานประกอบการ 

โครงการดําเนินการตรวจวัดฝุ่นที่ตัวพนักงาน จํานวน 3 ตําแหน่ง ได้แก่ บริเวณเตาหลอม หล่อขึ้นรูป
อะลูมิเนียม และตักอะลูมิเนียมออกไซด์ออกจากกา โดยดําเนินการตรวจวัดเพ่ือหาปริมาณ Total Dust, 
Respirable Dust และ Al Fume จากตัวบุคคล ด้วยความถี่ 2 ครั้ง/ปี ตรวจวัดในวันที่ 5-6 กันยายน 2561 
พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด แสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 5.5.1-1 
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ตารางที่ 5.5.1-1 ผลการตรวจวัดฝุ่นที่ตัวพนักงาน 

อันดับ ตําแหน่งตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

Total Dust 
(มก/ลบ.ม.) 

Al Fume 
(มก/ลบ.ม.) 

Respirable Dust 
(มก/ลบ.ม.) 

1. พนักงานปฏิบัติงานบริเวณเตาหลอม 05/09/61 <0.010 <0.04 <0.010 
2. พนักงานปฏิบัติงานบริเวณหล่อข้ึนรูป

อะลูมิเนียมแท่ง 
05/09/61 0.623 <0.04 - 

3. พ นั ก ง าน ป ฏิ บั ติ ง าน บ ริ เวณ ตั ก
อะลูมิเนียมออกไซด์ออกจากกา 

06/09/61 - <0.04 - 

มาตรฐาน 102/ 15 32/ 
หมายเหตุ : 1/ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 

2/ American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH 
ที่มา         : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

5.5.2   ระดับเสียงภายในสถานประกอบการ 

โครงการดําเนินการติดตามตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
จํานวน 2 ตําแหน่ง ได้แก่ บริเวณเตาหลอม และถอดช้ินงานออกจากแม่พิมพ์ ด้วยความถี่ 2 ครั้ง/ปี ตรวจวัดใน
วันที่ 5 กันยายน 2561 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 
5.5.2-1 

ตารางที่ 5.5.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

รายละเอียด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 
เตาหลอม ถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ 
05/09/61 05/09/61 

ระดับเสียงเฉล่ีย 
(Leq) 

ระดับสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียงเฉล่ีย 
(Leq) 

ระดับสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชม. (Leq 8 hr) 81.2 - 78.9 - 
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - 107.7 - 102.5 

มาตรฐาน 851/ 1152/ 851/ 1152/

มาตรฐาน3/ 90 140 90 140 
มาตรฐาน  : 1/อ้างอิงตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการ

ทํางานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561  
  2/กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559  
  3/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมในการ     

ทํางาน พ.ศ. 2546  
ที่มา   : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

 

 



 

 
- 42 - 

5.5.3   ระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล 

โครงการดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล ด้วยความถ่ี 2 ครั้ง/ปี ตรวจวัดในวันที่ 5 
กันยายน 2561 ซึ่งทําการตรวจวัดโดยประเมินค่า Time Weighted Average (TWA) 8 ช่ัวโมง ค่าระดับเสียง
สูงสุด และปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) จากพนักงาน จํานวน 2 คน บริเวณเตาหลอม และถอดช้ินงานออก
จากแม่พิมพ์ ผลการตรวจวัด พบว่า ค่า Lmax และ TWA มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ผลการตรวจวัด
แสดงดังตารางที่ 5.5.3-1 

ตารางที่ 5.5.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่บุคคลสัมผัส 

อันดับ รายละเอียด หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน พนักงานบริเวณ 
เตาหลอม 

พนักงานบริเวณ 
ถอดชิ้นงานออกจาก

แม่พิมพ์ 

1. วันท่ีตรวจวัด - 05/09/61 05/09/61 - - 
2. เวลาท่ีตรวจวัด - 09.00-17.00 09.00-17.00 - - 
3. TWA (8 hr) dB(A) 71.4 80.5 851/ 904/ 
4. Lmax dB(A) 93.7 111.4 1152/ 1404/ 
5. Dose % 64.3 71.8 1003/ - 

หมายเหตุ  :  1/ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน 
พ.ศ. 2561 

  2/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อม 
   ในการทํางาน พ.ศ. 2546  
  3/กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
   และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559  
  4/ American Conference of Governmental Industrial Hygienist; ACGIH 
ที่มา         : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

5.5.4   ความร้อน 

โครงการดําเนินการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการในดัชนีค่า WBGT ด้วยความถี่ 2 
ครั้ง/ปี ตรวจวัดจํานวน 2 ตําแหน่ง ได้แก่ บริเวณเตาหลอม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และบริเวณหล่อขึ้นรูป
อะลูมิเนียมแท่ง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 พบว่า ผลการตรวจวัดค่าความร้อน (WBGT) มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกําหนด แสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 5.5.4-1 
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ตารางที่ 5.5.4-1 ผลการตรวจวัดค่าความร้อน 

อันดับ รายละเอียด 
วันท่ี 

ตรวจวัด 
เวลาท่ี 
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (0C) 

DB GT NWB WBGT  
WBGT 

Average
1. บริเวณเตาหลอม        
 - ขับรถโฟล์คลิฟท์นําอะลูมิเนียมเข้า

เตาหลอม (30 นาที) 
19/11/61 13.00-15.00 34.0 35.0 28.0 30.1 

24.7 
 

- ปฏิบัติงานในห้อง QC  
(90 นาที) 

  23.0 25.0 22.0 22.9 

2. 

บริเวณหล่อข้ึนรูปอะลูมิเนียมแท่ง 
- ควบคุมปรับระดับน้ําอะลูมิเนียมท่ี
หลอมเหลวแล้วเทใส่บล็อก (120 
นาที) 

 

30/11/61 

 

09.30-11.30

 

34.0 

 

36.0 

 

27.0 

 

29.7 

 

29.7 

มาตรฐาน1/2/ - - - - 34.0 
มาตรฐาน  :  1/ กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
   และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016); ลักษณะงานเบา 
  2/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมในการ

ทํางาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003); ลักษณะงานเบา 
ที่มา         : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

6. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

โครงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 2 ครั้ง 

6.1   การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ในระหว่างเริ่มต้นโครงการ 

การรับฟังความคิดเห็นต่อการกําหนดขอบเขตและแนวทางประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์
ของการรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งที่ 1 คือ เพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการนําเสนอประเด็นห่วงกังวลต่อขอบเขตและแนวทางในการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
เพ่ือให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด โดยจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.30–12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ช้ัน 2 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 131 คน และ
ภายหลังจากการจัดประชุมโครงการได้ปิดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยจัดทํารายงานสรุป
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งข้อคิดเห็น และคําช้ีแจงของหน่วยงาน เจ้าของโครงการ
หรือกิจการ พร้อมส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบภายใน 15 วัน หลังจัดประชุม แสดงดังรูปที่ 6.1-1 ตัวอย่าง
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากการจัดประชุมครั้งที่ 1 สรุปได้ดังตารางที่ 6.1-1 
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6.2 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียแบ่งเป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นครัวเรือนและ
ผู้นําชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสํารวจและรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รูปแบบที่ดําเนินการ คือ การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับ
ครัวเรือน ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล และการสํารวจและรับฟังความคิดเห็นในส่วนของหน่วยงานราชการและ
ผู้นําชุมชน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือร่วมหารือและแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล
ของชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการและนําไปผนวกรวมกับการศึกษา  

6.3 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในระหว่างการจัดเตรียมทําร่างรายงานการประเมิน                 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่ 2 คือ เพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทุกภาคส่วนได้ให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะดําเนินการในวัน
พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ช้ัน 2 ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งน้ี โครงการได้ดําเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้รับทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการจัดประชุม และภายหลังจากจัดประชุมจะนําความคิดเห็นประเด็นห่วงกังวลและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นคร้ังที่ 2 มาผนวกรวมเป็นส่วน
หน่ึงของรายงาน และจัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมส่งให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทราบภายใน 15 วัน หลังจัดประชุม 
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การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 1 

  
การกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย 

ผู้แทน บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด 
การกล่าวเปิดการประชุมโดย 

นายอําเภอกบินทร์บุรี 

  
การนําเสนอรายละเอียดโครงการและการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  

บรรยากาศการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล 
รูปท่ี 6.1-1 บรรยากาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 1 
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ตารางที่ 6.1-1  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง (การจัดประชุม ครั้งที่ 1) 

ประเด็นคําถาม/ข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 
1. ด้านการจัดการมลพิษ 
1.1 มลพิษทางอากาศ 
- จากกระแสข่าวของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ท่ีเกิดข้ึนใน 

กทม. ตอนนี้ ทําให้เกิดข้อวิตกกังวลต่อผลกระทบการขอเพ่ิม
กําลังการผลิตของโรงงานจาก 90 ตัน/วัน เป็น 120 ตัน/วัน 
จะทําให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง
ดังกล่าวมากข้ึนหรือไม่ และจะมีวิธีจัดการและควบคุมยังไง
ไม่ให้ชุมชนได้รับผลกระทบ 
(สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี) 

- ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ท่ี
ไม่สมบูรณ์ โดยใช้เชื้อเพลิงเป็นหลัก อันมีสาเหตุหลัก ได้แก่  
1. เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จากรถยนต์ท่ีมีการใช้น้ํามัน

ดีเซล เป็นต้น 
2. กิจกรรมการก่อสร้างหลายชนิดมีการเปิดหน้าดินก่อนการ

ก่อสร้าง ซ่ึงทําให้เกิดฝุ่นได้ง่าย เช่น การก่อสร้างถนนใหม่
หรือการปรับปรุงผิวจราจรเป็นการทําให้เกิดฝุ่นมาก รวมไป
ถึงรถบรรทุกหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัสดุท่ีทําให้เกิดฝุ่น 
ขณะรถแล่นจะมีฝุ่นตกอยู่บนถนนแล้วกระจายตัวอยู่ในท่ี
อับอากาศ 

3. โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น
อุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ โรงโม่ และ
อุตสาหกรรมบางประเภทท่ีมีการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น 
น้ํามันเตา ถ่านหิน เป็นต้น ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ี
สามารถก่อให้เกิดฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน  

ในส่วนของโรงงาน บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด 
เป็นอุตสาหกรรมประเภทหลอมโลหะ ท่ีใช้เชื้อเพลิงเป็นก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซ่ึงฝุ่นท่ีเกิดข้ึนจะเป็นฝุ่นโลหะท่ีมีขนาด
ใหญ่มากกว่า 10 ไมครอน เป็นหลัก อย่างไร  ก็ตาม บริษัท โฮเอ 
เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ได้ติดต้ังระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศ (Dust collector) ท่ีมีประสิทธิภาพในการบําบัด 90-
95% ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบท่ีจะออกไปสู่ชุมชนจะอยู่ใน
ระดับตํ่ามาก ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองท่ี
ผ่านมา พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กฎหมายกําหนด  นอกจากนี้ บริษัทท่ีปรึกษาได้นําผลการ
ตรวจวัดท่ีผ่านมาไปศึกษาในรูปแบบของแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ตามหลักการของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ .) เพ่ือคาดการณ์
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และควบคุมไม่ให้ปล่อยมลพิษท่ี
เกินมาตรฐานออกสู่ชุมชน และจะนําผลการศึกษาเสนอในการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นคร้ังถัดไป 

-  การระบายมลพิษทางอากาศ เม่ือมีการผลิตในตอนกลางคืน 
หากมองไปจะเห็นได้ว่ามีควันปล่อยออกมาจากปล่องระบาย
ของบริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด 
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 บ้านโคกอุดม) 

- สําห รับการท่ีมองเห็นควันออกมาจากปล่องของบ ริษัท 
โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ในตอนกลางคืนท่ีมีความมืด
มากเม่ือมีลําแสงส่องผ่าน ทําให้มองเห็นฝุ่นควันได้ชัดเจนกว่า
ตอนกลางวันชัดเจนในตอนกลางคืน ท้ังนี้ทางโรงงานมีการผลิต
ท่ีเท่ากันท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ)  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง (การจัดประชุม ครั้งที่ 1) 

ประเด็นคําถาม/ข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 
-  ลดความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง 

ด้วยการปลูกต้นไม้ทรงสูงเป็นวิธีท่ีดีแล้วหรือยัง 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม) 

-  การปลูกต้นไม้ทรงสูงโดยรอบโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
แนวกันชนจากแนวเขตร้ัวโรงงานและชุมชนท่ีอยู่ข้างเคียง 

-  โรงงานมีการควบคุมค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศท่ี
ระบายออกจากปล่องโรงงาน  โดยจะต้องไม่ เกิน เกณ ฑ์
มาตรฐานของการระบายอากาศเสียจากปล่องตามค่ามาตรฐาน
อนุญาตให้ระบายมลพิษทางอากาศของเขตอุตสาหกรรม
กบินทร์บุรีท่ีเข้มงวดท่ีสุด หรือตามค่าควบคุมความเข้มข้นและ
อัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามค่าการ
ออกแบบ พร้อมมาตรการในการควบคุมมลพิษทางอากาศที่
ชัดเจนและรัดกุม ดังนี้ 

-  โรงงานมีการติดต้ังระบบบําบัดมลพิษทางอากาศแบบไซโคลน
ต่ออนุกรมกับถุงกรอง จํานวน 1 ชุด เพ่ือทําการบําบัดมลพิษ
ทางอากาศจากกิจกรรมการหลอมอะลูมิเนียมจากเตาหลอม 1 
และเตาหลอม 2 การทําความสะอาดถุงกรองใช้ระบบอากาศ
อัดความดันสูง (Pulse jet) 

-  จัดทําแผนตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance Program) ซ่ึงกําหนดระยะเวลาการซ่อมบํารุง
ตามชั่วโมงการทํางานของเคร่ืองจักร เพ่ือให้ระบบรวบรวมและ
ระบายอากาศ ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ สามารถทํางานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด ประกอบด้วย 
 การตรวจสอบการทํางานของระบบพัดลมและท่อดูดอากาศ 
 ตรวจประสิทธิภาพของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ เช่น 

ตรวจสอบแรงลมดูด และตรวจสอบความดันตกของระบบ
ดักฝุ่น 

 การทําความสะอาดระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ 
 การตรวจสอบระบบสายพานและมอเตอร์ต่างๆ 
 การเปลี่ยนถุงกรอง (Bag filter) ตามระยะเวลาการใช้งาน

และเปลี่ยนทันทีเม่ือพบถุงกรองอยู่ในสภาพชํารุดหรือไม่
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

-  การใช้สารเคมี (ซิลิกอน ทองแดง ฟลักซ์ ก๊าซอาร์กอน และ
ก๊าซไนโตรเจน) ในปริมาณที่เพ่ิมข้ึน บริษัทมีเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 
ท่ีจะใช้จัดการมลพิษพวกไอระเหยจากสารเคมีพวกนี้หรือไม่  
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 บ้านโคกอุดม) 

-  การควบคุมมลพิษทางอากาศควรมีมาตรการที่ชัดเจน อธิบาย
การควบคุมมลพิษให้ชัดเจน รวมถึงแผนบํารุงรักษาในระยะ
ยาวให้ม่ันใจว่าระบบยังมีการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
(แบบประเมินหลังการประชุม) 

 -   การจัดเตรียมอะไหล่สํารองท่ีจําเป็นสําหรับระบบดักฝุ่นให้
เพียงพอ และจัดให้มีถุงกรองสํารองไม่น้อยกว่า 144 ถุง หรือไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณถุงกรอง ใช้งานท้ังหมด เพ่ือ
เตรียมพร้อมสําหรับใช้งานการแก้ไขซ่อมบํารุง เม่ือระบบบําบัด
มลพิษทางอากาศเกิดขัดข้อง 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ)  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง (การจัดประชุม ครั้งที่ 1) 

ประเด็นคําถาม/ข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 
 -  กรณีท่ีระบบบําบัดมลพิษทางอากาศทํางานผิดปกติ เกิดการ

ชํารุด ขัดข้อง หรือมีการระบายมลสารเกินกว่าค่าท่ีกําหนด 
จะต้องทําการตรวจสอบเพ่ือหาสาเหตุและแก้ไขโดยทันที และ
ต้องหยุดกิจกรรมการผลิตจนกว่าจะทําการปรับปรุงแก้ไขให้
เรียบร้อยจึงดําเนินการผลิตต่อ ท้ังนี้จะต้องบันทึกสาเหตุการ
ตรวจสอบและแก้ไขไว้ทุกคร้ัง 

1.2 มลพิษทางน้ํา 
-  การควบคุมมลพิษ และโลหะหนัก สารเคมี ท่ีปนเปื้อนไปกับน้ํา 

ควรมีมาตรการท่ีชัดเจน อธิบายการควบคุมมลพิษให้ชัดเจน 
รวมถึงแผนบํารุงรักษาในระยะยาวให้ม่ันใจว่าระบบยังมีการใช้
งานได้ดีอยู่เสมอ 
(แบบประเมินหลังการประชุม) 

-  ติดต้ังถังบําบัดน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับ
น้ําเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ เพ่ือควบคุมให้
คุณลักษณะของนํ้าท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงานมีค่าเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีกําหนด ก่อนระบายเข้าสู่
ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางของเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ดังนี้ 
 ติดต้ังถังดักไขมัน ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ชุด 

สําหรับบําบัดน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจากอ่างล้างจาน และอ่างล้างมือ
รวมประมาณ 0.48 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

 ติดต้ังถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป ความสามารถในการบําบัด
น้ําเสีย ประมาณ 4.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน สําหรับบําบัด
น้ําเสียจากกิจกรรมการใช้ของพนักงานท้ังหมดรวมประมาณ 
2.72 ลูกบาศก์เมตร/วัน   

- น้ํ าเสียหลังการบําบัดจากถังบําบัดน้ํ าเสียประมาณ  2.72 
ลูกบาศก์เมตร/วัน จัดให้มีการจัดการ ดังนี้  
 กรณีผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์คุณลักษณะของ

น้ําเสียก่อนเข้าระบบบําบัดน้ําเสียของเขตอุตสาหกรรม  
กบินทร์บุรี ให้รวบรวมน้ําท้ิงไปกักเก็บท่ีบ่อพักน้ําท้ิงสุดท้าย 
(Holding pond) ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร 

 กรณีผลการตรวจวัดมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์คุณลักษณะของ
น้ําเสียก่อนเข้าระบบบําบัดน้ําเสียของเขตอุตสาหกรรม  
กบินทร์บุรี ให้รวบรวมน้ําท้ิงไปกักเก็บท่ีบ่อพักน้ําฉุกเฉิน 
(Emergency pond) ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร 

- กรณีท่ีน้ําท้ิงท่ีผ่านการบําบัดแล้วมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์คุณลักษณะ
ของน้ําเสียก่อนเข้าระบบบําบัดน้ําเสียของเขตอุตสาหกรรม
กบินทร์บุ รีจะต้องทําการรวบรวมไปยังบ่อพักน้ํ าฉุก เฉิน 
(Emergency pond) ซ่ึงเป็นบ่อคอนกรีต ความจุประมาณ 5 
ลูกบาศก์เมตร และส่งกลับไปบําบัดอีกคร้ังท่ีถังบําบัดน้ําเสีย
ของโครงการ ความสามารถในการบําบัดน้ําเสียในอัตรา 4.8 
ลูกบาศก์เมตร/วัน 

- กรณีท่ีพบว่าระบบบําบัดน้ําเสียไม่สามารถทํางานได้ตามค่าท่ี
ออกแบบ ให้ดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ และกําหนด
มาตรการหรือแนวทางการแก้ไข 



 

 
- 49 - 

ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ)  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง (การจัดประชุม ครั้งที่ 1) 

ประเด็นคําถาม/ข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 
- กํ าห น ด แผน ก ารบํ า รุ ง รั ก ษ า เชิ งป้ อ งกั น  (Preventive 

Maintenance Program) ระบบบําบัดน้ําเสียให้ทํางานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ โดยกําหนดระยะเวลาและรายการตรวจตาม
ชั่วโมงการทํางานของเคร่ืองจักร 

1.3 มลพิษทางเสียง 
-  การเพ่ิมกําลังการผลิตจาก 90 ตัน/วัน เป็น 120 ตัน/วัน จะทํา

ให้ชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบมากข้ึนหรือไม่ เพราะ
ชุมชนท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุดห่างจากโรงงานพียง 600 เมตร และตอนท่ี
กําลังการผลิตเพียง 90 ตัน/วัน พบว่ามีเสียงดังมากในเวลา
กลางคืน จะมีวิธีจัดการและควบคุมยังไงไม่ให้ชุมชนได้รับ
ผลกระทบ 
(สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี) 

- บริษัทท่ีปรึกษาจะทําการศึกษาอย่างละเอียดเพ่ิมข้ึน โดยจะ
ศึกษาเสี ยงจากแหล่ งกํ า เนิ ด ไป ยังริม ร้ัวโครงการไป ยัง
ยังชุมชนท่ีใกล้ท่ีสุด ซ่ึงก็คือหมูบ้านจัดสรรเลควิว ห่างจาก
โครงการประมาณ  600 เมตร บริษัทท่ีปรึกษาจะทําการ
ตรวจวัดท้ังระดับเสียงท่ัวไป และระดับเสียงรบกวน โดยจะทํา
การตรวจวัดเป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง และจะนําผลจากการ
ตรวจวัดมาศึกษาและประเมินผลกระทบ หากพบว่าค่าระดับ
การรบกวน ท่ีชุมชน ท่ี ใกล้ ท่ี สุด มีค่ า เกิน  10 เด ซิ เบลเอ 
(ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ระดับเสียงรบกวน) โรงงาน
จะต้องทําการปรับปรุงแก้ไขอย่าง แหล่งกําเนิดเสียงท่ีสําคัญ
ของโครงการจะมาจากการตกกระทบกันของอะลูมิเนียมแท่งใน
กระบวนการผลิตอะลูมิเนียมแท่ง อย่างไรก็ตามบริษัทท่ีปรึกษา
จะทําการกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ท้ังการแก้ไข
จากแหล่งกําเนิด การวางแผนป้องกันเสียงภายในอาคารผลิต 
หรือการปลูกต้นไม้ทรงสูงเพ่ือช่วยลดระดับเสียง และจะ
นําเสนอในการประชุมรับฟังความคิดเห็นคร้ังถัดไป 

-  จากผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง พบว่า ระดับเสียงมีค่าเข้า
ใกล้ค่ามาตรฐาน (เสียงริมร้ัว) ทางโรงงานมีแนวทางการลด
ระดับเสียงอย่างไร 
(แบบประเมินหลังการประชุม) 

-  มีเสียงดังมากตอนหลังเท่ียงคืนเป็นต้นไป อยากให้โรงงาน
จัดการเรื่องเสียงอย่างเคร่งครัด 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม) 

-  ชุมชนมีการร้องเรียนเร่ืองระดับเสียงท่ีดังมากในเวลากลางคืนผ่าน
ทางผู้นําชุมชน 
(นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองก่ี) 

-  ไม่อยากให้ใช้เคร่ืองมือวัดเสียงเป็นตัวชี้ วัดเพียงอย่างเดียว 
อยากให้มารับฟังจริงๆ ด้วยว่าระดับเสียงท่ีดังนั้น ดังรบกวน
ชุมชนมากเพียงใด และอยากให้คํานึงถึงความเป็นอยู่ของ
นักเรียนตามสถานศึกษาต่างๆ ท่ีอยู่โดยรอบโครงการด้วย 
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 บ้านโคกอุดม) 

-  การตรวจวัดนั้นเป็นข้ันตอนของกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมท่ี
ต้องจัดทําอยู่แล้วตามกฎหมาย ส่วนในผลกระทบท่ีชุมชนได้รับ 
บริษัทท่ีปรึกษาไม่ได้ใช้เร่ืองของข้อกําหมายและการตรวจวัดเป็น
การชี้วัดเพียงอย่างเดียว ในการศึกษาคร้ังนี้ บริษัทจะทําการ 
ศึกษาจากผลกระทบท่ีชุมชนได้รับอย่างแท้จริง โดยจะคํานึงถึง
ชุมชนท่ีอยู่ใกล้โครงการมากที่สุดว่าได้รับผลกระทบมากน้อย
เพียงใด ทางโรงงานร่วมกับบริษัทท่ีปรึกษาจะทําการศึกษาในทุก
ระยะห่างจากแหล่งกําเนิดเสียงไปยังชุมชน รวมถึงการป้องกัน
การเกิดเสียงดังจากแหล่งกําเนิดเสียงภายในโรงงานเอง 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ)  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง (การจัดประชุม ครั้งที่ 1) 

ประเด็นคําถาม/ข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 
-  ให้จัดส่งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปท่ี

เขต อุตสาหกรรมกบิ นท ร์บุ รี ด้ วย  เพ่ื อ เป็ นการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตาม EIA ของโครงการ 
(แบบประเมินหลังการประชุม) 

-  ตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศ
ไทย) จํากัด ท่ีได้รับเห็นชอบเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง 
(Third Party) เพ่ือดําเนินการตรวจสอบผลการปฏิบั ติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กรม
โรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี และสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน ตาม
แนวทางเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม สําหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม 
โครงการนิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงานของ
สํ านั กงานนโยบายและแผนท รัพยากร  ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในการนี้บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด 
จะทําการจัดส่งให้กับเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีด้วย 

2. ด้านการคมนาคมขนส่ง 
- การขนส่งสารเคมีเข้าสู่โครงการ มีการขนส่งผ่านสถานศึกษา

หรือไม่  และมีป้ ายบอกหรือไม่ ว่าจะขนส่ งสารเคมีผ่ าน
สถานศึกษาใดในเวลาใดบ้าง เพราะหากมีการขนส่งในตอนเช้า 
จะเป็นช่วงท่ีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียน หากมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน
จะส่งผลกระทบต่อนักเรียนท่ีกําลังเดินทางไปโรงเรียนได้  
(พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลกบินทร์บรีุ) 

-  การขนส่งสารเคมีเข้าสู่โครงการ จะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงท่ี
มีการจราจรคับคั่งหรือช่วงเวลาเร่งด่วนของชุมชน ได้แก่ ช่วง
เช้า 07.00-08.00 น. และช่วงเย็น 16.00-18.00 น. 

-  รัศมีการขนส่งอะลูมิเนียมเหลว มีรัศมีกี่กิโลเมตร (ขนส่งเฉพาะ
ภายในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีหรือไม่) 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม) 

-  ปัจจุบันมีขนส่งอะลูมิเนียมเหลวภายในรัศมี 2.6 กิโลเมตร และ
ขนส่งภายในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีเท่านั้น 

-  เส้นทางการขนส่งอะลูมิเนียมเหลวมี 2 เส้นทาง แบ่งเป็น
เส้นทางหลักและเส้นทางสํารอง โดยจะขนส่งภายในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร์บุรีเท่านั้น ก่อนทําการขนส่งอะลูมิเนียม
เหลวทุกครั้ง เจ้าหน้าที ่ที ่รับผิดชอบต้องทําการตรวจสอบ
ความพร้อมของภาชนะบรรจุ และหากพบว่าภาชนะบรรจุ 
ระบบยึดภาชนะ หรือรถขนส่งชํารุด เสียหาย ต้องทําการแก้ไข 
และซ่อมบํารุง โครงการจะดําเนินการให้อุปกรณ์และรถขนส่ง
ดังกล่าวมีสภาพพร้อมใช้งานก่อน จึงจะสามารถทําการขน
ส่งไปยังบริษัทคู่ค้า 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ)  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง (การจัดประชุม ครั้งที่ 1) 

ประเด็นคําถาม/ข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 
3. ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสุขภาพ 
-  พนักงานที่ทํางานภายในโรงงานได้มีการตรวจสุขภาพของ

พนักงานตามความเส่ียงหรือไม่ และได้นําผลการตรวจนั้น
กลับมาทบทวนหรือไม่ 
(พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี) 

-  โรงงานได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานท่ีทํางาน
เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ โดยพนักงานของบริษัทจะได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน และจะมีการวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพ
เสนอในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นคร้ังถัดไป -  อยากให้พนักงานได้ตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

(ความเครียด) ปีละ 2 คร้ัง  
   (แบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม) 
-  พนักงานท่ีเข้าไปทํางานในส่วนท่ีได้ รับความร้อน  มีโรค

ประจําตัวหรือไม่ และในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ ทางโรงงานมี
ระบบในการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างไร 
และมีพยาบาลในการดูแลหรือไม่ 

   (ในกรณีท่ีมีพนักงาน 200  คนข้ึนไป) 
-  โรงงานได้มีการตรวจวัดเสียงภายในบริเวณพ้ืนท่ีทํางานด้วย

หรือไม่ หากมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนโครงการีการปฏิบัติอย่าไร 
(พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี) 

- โรงงานได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนการทํางาน 
- โรงงานมีการดําเนินงานด้านการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน ได้แก่ การตรวจวัดดัชนีความร้อน การตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ และการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณท่ีมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดผลกระทบ และนํามาประเมินผลกระทบต่อตัวพนักงาน 
เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อพนักงานท่ีปฏิบัติงานและ
เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย รวมท้ังยังเป็นการกําหนด
มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทํางานให้
เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด 

- โรงงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไว้ให้
พนักงานตามลักษะปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะการ
ทํางาน คือ พนักงานท่ีทํางานในส่วนของฝ่ายบริหาร และ
พนักงานท่ีทํางานในส่วนของฝ่ายผลิต โดยจะมีการสํารอง
อุปกรณ์ไว้สําหรับพนักงานกรณีเกิดการชํารุดไว้อย่างเพียงพอ 
โดยโครงการจะมีการจัดทําป้ายเตือนและรณรงค์การสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และมีการประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานตระหนักถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
เพ่ือลดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยและเกิดการบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติงานได้ โดยการสวมใส่จะคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละฝ่าย 

- พนักงานในปัจจุบันมีท้ังหมด 32 คน และภายหลังขยายคาดว่า
จะมีการเพ่ิมข้ึนของจํานวนพนักงานอีก 7 คน  การดูแล
รักษาพยาบาลเบื้องต้นได้จัดให้มีเวชภัณฑ์ และยา เพ่ือใช้ใน
การปฐมพยาบาลรวม 29 รายการ ตามประกาศกระทรวง เร่ือง 
การจัดการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (พ.ศ. 2548) 
เพ่ือให้บริการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานท่ีเจ็บป่วยหรือได้รับ
บาดเจ็บในเบ้ืองต้น และได้ประสานงานกับ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
304 ในกรณีท่ีต้องส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 

-  มีการศึกษาผลกระทบด้าน แสง เสียง ความร้อน ต่อพนักงาน
หรือไม่  
(แบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม) 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ)  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง (การจัดประชุม ครั้งที่ 1) 

ประเด็นคําถาม/ข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 
- โรงงานมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและมีการซ้อมหรือไม่ 

หากมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน โรงงานมีการปฏิบัติอย่างไร 
(พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี) 

- โรงงานได้ตระหนักและให้ความสําคัญต่อการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย จึงได้จัดให้มีแผนการดําเนินงานเพ่ือป้องกันและระงับ
กรณีเกิดอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ และจัดต้ังทีม
ดับเพลิงซ่ึงกําหนด หน้าท่ีและบุคคลในการดําเนินการเพ่ือให้ผู้
ท่ีเกี่ยวข้องดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงานเอง ท้ังยังสามารถลดขนาดความรุนแรงและความ
สูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน โดยแผนระงับอัคคีภัยของโครงการ แบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ คือ การระงับเพลิงไหม้ข้ันต้น และการระงับ
เพลิงไหม้ข้ันรุนแรง 

- โรงงานได้ฝึกซ้อมทบทวนข้ันตอนการระงับอัคคีภัย หรือเม่ือเกิด
เหตุฉุกเฉินเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

- ภายหลังขยายกําลังการผลิตมีการใช้สารเคมี (ซิลิกอน ทองแดง 
ฟลักซ์ ก๊าซอาร์กอน และก๊าซไนโตรเจน) ในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 
และมีการใช้ฟลักซ์ ซ่ึงมีส่วนผสมของทรายซิลิกา เป็นสารก่อ
มะเร็ง และในปัจจุบันชาวบ้านหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 ในตําบล
หนองก่ี เป็นโรคหอบหืด โรคปอด และภูมิแพ้อากาศ มากกว่า
ปกติ อยากให้บริษัทท่ีปรึกษาศึกษาประเด็นเร่ืองสุขภาพอย่าง
ละเอียด 
(นายกองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน) 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา) 
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 บ้านโคกอุดม) 

- บริษัทท่ีปรึกษาจะรับไปศึกษาเพ่ิมเติม และจะเฝ้าระวังโดยการ
ตรวจวัดฝุ่นท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโรงงานเพ่ิมเติม 

- บริษัทท่ีปรึกษาจะมีการศึกษาและคาดการณ์ผลกระทบต่อ
สุขภาพท้ังทางบวกและทางลบโดยใช้วิธีการ กระบวนการและ
เค ร่ืองมือในการประเมินหลายชนิดร่วมกัน  เพ่ือกําหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดจาก
โครงการ  

4. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
- อยากให้โรงงานเข้าไปมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนในการปลูกฝัง

ด้านสิ่งแวดล้อม 
(ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกอุดม) 

- โรงงานจะดําเนินการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปลูกฝังด้าน
สิ่งแวดล้อมให้กับสถานศึกษารอบๆ พ้ืนท่ีโรงงาน โดยอาจจะ
เป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามแต่ละสถานศึกษา ซ่ึงจะ
เป็นการจัดกิจกรรมที่มีความย่ังยืนและเป็นต้นแบบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น โครงการธนาคารขยะ โครงการนักสืบ
สายนํ้า โครงการนักรบชายฝั่ง เป็นต้น ท้ังนี้แต่ละโครงการจะ
พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละสถานศึกษา และจะนําไป
กําหนดเป็นแผน CSR ในอนาคตของโรงงานต่อไป 

- เสนอให้ทําโครงการ CSR แบบย่ังยืน เป็นการสอนให้องค์
ความรู้มากกว่าการบริจาคสิ่งของ 

- ควรสนับสนุนและส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษาท่ี
ตอบโจทย์ความเป็นจิตอาสาหรือความเป็นผู้ให้ 

- ควรสนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการอนุรักษ์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการธนาคารขยะ โรงเรียนปลอด
ขยะ เป็นต้น  

- ควรมีแผ่นพับหรือวารสารประชาสัมพันธ์ส่งให้กับโรงเรียนด้วย 
โดยเฉพาะด้านมวลชนสัมพันธ์ และสาระความรู้ด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

(แบบประเมินหลังการประชุม) 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ)  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง (การจัดประชุม ครั้งที่ 1) 

ประเด็นคําถาม/ข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 
- การประชุมในวันนี้เป็นการทําประชาคมหรือไม่  
- อยากให้มีการไปจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน

ท่ีกลางหมู่บ้านหรือตามหมู่บ้านใหญ่ๆ เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกต่อการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 บ้านโคกอุดม) 

- การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นต่อการกําหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงเหตุผล
ความจําเป็นในการขอขยายกําลังการผลิตของโครงการ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ให้ประชาชน ผู้นํา
ชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ีศึกษาได้รับทราบ เพ่ือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจต่อโครงการ เพ่ือนําเสนอขอบเขตการศึกษา
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้นําชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
พ้ืนท่ีศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อวิตกกังวล
ต่อโครงการ และนําข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ การจัดเตรียมมาตรการลด
ผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป และจะนําผลการศึกษามาเสนอใน
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นคร้ังถัดไป 

- การนํ าเสนอการจัด ทํ ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมยังไม่มีผลของการวิเคราะห์ให้เห็นเป็นรูปธรรม 

- เม่ือมีการจัดประชุมแล้ว ต่อไปควรจะมีผลของการวิเคราะห์ท่ี
เป็นรูปธรรมมานําเสนอด้วย และให้ผู้นําชุมชน หน่วยงาน และ
ประชาชน เข้าไปดูเคร่ืองมือ/อุปกรณ์  ป้องกันมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมของโรงงานด้วย 
(แบบประเมินหลังการประชุม) 

-  อยากให้บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด เปิดประชุมท่ี
โรงงานเพ่ือให้ชาวบ้านเข้าไปดูงาน 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม) 

- โรงงานมีความยินดีให้ความร่วมมือเม่ือได้รับการติดต่อขอเข้า
เย่ียมชมโรงงานจากหน่วยงานต่างๆ หรือชุมชน เพ่ือสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยในปี 
พ.ศ. 2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้ามาเย่ียมชมโรงงาน 
เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 

-  อยากให้มีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเข้าถึงประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
จริงๆ และสอบถามถึงปัญหาท่ีชาวบ้านได้รับ ท้ังปัญหาด้านฝุ่น
ละออง และเสียงดังรบกวน 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม) 

- ตามกระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวทางในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม จะมีการลงพ้ืนท่ีทําแบบสัมภาษณ์สภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม สิ่งแวดล้อมปัจจุบันในพ้ืนท่ีศึกษา และความ
คิดเห็นต่อโรงงาน ท้ังในระดับครัวเรือน และระดับผู้นําชุมชน 
รวมถึงการเข้าพบหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังระดับ
ภูมิภาคและระดับท้องถ่ินเพ่ือสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อโรงงาน 
เพ่ือนํามาประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ทําแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ ทุกหลังคาเรือน เร่ืองเสียงดัง
รบกวน ท่ีหมู่บ้านจัดสรรเลควิว และบริษัทเพ่ือนบ้าน 
(เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี) 

- โรงงานร่วมกับบริษัทท่ีปรึกษาจะรับข้อเสนอแนะมาพิจารณาให้
สอดคล้องร่วมกันกับกระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวทางในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป 

- อยากให้เพ่ิมระยะเวลาในการสอบถามแลกเปล่ียนความคิดเห็น
มากข้ึน 
(แบบประเมินหลังการประชุม) 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ)  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง (การจัดประชุม ครั้งที่ 1) 

ประเด็นคําถาม/ข้อเสนอแนะ คําชี้แจง 
5. ด้านรายละเอียดโครงการ 
- โครงการมีพ้ืนท่ีเพียง 11 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา แต่มีกําลังการ

ผลิตมากถึง 120 ตัน/วัน โครงการมีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับการ
ปล่อยมลพิษท่ีเพ่ิมข้ึนตามกําลังการผลิตหรือไม่ และภายในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร์บุรีมีพ้ืนท่ีว่างบริเวณอ่ืนอีกหรือไม่ อยาก
ให้การขยายกําลังการผลิตในครั้งนี้ ดําเนินการในพ้ืนท่ีอ่ืน
ภายในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีท่ีห่างจากชุมชนมากกว่านี้ 
(สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี)   

- ปัจจุบันพ้ืนท่ีท่ีโรงงานมีอยู่นั้น หากโรงงานดําเนินกิจกรรมการ
ผลิตและดําเนินการติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ตามท่ีกําหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงงาน
หลอมอะลูมิเนียม บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ท่ี
ได้รับเห็นชอบเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 โรงงานยังมีพ้ืนท่ี
เพียงพอในการประกอบกิจกรรมการผลิตและการระบายมลพิษ
ทางอากาศ แต่อย่างไรก็ตามในการดําเนินการขยายกําลังการ
ผลิตในคร้ังนี้นั้นโรงงานยังมีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับการดําเนิน
กิจกรรมการผลิตภายใต้กําลังการผลิต 120 ตัน/วัน และทาง
โรงงานเองได้มีแนวคิดท่ีจะขยายพ้ืนท่ีโครงการเพ่ิมเติมเพ่ือ
รองรับการผลิตท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคตและเพ่ือรองรับอัตรา
การระบายมลพิษทางอากาศภายในอนาคต ให้เพียงพอตาม
ข้อกําหนดของเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุ รี แต่ท้ังนี้ ท้ังนั้น
โรงงานร่วมกับบริษัทท่ีปรึกษาจะต้องทําการศึกษาและหารือ
ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีด้วยว่าทางเขตอุตสาหกรรม
กบินทร์บุรีจะยังมีพ้ืนท่ีเหลือเพียงพอท่ีจะจัดสรรมาให้โรงงาน
หรือไม่  และรายละเอียดจะนําเสนอในการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นในคร้ังถัดไป 

- การดําเนินการผลิตในพ้ืนท่ีใหม่อาจจะมีความซับซ้อนและไม่
ต่อเนื่องในบางกิจกรรม ดังนั้นการประชุมในคร้ังนี้จะยังขอ
เสนอเป็นดําเนินการผลิตในพ้ืนท่ีโรงงานเดิม และจะดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหามลพิษให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยท่ีสุด 

-  อะลูมิเนียมมีกี่เกรด และมีวิธีการควบคุมอย่างไร 
(แบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม) 
 

- อะลูมิเนียมสามารถแบ่งเกรดได้จากหลักเกณฑ์ของส่วนผสม ซ่ึงสามารถ
แบ่งเป็นเกณฑ์โดยการแทนสัญลักษณ์เกรดอลูมิเนียมข้ึนรูปด้วยตัวเลข 4 
หลัก วิธีการแบ่งเกรดด้วยตัวเลขดังกล่าวถูกกําหนดข้ึนโดยสมาคม
อะลูมิเนียมแห่งสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็น อะลูมิเนียมท่ีมีความบริสุทธ์ิ
มากกว่า 99.00% แทนด้วย 1xxx อะลูมิเนียมผสมทองแดง แทนด้วย 2xxx 
อะลูมิเนียมผสมแมงกานีส แทนด้วย 3xxx อะลูมิเนียมผสมซิลิกอน แทน
ด้วย 4xxx อะลูมิเนียมผสมแมกนีเซียม แทนด้วย 5xxx อะลูมิเนียมผสม
แมกนีเซียมกับซิลิกอน แทนด้วย 6xxx อะลูมิเนียมผสมสังกะสี แทนด้วย 
7xxx และอะลูมิเนียมผสมแร่อ่ืนๆ  แทนด้วย 8xxx ปัจจุบันโรงงานผลิตเพียง
อะลูมิเนียม ADC12 เป็นอะลูมิเนียมผสมซิลิกอน (4xxx) เป็นอลูมิเนียม
ผสมที่มีสัดส่วนและปริมาณโดยท่ัวไป คือ ซิลิกอน 10-12% ซ่ึงถือว่าเป็น
ส่วนผสมท่ีมีอัตราส่วนน้อย โดยโลหะผสมดังกล่าวสามารถทําการเพิ่มความ
แข็งแรงด้วยการเติมสัดส่วนของทองแดงเข้าไปได้  

ที่มา :  รวบรวมและสรุปโดย บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562
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7. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

7.1    ผลการศึกษาด้านคุณภาพอากาศ 

7.1.1 ระยะก่อสร้าง 

ผลกระทบที่จะเกิดในระยะก่อสร้างจะเกิดขึ้นจากฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคาร การขนส่งวัสดุที่
ใช้ในการก่อสร้าง และยานพาหนะต่างๆ โดยฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเป็นฝุ่นละอองขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ คนงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ก่อสร้าง ดังน้ันเพ่ือเป็นการ
ป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าวโครงการจึงได้กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม ไว้ในหัวข้อที่ 8 

7.1.2 ระยะดําเนินการ 

ภายหลังขยายกําลังการผลิต โครงการจะติดต้ังเตาหลอมขนาด 10 ตันเพ่ิมอีก 1 ชุด โดยโครงการจะ
รวบรวมฝุ่นเข้าสู่ Dust collector ชุดเดิมของโครงการ และปรับปรุงปล่องระบายให้มีความสูง 16.7 เมตร (ปัจจุบัน 
มีความสูง 10.1 เมตร) นอกจากน้ีจะปรับปรุงปล่องระบายไอร้อนโดยรวมไอร้อนจากเตาหลอมทุกชุดออกปล่อง
ระบายเดียวกันโดยมีความสูงปล่อง 30 เมตร  โดยอัตราการระบายฝุ่นละออง และออกไซด์ของไนโตรเจน จากปล่อง 
Dust collector ภายหลังการขยายกําลังการผลิตมีค่าเท่ากับ 0.106 และ 0.100 กรัมต่อวินาที ตามลําดับ อัตรา
การระบายฝุ่นละออง และออกไซด์ของไนโตรเจน จากปล่องระบายไอร้อน (Exhaust Furnace 1-3) ภายหลังการ
ขยายกําลังการผลิต มีค่าเท่ากับ 0.158 และ 0.415 กรัมต่อวินาที ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 7.1.2-1 ซึ่งอัตรา
การระบายมลสารทางอากาศของโครงการเป็นไปตามข้อกําหนดอัตราการระบาย ของเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 
จากน้ันโครงการได้นําค่าอัตราการระบายของฝุ่นละออง และออกไซด์ของไนโตรเจน มาประเมินผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศ ด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ โดยในการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ พบว่า ผลการ
คาดการณ์ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโครงการ มีค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองในบรรยากาศ 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงสุด และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง สูงสุด มีค่าเท่ากับ 209.10 และ 
159.12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 7.1.2-2 ผลการประเมินทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.
2547) เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป สําหรับตําแหน่งที่พบค่าความเข้มข้นสูงสุดของ
สารมลสารทางอากาศส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ภายในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี และภายในพ้ืนที่โครงการ 
แสดงดังรูปที่ 7.1.2-2 ดังน้ัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการจะส่งผลกระทบต่อชุมชนในระดับตํ่า  

 อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการของ
โครงการ โครงการจึงได้กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดําเนินการที่เหมาะสม ไว้ในหัวข้อที่ 8 
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ตารางที่ 7.1.2-1 ข้อมลูอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการหลังการขยายกําลังการผลิต  

แหล่งกําเนิด 

ข้อมูลของปล่องระบาย 
ความเข้มข้น 

สารมลพิษทางอากาศ 
อัตราระบาย 

มลพิษทางอากาศ 
หมายเหตุ 

ความสูง  
เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 

อุณหภูมิ ความเร็ว 
อัตราไหล 
ที่สภาวะ
มาตรฐาน 

TSP NO2 TSP NO2 ลักษณะ 
ปลายปล่อง 

(m) (m) (K) (m/s) (Nm3/s) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) (g/s) (g/s) 

1. ค่าการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนดิของโครงการก่อนขยายกําลังการผลิต 1/  
Dust Collector 20.02/ 1.00 393 17.83 10.62 10.0 5.0 9.41 0.106 0.100 ตรง 
Furnace 1 20.02/ 0.80 533 7.47 2.10 23.0 26.5 49.86 0.048 0.105 ตรง 
Furnace 2 20.02/ 0.80 533 7.47 2.10 23.0 26.5 49.86 0.048 0.105 ตรง 

2. ค่าการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนดิของโครงการภายหลังขยายกําลังการผลิต   
Dust Collector  16.7 1.00 393 17.83 10.62 10.0 5.0 9.41 0.106 0.100 ตรง 
Exhaust Furnace 1-3 30.0 1.57 533 5.82 6.30 23.0 35.0 56.44 0.158 0.415 ตรง 

ค่ามาตรฐาน  240 200 - - - - 
หมายเหตุ : 1/ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด, 2561 

 2/ ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้ปรับปรุงความสูงปล่อง โดยปล่อง Dust Collector สูง 10.1 เมตร ปล่อง Furnace 1และ2 สูง 16.7 เมตร 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
ที่มา : บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด, 2562  
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ตารางที่ 7.1.2-2 ผลการประเมินค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง และไนโตรเจนไดออกไซด์ ภายหลังขยายกําลังการผลิต 

รายละเอียด 
ความเข้มข้นของมลสารทางอากาศ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละออง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
เฉลี่ย 24 ชม. คาดการณ์ เฉลีย่ 24 ชม. เฉลี่ย 1 ป ี เฉลี่ย 1 ชม. คาดการณ์ เฉลีย่ 1 ชม. เฉลี่ย 1 ป ี

ค่าความเข้มข้นสูงสุด 5.10 209.10 0.49 15.19 159.12 0.68 
พิกัด 804200E  1556100N 804100E  1556000N 804000E  1556400N 804100E  1556000N 

ลักษณะพื้นที่ ภายในพื้นที่โครงการ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เกษตรกรรม 
บริเวณทิศ - ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตก 
ระยะทาง - 50 เมตร 350 เมตร 50 เมตร 

A1 : โรงเรียนบ้านโคกสั้น 0.02 204.02 0.00 0.50 144.43 0.00 
A2 : โรงเรียนบ้านโคกลาน 0.06 204.06 0.01 1.40 145.33 0.01 
A3 : โรงเรียนบ้านทด 0.02 204.02 0.00 0.30 144.23 0.00 
A4 : พื้นที่ส่วนขยายใกล้บ่อสูบซอย 20/3 0.04 204.04 0.00 1.14 145.07 0.01 
A5 : สํานักงานโครงการ 0.08 204.08 0.02 1.43 145.36 0.03 
A6 : วัดโคกอุดม 0.15 204.15 0.03 2.43 146.36 0.05 
7 : บ้านโคกหนองแวงพัฒนา 0.05 204.05 0.01 1.38 145.31 0.01 
8 : บ้านใหม่โคกอุดม 0.72 204.72 0.04 4.20 148.13 0.05 
9 : บ้านโนนแดง 0.03 204.03 0.00 0.91 144.84 0.01 
10 : บ้านสระจาน 0.05 204.05 0.01 1.04 144.97 0.01 
11 : บ้านทุ่งสามัคคี 0.03 204.03 0.00 0.99 144.92 0.01 
12 : บ้านคลองชุมพล 0.04 204.04 0.00 1.07 145.00 0.01 
13 : บ้านโนนพัฒนา 0.10 204.10 0.01 0.97 144.90 0.01 

มาตรฐาน 3301/ 1001/ 3202/ 572/ 
มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกําหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป 

      2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 
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รูปที่ 7.1.2-1  ตําแหน่งค่าความเข้มข้นสูงสุดจากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ 
ภายหลังขยายกําลังการผลิต 
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7.2 ผลการศึกษาด้านระดับเสียง 

การคาดการณ์ผลกระทบด้านเสียง จะทําการประเมินระดับเสียงรบกวนท้ังในระยะก่อสร้างและระยะ
ดําเนินการ ไปยังผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ โดยพ้ืนที่อ่อนไหวที่ใช้เป็นตัวแทนในการกระทบด้าน
เสียง คือ เพิงพักอาศัยใกล้พ้ืนที่โครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ มีระยะห่างจากริมรั้วโครงการ 
ประมาณ 200 เมตร และบริษัทที่ปรึกษาได้ทําการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหว เมื่อวันที่ 1-8 
เมษายน 2562 เป็นเวลา 7 วันต่อเน่ือง เป็นตัวแทนของเสียงก่อนขยายกําลังการผลิต และตรวจวัดระดับเสียงเพ่ือ
เป็นตัวแทนระดับเสียงที่ไม่มีการรบกวน เมื่อวันที่ 11-12 เมษายน 2562 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 7.2.1-1 
ตําแหน่งตรวจวัดระดับเสียงที่เพิงพักอาศัยใกล้พ้ืนที่โครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ แสดงดังรูปที่ 
7.2.1-1 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) มีค่าระหว่าง 57.9-69.1 เดซิเบลเอ และระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) มีค่าระหว่าง 81.5-99.7 เดซิเบลเอ สําหรับผลการตรวจวัดบริเวณริมรั้วโรงงานฝั่งที่ติดกับชุมชน 
(ทิศตะวันตก) ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ใกล้กับชุมชนมากท่ีสุด พบว่า ระดับเสียง 24 ช่ัวโมง (Leq 24 ช่ัวโมง) มีค่าระหว่าง 
58.9-64.9 เดซิเบลเอ (ตรวจวัดเมื่อวันที่ 3-10 กันยายน 2561) ผลการตรวจวัดดังกล่าวมีค่าไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป ที่กําหนดค่าระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 

ตารางที่ 7.2.1-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณ เพิงพักอาศัยใกล้พ้ืนที่โครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด  

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 
ระดับเสียง 
เฉลี่ย 1 ชม. 
(Leq 1 hr) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชม. 
(Leq 24 hr) 

ระดับเสียง 
พ้ืนฐาน  
(L90) 

ระดับเสียง
สูงสุด  

(Lmax) 
เพิงพักอาศัยท่ีอยู่ใกล้

โครงการ ภายในพ้ืนท่ีหมู่ 9 
1-2/04/62 49.0-65.4 58.9 41.1-56.5 61.0-88.5 
2-3/04/62 57.7-65.8 61.9 54.3-63.7 73.8-94.8 
3-4/04/62 54.1-65.6 60.0 50.3-63.7 70.4-82.9 
4-5/04/62 51.7-66.5 58.1 42.0-56.5 63.1-94.4 
5-6/04/62 55.0-65.8 58.5 41.9-57.0 60.0-86.9 
6-7/04/62 52.2-66.4 59.1 45.0-56.8 67.5-87.3 
7-8/04/62 52.5-62.0 57.3 50.6-55.4 67.0-81.5 

11-12/04/62 47.4-64.1 57.9 40.0-55.7 66.0-87.1 
ค่าตํ่าสุด-ค่าสูงสุด 47.4-66.5 57.3-61.9 40.0-63.7 60.0-94.8 

ค่ามาตรฐาน1/ - 70 - 115 
มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
ที่มา       :    ตรวจวัดโดย บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 (11-12/04/62 เป็นตัวแทนเสียงวันที่โครงการหยุดการผลิต) 
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รูปที่ 7.2.1-1 สถานีตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ศึกษา 
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7.2.1 ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรมการก่อสร้างจะก่อให้เกิดเสียงดังเพ่ิมขึ้นจากการดําเนินงานปกติ โดยมีระยะเวลาการ
ได้รับผลกระทบเป็นไปตามลักษณะของอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมในการ
ก่อสร้าง การประเมินผลกระทบด้านเสียงในระยะก่อสร้างจากการก่อสร้างฐานรากของเคร่ืองจักร การติดต้ัง
เครื่องจักร การก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ และการปรับเปลี่ยนที่ต้ังในส่วนของพ้ืนที่ถัง LPG และลานจอดรถ 
มีระยะเวลาการดําเนินงาน ประมาณ 10 เดือน โดยทํางานในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. มี 

การคาดการณ์ค่าระดับเสียงเมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้าง โดยอ้างอิงค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง
สูงสุด บริเวณริมรั้วโรงงานตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าระดับการรบกวนและระดับ
เสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 กําหนดให้มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 70 
เดซิเบลเอ และระดับเสียงไปยังเพิงพักอาศัยใกล้พ้ืนที่โครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ  
มีระยะห่างจากริมรั้วโครงการ ประมาณ 200 เมตร จะมีระดับเสียงจากโครงการลดลงเหลือประมาณ 23.9  
เดซิเบลเอ เมื่อรวมกับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงสุด ที่ตรวจวัดได้ พบว่า มีระดับเสียงเท่าเดิม คือ 61.9  
เดซิเบลเอ 

จากผลการคาดการณ์ระดับเสียงรบกวนเม่ือมีกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณเพิงพักอาศัยใกล้พ้ืนที่
โครงการด้านทิศตะวันตก ในช่วงเวลาก่อสร้าง คือ 08.00-18.00 น. พบว่า ค่าระดับการรบกวนมีค่าระหว่าง –
6.0 (ไม่รบกวน) ถึง 5.1 เดซิเบลเอ ซึ่งพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน ซึ่งกําหนดให้ค่าระดับเสียงรบกวนไม่ให้เกิน 10.0  
เดซิเบลเอ ดังน้ันคาดว่าผลกระทบด้านเสียงในระยะก่อสร้าง จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้โครงการ
ในระดับตํ่า  

7.2.2 ระยะดําเนินการ 

การประเมินผลกระทบด้านเสียงระยะดําเนินการภายหลังขยายกําลังการผลิตต่อชุมชนท่ีอยู่ใกล้
พ้ืนที่โครงการมากที่สุด คือ เพิงพักอาศัยใกล้พ้ืนที่โครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ระยะห่าง
จากริมรั้วโครงการประมาณ 200 เมตร (เช่นเดียวกับระยะก่อสร้าง) โดยพิจารณาแหล่งกําเนิดเสียงจาก
เครื่องจักรที่ดําเนินการติดต้ังเพ่ิมเติม คือ เตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 10 ตัน จํานวน 1 เตา อ้างอิงผลการ
ตรวจวัดระดับเสียงในพ้ืนที่ทํางานบริเวณเตาหลอมที่มีค่าสูงสุด จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
โรงงานหลอมอะลูมิเนียม บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561  
มาเป็นตัวแทนข้อมูลระดับเสียงของเครื่องจักรที่จะติดต้ังใหม่ ซึ่งมีระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq 8 hr.) 
สูงสุด คือ 81.2 เดซิเบลเอ ซึ่งผลการตรวจวัดมีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 กําหนดให้มี
ค่าไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ  
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การคาดการณ์ค่าระดับการเสียงภายหลังขยายกําลังการผลิต โดยอ้างอิงค่าระดับเสียงสูงสุด
บริเวณริมรั้วโรงงานตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าระดับการรบกวนและระดับเสียง 
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป กําหนดให้มีค่า
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ไปยังเพิงพักอาศัยใกล้พ้ืนที่โครงการด้านทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของโครงการ มีระยะห่างจากริมรั้วโครงการ ประมาณ 200 เมตร จะมีระดับเสียงลดลงเหลือประมาณ 
23.9 เดซิเบลเอ เมื่อรวมกับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงสุด ที่ตรวจวัดได้ พบว่า มีระดับเสียงเท่าเดิม คือ 
61.9 เดซิเบลเอ 

1)  ผลการคาดการณ์ค่าระดับการรบกวนภายหลังขยายกําลังการผลิตในช่วง เวลา 06.00 – 
22.00 น. สรุปได้ดังน้ี 

ปัจจุบนั                        มีค่าระดับการรบกวนอยู่ระหว่าง  -12.6 ถึง 22.7 เดซิเบลเอ 
หลงัขยายกําลงัการผลิต    มีค่าระดับการรบกวนอยู่ระหว่าง  -12.6 ถึง 22.7 เดซิเบลเอ 

จากผลการคํานวณค่าระดับการรบกวน พบว่า การดําเนินกิจกรรมการผลิตในปัจจุบันด้วยกําลัง
การผลิต 90 ตัน/วัน และภายหลังขยายกําลังการผลิตที่ 120 ตัน/วัน ส่วนใหญ่ค่าระดับการรบกวนมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียง
รบกวน ซึ่งกําหนดให้ค่าระดับเสียงรบกวนไม่ให้เกิน 10.0 เดซิเบลเอ เมื่อวิเคราะห์ค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
พบว่า ค่าระดับการรบกวนปัจจุบันมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานจํานวน 17 ค่า จากการคํานวณทั้งหมด 112 ค่า 
หรือคิดเป็นร้อยละ 15.2 และภายหลังขยายกําลังการผลิตพบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเท่าเดิม คือมีจํานวน 
17 ค่า หรือคิดเป็นร้อยละ 15.2 เมื่อศึกษาข้อมูลแหล่งกําเนิดเสียงไปยังเพิงพักอาศัยใกล้พ้ืนที่โครงการด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ระยะห่างจากริมรั้วโครงการประมาณ 200 เมตร ปัจจุบัน พบว่า ระดับเสียง
เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (Leq 1 hr) มีค่าระหว่าง 48.8-65.8 เดซิเบลเอ ซึ่งภายหลังขยายกําลังการผลิตเมื่อรวมกับ
ระดับเสียงจากโครงการแล้ว ไม่ส่งผลให้ระดับเสียงที่ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

2)  ผลการคาดการณ์ค่าระดับการรบกวนภายหลังขยายกําลังการผลิตในช่วง เวลา 22.00 – 
06.00 น.  สรุปได้ดังน้ี 

ปัจจุบนั                       มีคา่ระดับการรบกวนอยู่ระหว่าง  -13.2 ถึง 18.5 เดซิเบลเอ 
หลังขยายกําลังการผลิต   มีค่าระดับการรบกวนอยู่ระหว่าง  -13.2 ถึง 18.5 เดซิเบลเอ 

จากผลการคาดการณ์ค่าระดับการรบกวน พบว่า การดําเนินกิจกรรมการผลิตในปัจจุบันที่
กําลังการผลิต 90 ตัน/วัน และภายหลังขยายกําลังการผลิตที่ 120 ตัน/วัน ส่วนใหญ่ค่าระดับการรบกวนมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับ
เสียงรบกวน ซึ่งกําหนดให้ค่าระดับเสียงรบกวนไม่ให้เกิน 10.0 เดซิเบลเอ เมื่อวิเคราะห์ค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
พบว่า ค่าระดับการรบกวนปัจจุบันมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานจํานวน 57 ค่า จากการคํานวณทั้งหมด 679 ค่า 
หรือคิดเป็นร้อยละ 8.3 และภายหลังขยายกําลังการผลิต พบว่า มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานจํานวน 57 ค่า  
จากการคํานวณทั้งหมด 679 หรือคิดเป็นร้อยละ 8.3 เมื่อศึกษาข้อมูลแหล่งกําเนิดเสียงไปยังเพิงพักอาศัยใกล้
พ้ืนที่โครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ระยะห่างจากริมรั้วโครงการประมาณ 200 เมตร 
ปัจจุบัน พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 min) มีค่าระหว่าง 46.4-70.1 เดซิเบลเอ ซึ่งภายหลังขยาย
กําลังการผลิตเมื่อรวมกับระดับเสียงจากโครงการแล้ว ไม่ส่งผลให้ระดับเสียงที่ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
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ทั้งน้ีโครงการยังได้กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียงดังภายในโรงงานเพ่ือป้องกันผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินกิจกรรม ดังหัวข้อที่ 8 

7.3    ผลการศึกษาด้านคุณภาพน้ํา 

7.3.1 ระยะก่อสร้าง 

การใช้นํ้าในระยะการก่อสร้างจะเป็นการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคของคนงานก่อสร้างโดยมีคนงาน
ก่อสร้างสูงสุดประมาณ 40 คน เป็นคนในงานก่อสร้างในท้องถิ่น คิดเป็นปริมาณนํ้าใช้ 2.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
(คิดอัตราการใช้ นํ้าของคนงานก่อสร้างเท่ากับ 70 ลิตร/คน/วัน ) แหล่งนํ้าใช้จะใช้ร่วมกันกับระบบ
สาธารณูปโภคปัจจุบันของโครงการ คือ จากนํ้าประปาจากเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี นํ้าเสียที่เกิดขึ้น
ประมาณ 2.24 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (อัตราการเกิดนํ้าเสียคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณนํ้าใช้, คู่มือการ
ออกแบบระบบระบายนํ้าเสียและนํ้าฝน, ธงชัย พรรรสวัสด์ิ 2549) นํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
มีน้อยมาก ดังน้ันการดําเนินงานในระยะก่อสร้างคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่ออุทกวิทยาและคุณภาพนํ้า 
ผิวดินภายนอกโครงการในระดับตํ่า 

7.3.2 ระยะดําเนินการ 

ปัจจุบันและภายหลังขยายกําลังการผลิตนํ้าใช้ส่วนหน่ึงของโครงการจะระเหยในข้ันตอนการหล่อ
อะลูมิเนียม คิดเป็นปริมาณการสูญเสียนํ้าเพ่ือการระเหยของโครงการในข้ันตอนการหล่ออะลูมิเนียมปัจจุบัน
และภายหลังขยายประมาณ 9.4 และ 12.53 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามลําดับ สําหรับนํ้าเสียที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ นํ้าเสียจากพนักงาน และล้างย้อนจากระบบผลิตนํ้าอ่อน ปัจจุบันมีปริมาณนํ้าเสียรวมประมาณ 2.9 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณนํ้าเสียที่ต้องส่งไปยังระบบบําบัดนํ้าเสีย
ส่วนกลางของเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี เพ่ิมขึ้นจาก 2.9 เป็น 3.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทําการรวบรวมน้ําเสีย
จากจุดเกิดนํ้าเสียไปทําการบําบัดยังถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป (Septic Tank) ด้วยท่อ HDPE ขนาด 2-2.5 น้ิว 
การจัดการนํ้าเสียสรุปได้ดังน้ี 

1) นํ้าเสียจากอ่างล้างมือ/ล้างจาน ปัจจุบันมีปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 0.22 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณนํ้าเสียเกิดขึ้นประมาณ 0.48 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
นํ้าเสียที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมผ่านถังดักไขมันขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร และเข้าสู่บ่อรวบรวมนํ้าเสีย 1 ขนาด  
5 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือรอส่งไปยังถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

2)  นํ้าเสียที่เกิดจากห้องนํ้า-ห้องส้วม (ส่วนสํานักงาน โรงงาน และ รปภ.) ปัจจุบันมีปริมาณ 
นํ้าเสียประมาณ 2.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณนํ้าเสียเกิดขึ้น 
รวมท้ังหมดประมาณ 2.48 ลูกบาศก์เมตร/วัน นํ้าเสียที่เกิดจากห้องนํ้า-ห้องส้วมสํานักงานจะถูกรวบรวมเข้าสู่
บ่อรวบรวมนํ้าเสีย 1 ร่วมกับนํ้าเสียอ่างมือ/ล้างจาน นํ้าเสียจากห้องนํ้า-ห้องส้วมโรงงานจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อ
รวบรวมน้ําเสีย 2 และนํ้าเสียจากห้องนํ้า-ห้องส้วมป้อม รปภ. จะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อรวบรวมนํ้าเสีย 3 บ่อ
รวบรวมนํ้าเสียแต่ละบ่อมีขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือส่งเข้าสู่ถังบําบัดนํ้าเสียแบบสําเร็จรูปขนาด 5 ลูกบาศก์
เมตร/วัน 
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ในด้านการจัดการนํ้าเสียที่รวบรวมเข้าสู่ถังบําบัดนํ้าเสียในปัจจุบันมีปริมาณ 2.72 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณนํ้าเสียเพ่ิมขึ้นรวมประมาณ 2.96 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
นํ้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและภายหลังขยายกําลังการผลิตจะทําการบําบัดโดยถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป
ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งได้ทําการติดต้ังไว้แล้ว ถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปทางชีวภาพของโครงการเป็นถัง
บําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพชนิดเติมอากาศ ประกอบด้วย ส่วนเกรอะ ส่วนกรองไร้อากาศ และส่วนเติมอากาศ
ชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ โดย BOD influent 250 มิลลิกรัม/ลิตร และ BOD Effluent ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/
ลิตร แสดงให้เห็นว่าถังบําบัดนํ้าเสียเบ้ืองต้นสามารถรองรับปริมาณนํ้าเสียและรองรับการบําบัดให้มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีกําหนดได้อย่างเพียงพอ ในการควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้งหลังการบําบัดนํ้าเสีย 
ปัจจุบันได้ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในบ่อพักนํ้าทิ้งเดือนละ 2 ครั้ง จากผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเสียก่อน
รวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียของเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ผลการตรวจวัดปี พ.ศ. 2561 พบว่า ลักษณะ
สมบัติของนํ้าเสียมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีกําหนดไว้ นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้
รวบรวมนํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วไปบําบัดอีกครั้งยังระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางของเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 
โดยไม่มีการระบายลงสู่แหล่งรองรับนํ้าอ่ืนๆ จึงคาดว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนหรือโรงงาน
ข้างเคียง 

นํ้าที่ผ่านการบําบัดจากถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปแล้วและมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่เขตอุตสาหกรรม
กบินทร์บุรีกําหนด จะรวบรวมเข้าสู่บ่อพักนํ้าทิ้งขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร ร่วมกับนํ้าล้างย้อนที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตนํ้าอ่อนในปัจจุบันและภายหลังขยายกําลังการผลิตประมาณ 0.18 และ 0.24 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ตามลําดับ โดยภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณนํ้าเสียทั้งหมดที่ต้องส่งไปยังระบบบําบัด 
นํ้าเสียส่วนกลางของเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี เพ่ิมขึ้นจาก 2.9 เป็น 3.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งน้ีเขต
อุตสาหกรรมกบินทร์บุรีสามารถรองรับปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการได้อย่างเพียงพอ กรณีคุณภาพนํ้า 
มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีกําหนด จะรวบรวมไปยังบ่อฉุกเฉินขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร 
เพ่ือทยอยกลับไปบําบัดอีกครั้งที่ถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป แสดงให้เห็นว่าถังบําบัดนํ้าเสียเบ้ืองต้นสามารถรองรับ
ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ และบ่อพักนํ้าทิ้ง/บ่อฉุกเฉิน สามารถรองรับนํ้าได้ประมาณ 1.5 วัน 

7.4    ผลการศึกษาด้านคมนาคม 

ผลจากการประเมินปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 
165+136 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางไปยังพ้ืนที่โครงการ และเปรียบเทียบปริมาณการจราจรเป็น 
Passenger Car Unit (PCU) และคํานวณ V/C Ratio ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการบ่งช้ีสภาพการจราจรของถนน
ว่ามีความหนาแน่นหรือเบาบาง ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ พบว่า  

ระยะก่อสร้าง (ปี พ.ศ. 2563) ปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 บริเวณหลัก
กิโลเมตรที่ 165+136 ในช่วงเวลาปกติ มีค่า V/C Ratio คิดเป็น 0.09 เมื่อนํามาประเมินผลกระทบร่วมกับ
ปริมาณจราจรของโครงการ ผลคาดการณ์ V/C Ratio คิดเป็น 0.09 ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาปริมาณ
จราจรที่เพ่ิมขึ้น พบว่า ไม่ทําให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยที่สภาพการจราจรเบาบาง เคลื่อนตัว
ได้ดีมาก สําหรับช่วงเวลาเร่งด่วน มีค่า V/C Ratio คิดเป็น 0.16 เมื่อนํามาประเมินผลกระทบร่วมกับปริมาณ
จราจรของโครงการ ผลคาดการณ์ V/C Ratio คิดเป็น 0.16 ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาปริมาณจราจรที่
เพ่ิมขึ้น พบว่า ไม่ทําให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยที่สภาพการจราจรเบาบาง เคลื่อนตัวได้ดีมาก  
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ระยะดําเนินการ (ในปี พ.ศ. 2564-2566) การคาดการณ์ปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 304 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 156+136 ในช่วงเวลาปกติ มีค่า V/C Ratio คิดเป็น 0.09  0.10 และ 
0.10 ตามลําดับ เมื่อนํามาประเมินผลกระทบร่วมกับปริมาณจราจรของโครงการ ผลคาดการณ์ V/C Ratio  
คิดเป็น 0.10  0.10 และ 0.10 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้น พบว่า ไม่ทําให้สภาพจราจร
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยที่สภาพการจราจรเบาบาง เคลื่อนตัวได้ดีมาก สําหรับช่วงเวลาเร่งด่วน มีค่า V/C 
Ratio คิดเป็น 0.16  0.17 และ 0.17 ตามลําดับ เมื่อนํามาประเมินผลกระทบร่วมกับปริมาณจราจรของโครงการ 
ผลคาดการณ์ V/C Ratio คิดเป็น 0.16  0.17 และ 0.17 ตามลําดับ พบว่า การขยายกําลังการผลิตของโครงการ
ไม่ทําให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยที่สภาพการจราจรยังสามารถเคลื่อนตัวไปได้ดีมาก  

ดังน้ัน การจราจรในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการของโครงการ ส่งผลกระทบกระต่อสภาพ
การจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยสภาพการจราจรไม่เปลี่ยนไปจากเดิม  

7.5    ผลการศึกษาด้านการใช้น้ํา 

7.5.1 ระยะก่อสร้าง 

ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการใช้นํ้าสูงสุดในช่วงก่อสร้างประมาณ 7.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
มาจากการใช้นํ้าของคนงานก่อสร้างและใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าใช้คนงานสูงสุด (ในบางช่วง) 
ประมาณ 40 คน ซึ่งคนงานทั้งหมดจะพักอยู่ภายนอกพ้ืนที่โรงงาน อ้างอิงอัตราการใช้นํ้าของคนงานก่อสร้าง
เท่ากับ 70 ลิตรต่อคนต่อวัน (ธงชัย พรรณสวัสด์ิ คู่มือการออกแบบระบบระบายนํ้าและนํ้าฝน, 2554) ดังน้ัน 
คิดเป็นปริมาณนํ้าใช้ 2.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สําหรับนํ้าใช้ในกิจกรรมก่อสร้างคาดว่าจะมีปริมาณ 5 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม โครงการจะกําหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดเตรียมนํ้าใช้ในส่วนน้ีให้มีความเพียงพอ 
ส่วนนํ้าด่ืมของคนงานก่อสร้างจะใช้นํ้าด่ืมบรรจุขวดซึ่งกําหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหามาให้เพียงพอ
เช่นกัน ดังน้ันการใช้นํ้าของโครงการคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการใช้นํ้าและแหล่งนํ้าดิบของ
ชุมชนโดยรอบโครงการในระดับตํ่า 

7.5.2 ระยะดําเนินการ 

การใช้นํ้าภายในโครงการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ นํ้าใช้ในการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน  
นํ้าใช้ในกระบวนการผลิต และน้ําใช้รดต้นไม้ ปัจจุบันมีปริมาณการใช้นํ้ารวมประมาณ 13.59 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณการใช้นํ้าเพ่ิมขึ้นรวมเป็น 19.98 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
แบ่งเป็นนํ้าใช้ในการอุปโภค-บริโภคของพนักงานปัจจุบันปริมาณการใช้นํ้ารวมประมาณ 3.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณนํ้าใช้เพ่ิมขึ้นรวมประมาณ 3.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน นํ้าใช้ใน
กระบวนการผลิตปัจจุบันปริมาณการใช้นํ้ารวมประมาณ 9.58 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังขยายกําลังการผลิต
คาดว่าจะมีปริมาณนํ้าใช้เพ่ิมขึ้นรวมประมาณ 12.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน นํ้าใช้ในการรดนํ้าต้นไม้ ปัจจุบันและ
ภายหลังขยายกําลังการผลิตมีปริมาณเท่าเดิม คือ 7 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

แหล่งนํ้าใช้ของโครงการ คือ นํ้าประปาจากเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ซึ่งเป็นผู้ผลิต ส่งจ่าย
นํ้าประปา และดูแลระบบประปาให้กับผู้ประกอบการภายในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี โดยเขตอุตสาหกรรม
กบินทร์บุรีได้รับรองการจ่ายนํ้าประปาให้โครงการได้อย่างเพียงพอ นํ้าประปาจากเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 
จะถูกส่งมายังโครงการโดยระบบท่อประปาไปยังถังกักเก็บนํ้าความจุ 80 ลูกบาศก์เมตร และยังมีถังเก็บนํ้าจาก
ระบบผลิตนํ้าอ่อน ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร รวมความจุถังเก็บสํารองนํ้า 110 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถ
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สํารองนํ้าใช้ในโครงการได้ประมาณ 5.5 วัน ดังน้ันการใช้นํ้าของโครงการคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ด้านลบต่อการใช้นํ้าและแหล่งนํ้าดิบของชุมชนโดยรอบโครงการในระดับตํ่า 

7.6    ผลการศึกษาด้านการจัดการของเสีย 

7.6.1 ระยะก่อสร้าง 

การจัดการขยะมูลฝอยและเศษวัสดุจากการก่อสร้างได้กําหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บและรวบรวมของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน 
โดยติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากราชการหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกําจัดตามหลัก
วิชาการ ของเสียที่เกิดในระยะก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

1)  ของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้าง ได้แก่ เศษวัสดุก่อสร้าง สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้จะ
จําหน่ายให้กับหน่วยงานท่ีรับซื้อต่อไป ส่วนที่ไม่สามารถจําหน่ายได้ ได้กําหนดให้ผู้รับเหมาต้องเก็บรวบรวมให้
บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการมารับไปคัดแยกเพื่อรีไซเคิลหรือดําเนินการตามท่ีได้รับอนุญาต
ต่อไป 

2)  ของเสียที่เกิดขึ้นจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้างประมาณ 40 คน คาดว่าจะมี
ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 40 กิโลกรัมต่อวัน (อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 1.0 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) 
โครงการได้กําหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมถังขยะชนิดมีฝาปิดรองรับคนเสียจากคนงานก่อสร้าง และกําหนดให้มี
การคัดแยกประเภทเพ่ือง่ายต่อการกําจัด โดยกําหนดให้ผู้รับเหมาต้องเก็บรวบรวมให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการ มารับไปกําจดัต่อไป 

ดังน้ันการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ คาดว่าจะก่อให้เกิด
ผลกระทบในระดับตํ่าต่อการจัดการของเสียของชุมชน และยังอาจก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจให้บริการจัดการของ
เสียในท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น 

7.6.2 ระยะดําเนินการ 

การจัดการมูลฝอยและของเสียอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตของโครงการแบ่งออกเป็น  
2 ส่วน ได้แก่ ของเสียหมุนเวียนภายในโครงการ และของเสียส่งกําจัดโดยหน่วยงานภายนอก ปัจจุบันมีของเสีย
หมุนเวียนภายในโครงการ ได้แก่ เศษอะลูมิเนียมจากข้ันตอนการหล่อขึ้นรูป และอะลูมิเนียมออกไซด์จาก
ขั้นตอนการไล่อากาศในการบรรจุอะลูมิเนียมเหลวลงกา ซึ่งสามารถหมุนเวียนอะลูมิเนียมกลับมาใช้ได้ 
ในปัจจุบันประมาณ 42.84 ตัน/ปี และภายหลังขยายกําลังการผลิตสามารถหมุนเวียนได้ประมาณ 75 ตัน/ปี  
คิดเป็นการหมุนเวียนประมาณร้อยละ 10.98 ของปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นภายหลังขยายกําลังการผลิตทั้งหมด
สําหรับขยะมูลฝอยและของเสียอุตสาหกรรมซึ่งต้องส่งไปกําจัดยังหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากราชการหรือ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.02 ของปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในการขนส่งไปกําจัดจะ
ดําเนินการขนส่งโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่าน้ัน ซึ่งจะจัดรถเข้ามารับขยะมูล
ฝอย/ของเสียบริเวณพ้ืนที่จัดเก็บของเสีย ดังน้ันคาดว่าการดําเนินงานของโครงการ จะก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ลบต่อการจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานในระดับท้องถิ่นในระดับตํ่า  
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7.7    ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

โครงการจัดให้มีแผนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจํานวน 2 ครั้ง ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยครั้งแรกเป็นการช้ีแจงขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และคร้ังที่ 2 เป็นการช้ีแจงผลการศึกษา และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยโครงการได้นําข้อวิตกกังวล 
ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่างๆ มาวิเคราะห์เพ่ือนําไปกําหนดเป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี การ
ดําเนินโครงการจะก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย โดยผลดีจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ การกระจาย
รายได้ออกสู่ชุมชนผ่านรูปแบบการเสียภาษีบํารุงท้องถิ่น รายจ่ายจากการจ้างพนักงาน และการเสียภาษีจาก
รายได้ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ เป็นต้น ส่วนผลเสีย
ที่จะเกิด เช่น ประชากรแฝงในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เป็นต้น 
สําหรับผลกระทบต่อปัญหาทางสังคมที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นน้ัน โครงการได้มีการกําหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการตลอดระยะดําเนินการจึงคาดว่า
ผลกระทบจะอยู่ในระดับตํ่า 

7.8    ผลการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 7.8.1  ระยะก่อสร้าง 

 การก่อสร้างโครงการจะมีกิจกรรมท่ีอาจส่งผลต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงาน
ก่อสร้าง เช่น การใช้เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ อาจเกิดอุบัติเหตุจากการร่วงหล่น และการขนย้าย ถูกของมี
คมบาด อุบัติเหตุเหล่าน้ีเกิดจากความประมาทของคนงานก่อสร้างในการป้องกันอันตรายดังกล่าว ทาง
โครงการจะกําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาเคร่งครัดต่อมาตรการด้านความปลอดภัยในระยะก่อสร้าง เช่น  
การกําหนดแนวเขตอันตรายห้ามเข้า โดยจัดให้มีรั้วและป้ายแจ้งเขตอันตรายไว้ชัดเจน ตรวจตราอุปกรณ์ 
เครื่องจักร ก่อนใช้งานทุกครั้งให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงหรืออยู่ในพ้ืนที่
เสี่ยงต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพ้ืนฐานตามที่บริษัทกําหนด ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้า
นิรภัย แว่นตานิรภัย และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามลักษณะงาน นอกจากน้ี
โครงการได้กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของโครงการ พร้อมทําการฝึกอบรมจาก
โครงการก่อนการดําเนินการใด ๆ นอกจากน้ี ยังมีข้อกําหนดด้านระบบการจัดการความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย และการรายงานอุบัติเหตุและอัคคีภัย ที่คนงานก่อสร้างทุกคนต้อง
ยึดถือปฏิบัติซึ่งกําหนดไว้แล้วในสัญญาจ้างจึงคาดว่าผลกระทบด้านลบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างจะ
อยู่ในระดับตํ่า 

 7.8.2  ระยะดําเนนิการ 

 ระยะดําเนินการพนักงานย่อมมีโอกาสสัมผัสกับฝุ่น สารเคมี ความร้อน เสียงดังจากกิจกรรมการ
ผลิตในข้ันตอนต่าง ๆ ทั้งน้ีโครงการได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ 
และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ
กิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมในการทํางาน (พ.ศ. 2546) เพ่ือให้ลูกจ้างได้ทํางานอยู่ในสภาวะท่ีปลอดภัย 
เมื่อพิจารณาจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ทํางาน อ้างอิงจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงาน
หลอมอะลูมิเนียม บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 
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การตรวจวัดปริมาณฝุ่นทุกขนาด (Total Dust) มีค่าอยู่ในเกณฑ์ American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists; ACGIH และฟูมของอะลูมิเนียม พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 สําหรับค่าความ
ร้อนจากผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2546 และ
กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และมีการกําหนดนโยบาย
การป้องกันความร้อนต่อพนักงานท่ีทํางาน โดยกําหนดให้มีการสวมใส่เสื้อแขนยาว เพ่ือป้องกันผลกระทบด้าน
ความร้อนสะสมของพนักงาน จึงคาดว่าจะมีผลกระทบด้านความร้อนสะสมต่อพนักงานไม่มากนัก 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในพ้ืนที่ทํางาน พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง และ TWA มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ
กิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนดให้ระดับ
เสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีค่าได้ไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ และ TWA มีค่าไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ดังน้ันจึงคาดว่าการ
ดําเนินงานของโครงการอาจมีผลกระทบต่ออาชีวอนามัยความปลอดภัย และผลกระทบต่อสุขภาพของ
พนักงานอยู่ในระดับตํ่า  

7.9    ผลการศึกษาด้านสุขภาพ   

สําหรับการขยายกําลังการผลิตคร้ังน้ี บริษัทฯ ไม่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ 
กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ถึงแม้ว่าลักษณะโครงการจะไม่เข้าข่ายโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น แต่เพ่ือให้การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีความ
รอบด้านและครอบคลุมประเด็นสุขภาพ โครงการจึงได้พิจารณาประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยใช้แนว
ทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เมษายน 2556) 
และแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ กระทรวงสาธารณสุข (2552) 

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณากิจกรรมการดําเนินโครงการ พบว่า แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการ 
ประกอบด้วยปล่องระบายจากระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง และปล่องระบายไอร้อน ซึ่งมลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้น
จากกระบวนการผลิต ได้แก่ ฝุ่นละออง และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
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 เมื่อพิจารณาค่าความเสี่ยงรวมหรือ Hazard Index (HI) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ จากการสัมผัสมลพิษทางอากาศที่ 1 ปี (ฝุ่นละอองรวม 
(TSP) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เปรียบเทียบก่อนและหลังขยายกําลังการผลิต แสดงดังตารางที่  
7.9-1 พบว่า ค่าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศ
ที ่ 1 ปี ก่อนและหลังขยายกําลังการผลิตอยู่ระหว่าง 0.0001-0.0016 และ 0.0001-0.0013 ตามลําดับ 
โดยมีค่าความเสี ่ยงที ่เปลี ่ยนแปลงไปเท่ากับ (-0.0003) ถึง (+0.0002) ซึ่งสรุปได้ว่า ปริมาณมลพิษทาง
อากาศที่ร่างกายได้รับเฉลี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
โดยรอบพ้ืนที่โครงการได้ (HI<1) 

ทั้งน้ี โครงการได้กําหนดมาตรการในการตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากปล่องระบาย ปีละ 2 ครั้ง 
รวมท้ังการดําเนินงานตามแผนซ่อมบํารุงเชิงป้องกัน โดยมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
บําบัดมลพิษทางอากาศ พร้อมทั้งทําการสํารองอุปกรณ์ของหน่วยบําบัดไว้อย่างเพียงพอ เพ่ือเตรียมการไว้ใน
กรณีฉุกเฉิน 

ตารางที่ 7.9-1  ค่าความเสี่ยงรวม (HI) ต่อระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากมลพิษทางอากาศจากโครงการ 
ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยการรับสัมผัสมลพิษที่ 
1 ปี เปรียบเทียบปัจจุบันและหลังขยายกําลังการผลิต 

รายละเอียด 
ค่าความเสี่ยงรวม (Hazard Index : HI)  

เฉลี่ย 1 ปี (เรื้อรัง) 
ก่อนขยาย1/ ภายหลังขยาย2/ ค่า HI ท่ีเปลี่ยนแปลง3/

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ    
A1 : โรงเรียนบ้านโคกสั้น 0.0001 0.0001 0.0000 
A2 : โรงเรียนบ้านโคกลาน 0.0003 0.0003 0.0000 
A3 : โรงเรียนบ้านทด 0.0001 0.0001 0.0000 
A4 : พ้ืนท่ีส่วนขยายใกล้บ่อสูบซอย 20/3 0.0001 0.0002 +0.0001 
A5 : สํานักงานโครงการ 0.0005 0.0007 +0.0002 
A6 : วัดโคกอุดม 0.0015 0.0012 -0.0003 
จุดสังเกตหลัก    
7 : บ้านโคกหนองแวงพัฒนา 0.0003 0.0003 0.0000 
8 : บ้านใหม่โคกอุดม 0.0016 0.0013 -0.0003 
9 : บ้านโนนแดง 0.0001 0.0002 +0.0001 
10 : บ้านสระจาน 0.0002 0.0003 +0.0001 
11 : บ้านทุ่งสามัคค ี 0.0001 0.0001 0.0000 
12 : บ้านคลองชมุพล 0.0002 0.0002 0.0000 
13 : บ้านโนนพัฒนา 0.0002 0.0002 0.0000 

มาตรฐาน ≤ 1 - 
หมายเหตุ : 1/ค่า HI ก่อนขยาย = ผลรวมค่า HQ ก่อนขยายของฝุ่นละอองรวม (TSP) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
   2/ค่า HI ภายหลังขยาย = ผลรวมค่า HQ ภายหลังขยายของฝุ่นละอองรวม (TSP) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
   3/ค่า HI ที่เปล่ียนแปลง = ผลรวมค่า HQ ของฝุ่นละอองรวม (TSP) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 
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7.10  ผลการศึกษาด้านการประเมินอันตรายร้ายแรง/ความเสี่ยง 

กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงจากการดําเนินงานโครงการ ไม่เข้าข่ายที่ต้อง
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามบัญชี 
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตาม โครงการมีการใช้สารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหล คือ ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว หรือเรียกก๊าซแอลพีจี (LPG) บริษัทที่ปรึกษาจึงพิจารณาประเมินอันตรายร้ายแรงบริเวณถัง
กักเก็บก๊าซแอลพีจี ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โอกาสและระดับความรุนแรงของอันตรายเพ่ือช้ีบ่งถึงระดับความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรายเพ่ือใช้ในการกําหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม และนําผลการประเมินมาเป็นแนวทาง
ในการประเมิน เพ่ือจัดลําดับความรุนแรงของผลกระทบในแต่ละด้าน ทั้งในส่วนของผลกระทบต่อบุคคล 
ผลกระทบต่อชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อทรัพย์สิน พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ 
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก เน่ืองจากทางโครงการมีมาตรการป้องกันด้านต่างๆ รวมถึงแผนฉุกเฉิน ทั้งน้ีโครงการ
ได้กําหนดมาตรการเพ่ิมเติมดังน้ี 

1. จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับลักษณะ
งาน เช่น ข้อปฏิบัติในการทํางานอย่างปลอดภัย อันตรายและการป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในโครงการ 
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทํางาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น เป็นต้น 

2. จัดต้ังองค์กรเพ่ือความปลอดภัย (Safety Organization) คณะกรรมการความปลอดภัย และ
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจําโครงการ เพ่ือกําหนดตรวจสอบและดูแลงานด้านอาชีวอนา
มัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเน่ืองโดยมีการประชุมทุกๆ เดือน 

3. จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพ้ืนที่โครงการ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และแผนการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการฝึกซ้อมตามแผน
ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. จัดเตรียมผังแสดงเส้นทางหนีไฟไปยังบริเวณจุดรวมพล 

5. จัดให้มีเครื่องตรวจวัดก๊าซ หรือ Gas Detector ซึ่งจะมีสัญญาณดังเมื่อตรวจพบกรณีรั่วไหลของก๊าซ 
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8. ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ี จะเสนอมาตรการที่จะใช้ในระยะก่อสร้างและ
ระยะดําเนินการ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ทันท่วงที 

8.1 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ โดยได้นําเสนอไว้ในตารางที่ 8.1-1 และ
ตารางที่ 8.1-2 ตามลําดับ 

8.2 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 นอกจากมาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อมดังข้างต้น บริษัทที่ปรึกษายังได้เสนอแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง 
ที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สําคัญ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการนํามาปฏิบัติ รายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแสดงไว้ในตารางที่ 8.2-1 และตารางที่ 8.2-2 
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ตารางที่ 8.1-1 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศ - ฉีดพรมน้ําลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

อย่างสม่ําเสมอ 
- ภายในพื้นที่ก่อสร้างและถนน
ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง

- ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - บํารุงรักษาเครื่องยนต์ต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดปริมาณควันเสียที่
อาจจะปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ก่อสร้างและรถบรรทุก 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้างและถนน
ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง

- ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จํากัดความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออกโครงการและพื้นที่ก่อสร้างให้
ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดควันเสียจากรถยนต์ และ
ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบนถนน 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้างและถนน
ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

- ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - รถบรรทุกขนส่งวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง รวมทั้งเศษวัสดุ ต้องมีผ้าใบ
คลุมหรือปกปิดมิดชิดเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นและฟุ้งกระจาย 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้างและถนน
ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

- ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

2. เสียง - เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ กรณีที่เกิดการชํารุดเสียหายให้ทําการตรวจซ่อมบํารุง
ก่อนนํามาใช้งาน  

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จัดวางตําแหน่งเครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง
ในด้านที่ไม่ติดชุมชน และไม่ใช้อุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดังพร้อมกัน 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - งดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังโดยเฉพาะในช่วงเวลา 
18.00-08.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน   

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - กําหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู ที่ครอบหู 
สําหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดัง 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - ห้ามการก่อสร้างพร้อมกันในกิจกรรมที่มีการใช้รถตัก รถขนย้ายวัสดุ 
และรถผสมคอนกรีตเคลื่อนที่ 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2. เสียง (ต่อ) - จัดให้มีมาตรการลดระดับเสียงดังจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ก่อสร้าง ได้แก่ การปฏิบัติตามคู่ มือ การบํารุงรักษาเครื่องมือ และ
อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนซ่อมแซมดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี
ตลอดเวลาและบํารุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่กําหนด 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

3. คุณภาพน้ํา - ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัสดุก่อสร้าง และของเสียทุกชนิดลง
รางระบายน้ําทิ้ง 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - ผู้ รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องสุขาแบบเคลื่อนที่ชนิดมีระบบกักเก็บ
สิ่งปฏิกูลตามสัดส่วนของคนงานให้สอดคล้องกับประกาศกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ .ศ . 2548 หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้มีการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลทุกครั้งที่ระบบกักเก็บสิ่ง
ปฏิกูลใกล้เต็มความสามารถในการกักเก็บ 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

4. การคมนาคม - กําหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด - ภายในพื้นที่ก่อสร้างและถนนที่
ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

- ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถบรรทุก
ในพื้นที่ก่อสร้าง 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนการใช้งาน เช่น ระบบเบรค เป็นต้น - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - ห้ามขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงที่มีการจราจรคับคั่งหรือช่วงเวลาเร่งด่วน
ของชุมชน ได้แก่ ช่วงเช้า 07.00-08.00 น. และช่วงเย็น 16.00-18.00 น. 

- ภายใน พื้ น ที่ ก่ อ ส ร้างและ
เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ ์

- ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. การคมนาคม (ต่อ) - ควบคุมน้ําหนักของรถบรรทุกให้บรรทุกขนส่งตามกฎหมายกําหนด และ

ต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกัน
ความเสียหายของผิวจราจรและเกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง 

- เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์ - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- จัดระบบและทิศทางการจราจรในพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้เหมาะสมเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ 

- ภายใน พื้น ที่ก่อส ร้างและ
เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ ์

- ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

5. การระบายน้ําและ
การป้องกันน้ําท่วม 

- จัดเก็บกองวัสดุก่อสร้างและเศษขยะมูลฝอยให้เหมาะสม โดยห้ามอยู่ใกล้
กับรางระบายน้ําฝนภายในโครงการ รวมทั้งการดูแลขุดลอกรางระบายน้ํา
อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์หรือตามความจําเป็น เพื่อป้องกันการกีด
ขวางทางระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วมขัง  

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 
 

- ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

6. การจัดการ 
กากของเสีย 

- รวบรวมและเก็บวัสดุที่มีค่าและสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อนํามา
ขายหรือนํากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- เศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการก่อสร้างจะให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รวบรวม จัดเก็บ 
และนํามาจัดเก็บในอาคารเก็บของเสียเพื่อรอส่งไปกําจัดโดยหน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- จัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งให้มีพนักงานที่รับผิดชอบในการ
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้างก่อนส่งไปกําจัดพร้อมกับขยะ
มูลฝอยทั่วไปของโรงงาน โดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยลงในรางระบายน้ํา ท่อน้ําทิ้งในบริเวณใกล้ ๆ พื้นที่
ก่อสร้าง 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 
และพื้นที่โครงการ 

- ตลอดช่วงก่อสร้าง 
 

- บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7. อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
 

- การพิจารณาเลือกบริษัทรับเหมาโครงการต้องพิจารณาการจัดการด้าน
ความปลอดภัย โดยจะต้องครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยคนงานที่ปฏิบั ติงานในโครงการ และกําหนดให้
ผู้ รับเหมามีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 
 การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ต่าง ๆ 
 การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อความปลอดภัย

ในการทํางาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ก่อนเริ่มดําเนินการก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- ผู้ รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับสภาพ
การทํางานให้เพียงพอกับจํานวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ และเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่มีกําหนดไว้  

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ 
รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัย 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่มีความ
เข้มงวดในด้านความปลอดภัย เช่น สัญญาณเตือนเกี่ยวกับเครน เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบดูแลสภาพความปลอดภัย - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์  ให้อยู่ในสภาพดี รวมทั้งบํารุงรักษาและ
ตรวจสอบเพื่อลดอุบัติเหตุในการทํางาน 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 

- รวบรวมสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเสียหาย และการแก้ไขปัญหาเพื่อใช้
ในการปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- กําหนดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน เช่น เขตก่อสร้าง เขตจัดเก็บ
อุปกรณ์/เครื่องมือการก่อสร้าง เขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่ใช้แล้ว 
รวมทั้งจัดให้มีป้ายเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่มีความ
เข้มงวดในด้านความปลอดภัย 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จัดให้มีการนิเทศงานด้านความปลอดภัยและฝึกอบรมแก่คนงานก่อสร้าง
ก่อนเริ่มต้นการทํางาน 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับช่วงก่อสร้างและทําการฝึกอบรม
คนงานก่อสร้างให้รู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและรถยนต์เพื่อใช้งานในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินตลอดเวลา 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - กั้นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างและจํากัดเวลาเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างโดยมีเอกสาร
การขออนุญาตเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

8. สังคม-เศรษฐกิจ - สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนโดยรอบโครงการตามโอกาส
และความเหมาะสม 

- พื้นที่ใกล้เคียงโครงการ - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียนจากการดําเนินกิจกรรมก่อสร้างของ
โครงการ 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - รับฟังข้อร้องเรียนของชุมชนและประสานงานดําเนินการแก้ไขตามปัญหา
ข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขและระยะเวลาตามที่ได้กําหนดไว้ให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว  

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

หมายเหตุ :  บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โดยระบุเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาให้ผู้รับสัญญา ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด  
  อย่างเคร่งครัด 
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ตารางที่ 8.1-2 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. มาตรการทั่วไป -  ปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอมาในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม ส่วนขยาย 
ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรม
กบินทร์บุรี เลขที่ 454/16 หมู่ 9 ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรีอย่างเคร่งครัด 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง 
(Third Party) เพื่อดําเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน ตามแนวทางเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการด้าน
อุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงานของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม บริษัท  โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด ต้องแจ้งให้
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี และ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบ
โดยเร็วเพื่อหน่วยงานดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. มาตรการทั่วไป  
   (ต่อ) 

- ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้น
จากค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการดําเนินการปกติ หรือมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่า
ควบคุมหรือค่ามาตรฐานให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและเฝ้าระวัง 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้สรุป
รายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกําเนิดของโครงการมีค่าเกินค่า
ควบคุมที่กําหนดไว้ ให้โครงการทําการตรวจหาสาเหตุ ทําการแก้ไข และ
ทําการตรวจวัดซ้ํา เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไขพร้อมทั้งกําหนด
มาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - ในกรณี ที่บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด มีความจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม  ตามที่ได้ เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) 
จํากัด แจ้งหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต 
ดําเนินการดังนี้ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กําหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว 
ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทํา
สําเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่ได้รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 

 
 



 

- 79 - 

ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. มาตรการทั่วไป  
   (ต่อ) 

 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจกระทบต่อสาระสําคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ
อนุญาตประสานแจ้งบริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด จัดส่ง
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมายังสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการ
เปลี่ ยนแปลงให้หน่ วยงานผู้ อนุ มั ติห รืออนุญ าตแจ้ งผลการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

2. คุณภาพอากาศ     
2.1 ระบบบําบัดมลพิษ 

ทางอากาศ 
-  ควบคุมค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

โรงงาน โดยจะต้องไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของการระบายอากาศเสีย
จากปล่องตามค่ามาตรฐานที่เข้มงวดที่สุด หรือตามค่าควบคุมความ
เข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามค่าการ
ออกแบบดังตารางที่ 3  

- ปล่องระบายอากาศจากระบบ
บําบัดมลพิษทางอากาศ 

- ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 -  ติดตั้งระบบบําบัดมลพิษทางอากาศแบบไซโคลนต่ออนุกรมกับถุงกรอง 
จํานวน 1 ชุด เพื่อทําการบําบัดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมการ
หลอมอะลูมิเนียมจากเตาหลอม 1 เตาหลอม 2 และเตาหลอม 3 การ
ทําความสะอาดถุงกรองใช้ระบบอากาศอัดความดันสูง (Pulse jet)  

-  กิจกรรมการหลอมอะลูมิเนียม
จากเตาหลอม 1 เตาหลอม 2 
และเตาหลอม 3 

- ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 -  ปรับปรุงความสูงปล่อง Dust Collector ให้มีความสูง 16.7 เมตร และ
ปล่องระบายไอร้อนให้มีความสูง 30 เมตร โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2563 

-  ปล่องระบายอากาศจากระบบ
บําบัดมลพิษทางอากาศ 

- ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 -  จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลระบบบําบัด
มลพิษทางอากาศไว้ประจําพื้นที่ปฏิบัติงาน 

-  ระบบบาํบัดมลพิษทางอากาศ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ (ต่อ) 

- จัดให้มีระบบควบคุมการทํางานของระบบดูดอากาศเข้าสู่ Dust 
Collector โดยให้สามารถรวบรวมอากาศจาก Hood บริเวณเตาหลอม
ได้ ครั้งละ 1 เตา เพื่อไม่ให้อัตราการไหลของอากาศเกินความสามารถ
ของระบบ 

- Dust Collector - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- จัดทําแผนตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 
Program) ซึ่งกําหนดระยะเวลาการซ่อมบํารุงตามชั่วโมงการทํางานของ
เครื่องจักร เพื่อให้ระบบรวบรวมและระบายอากาศ ระบบบําบัดมลพิษ
ทางอากาศ สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา 
โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ประกอบด้วย 
 การตรวจสอบการทํางานของระบบพัดลมและท่อดูดอากาศ 
 ตรวจประสิทธิภาพของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ เช่น ตรวจสอบ

แรงลมดูด และตรวจสอบความดันตกของระบบดักฝุ่น 
 การทําความสะอาดระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ 
 การตรวจสอบระบบสายพานและมอเตอร์ต่างๆ 
 การเปลี่ยนถุงกรอง (Bag filter) ตามระยะเวลาการใช้งาน และเปลี่ยน

ทันทีเมื่อพบถุงกรองอยู่ในสภาพชาํรุดหรือไม่อยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน 

- ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 -  การจัดเตรียมอะไหล่สํารองที่จําเป็นสําหรับระบบดักฝุ่นให้เพียงพอ และ
จัดให้มีถุงกรองสํารองไม่น้อยกว่า 144 ถุง หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ปริมาณถุงกรอง ใช้งานทั้งหมด เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับใช้งานการแก้ไข
ซ่อมบํารุง เมื่อระบบบําบัดมลพิษทางอากาศเกิดขัดข้อง 

- ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - กรณี ที่ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศทํางานผิดปกติ เกิดการชํารุด 
ขัดข้อง หรือมีการระบายมลสารเกินกว่าค่าที่กําหนด จะต้องทําการ
ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขโดยทันที และต้องหยุดกิจกรรมการ
ผลิตจนกว่าจะทําการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยจึงดําเนินการผลิตต่อ 
ทั้งนี้จะต้องบันทึกสาเหตุการตรวจสอบและแก้ไขไว้ทุกครั้ง 

- ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ (ต่อ) 

- กําหนดให้พนักงานทุกคนมีการเฝ้าระวังและสังเกต สภาพแวดล้อม
โดยรอบพื้นที่ทํางาน ดังนั้นเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ พนักงาน
ที่ประสบเหตุทุกคนสามารถแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และดําเนินการ
แก้ไขโดยทันที หากระบบดักฝุ่นดังกล่าวทํางานผิดปกติ จะส่งผลต่อ
พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสามารถทราบได้โดย
ทันที 

- ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

2.2 ผู้ควบคุมระบบ
บําบัดมลพิษทาง
อากาศ 

-  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมระบบบําบัด
มลพิษทางอากาศตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนด
ชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย
มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้
ควบคุมดูแลผู้ปฏิบั ติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 และ
ประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

3. ระดับเสียง     
3.1 การควบคุมเสียง 

จากแหล่งกําเนิด 
-  กําหนดแผนตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 

Program) สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถทํางานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ และไม่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงดัง โดยต้องทําการซ่อม
บํารุงตามชั่วโมงการใช้งานของเครื่องจักร 

- เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 -  ติดตั้งเครื่องจักรที่มีเสียงดังไว้ภายในอาคารเพื่อลดระดับเสียงที่จะมี
ผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงได้ 

- เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 -  ควบคุมเสียงที่แหล่งกําเนิดโดยหลักการด้านวิศวกรรม เพื่อเป็นการลด
ระดับเสียงที่แหล่งกําเนิด โดยได้วางแผนการเลือกอุปกรณ์และ
เครื่องจักรต่างๆ เช่น เตาหลอม และเครื่องจักรสนับสนุนต่างๆ ให้มีค่า
ระดับเสียงน้อยที่สุด 

- เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 -  ติดตั้ง Silencer ที่ปล่องระบาย Dust Collector และติดตั้งห้องครอบ 
Brower ของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ เพื่อลดระดับเสียงดังจากลม
ในปล่องและการทํางานของเครื่องจักร  

- ปล่องระบาย Dust Collector 
และ Brower ของระบบบําบัด
มลพิษทางอากาศ  

- ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3.2 การป้องกันที่

ตัวกลางและ
พนักงาน (ต่อ) 

-  กําหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงและทําสัญลักษณ์บริเวณที่มีเสียงดัง 
และกําหนดให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะปฏิบัติงานใน
บริเวณนั้น ได้แก่ ที่ครอบหูหรือที่อุดหู กรณีพนักงานต้องปฏิบัติงานใน
บริเวณที่มีเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบลเอ ต้องจัดหาที่ครอบหูให้พนักงาน
แทนที่อุดหู 

- อาคารผลิต - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- ควบคุมการดําเนินการของโครงการ เพื่อมิให้ระดับเสียงที่บริเวณริมรั้ว
ของโครงการมีค่าสูงเกินกว่า 70 เดซิเบลเอ หากพบว่าระดับเสียงมีค่าสูง
เกินกว่าที่กําหนด จะต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที 

- ริมรั้วรอบโครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณขอบเขตพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่น
ละอองและเสียงดังซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อโรงงานข้างเคียงหรือ
ชุมชนที่อยู่ใกล้ 

- ริมรั้วรอบโครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่สามารถป้องกันอันตรายจาก
เสียงดังแก่พนักงานอย่างเพียงพอ เช่น ที่อุดหู หรือที่ครอบหู 

- พนักงาน - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

3.3 การจัดการอื่นๆ   - ทําการตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทําเส้นระดับเสียงเท่า (Noise Contour) 
ภายในอาคารผลิตเมื่อเปิดดําเนินการเต็มกําลังการผลิตอย่างน้อย 1 ครั้ง 
และทบทวนทุกๆ 3 ปี เพื่อให้สามารถกําหนดขอบเขตพื้นที่ที่ต้องสวม
อุปกรณ์ลดเสียง และนําไปสู่การจัดการด้านอื่นๆ เพื่อลดมลพิษด้านเสียง
ในพื้นที่โครงการ 

- อาคารผลิต - 1 ครั้งใน 6 เดือนแรกหลัง
การพัฒนาโครงการและ
ทบทวนทุก 3 ปี 

- บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - กํากับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

- พนักงาน - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - กรณี ที่ชุมชนโดยรอบมีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านเสียง 
โครงการจะต้องพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
และแจ้งความคืบหน้าในการแก้ปัญหาให้ชุมชนทราบเป็นระยะๆ 

-  ชุมชนโดยรอบ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. คุณภาพน้ํา - ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับน้ําเสียจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ เพื่อควบคุมให้คุณลักษณะของน้ําทิ้งที่
ระบายออกจากโรงงานมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
กําหนด ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางของเขตอุตสาหกรรม
กบินทร์บุรี ดังนี้ 
 ติดตั้งถังดักไขมัน ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ชุด สําหรับบําบัด

น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากอ่างล้างจาน และอ่างล้างมือรวมประมาณ 0.48 
ลูกบาศก์เมตร/วัน 

 ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป ความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย 
ประมาณ 4.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน สําหรับบําบัดน้ําเสียจากกิจกรรมการ
ใช้น้ําของพนักงานทั้งหมดรวมประมาณ 2.96 ลูกบาศก์เมตร/วัน   

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดช่วงดําเนนิการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- น้ําเสียหลังการบําบัดจากถังบําบัดน้ําเสียประมาณ 2.96 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
จัดให้มีการจัดการ ดังนี้  
 กรณีผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์คุณลักษณะของน้ําเสียก่อนเข้า

ระบบบําบัดน้ําเสียของเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ให้รวบรวมน้ําทิ้งไป
กักเก็บที่บ่อพักน้ําทิ้งสุดท้าย (Holding pond) ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร 

 กรณีผลการตรวจวัดมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์คุณลักษณะของน้ําเสียก่อนเข้า
ระบบบําบัดน้ําเสียของเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ให้รวบรวมน้ําทิ้งไป
กักเก็บที่บ่อพักน้ําฉุกเฉิน (Emergency pond) ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดช่วงดําเนนิการ - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- กรณีที่น้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์คุณลักษณะของน้ํา
เสียก่อนเข้าระบบบําบัดน้ําเสียของเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีจะต้องทําการ
รวบรวมไปยังบ่อพักน้ําฉุกเฉิน (Emergency pond) ซึ่งเป็นบ่อคอนกรีต 
ความจุประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร และส่งกลับไปบําบัดอีกครั้งที่ถังบําบัด
น้ําเสียของโครงการ ความสามารถในการบําบัดน้ําเสียในอัตรา 4.8 
ลูกบาศก์เมตร/วัน 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดช่วงดําเนนิการ -  บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - กรณีที่พบว่าระบบบําบัดน้ําเสียไม่สามารถทํางานได้ตามค่าที่ออกแบบ ให้
ดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ และกําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
แก้ไข 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดช่วงดําเนนิการ - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. คุณภาพน้ํา (ต่อ) - กําหนดแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 

Program) ระบบบําบัดน้ําเสียให้ทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย
กําหนดระยะเวลาและรายการตรวจตามชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

5. การระบายน้ําและ 
การป้องกันน้ําท่วม 

- รวบรวมน้ําฝนที่ตกในพื้นที่โครงการ มายังสถานีสูบและระบายน้ํา 1 
(Sump pit No.1) ขนาดกว้าง x ยาว x สูง = 0.99 x 1.27 x 0.90 เมตร 
หรือความจุประมาณ 1.1 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือ (ด้านหน้าโครงการ) เพื่อทยอยระบายน้ําออกจาก Sump pit 
No.1 ดังนี้ 
 ระบายน้ําฝนออกจากโครงการด้วยการควบคุมอัตราการระบายน้ําโดย

เปิดประตูระบายน้ําที่ความสูง 0.1 เมตร โดยยกความสูงประตูระบาย
น้ําที่ระดับ 0.7 เมตรจากพื้นบ่อสูบ (ประตูระบายน้ําติดตั้งที่ระดับ
ต่ําสุด 0.6 เมตรจากพื้นบ่อ) อัตราการระบายน้ําประมาณ  0.13 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

 ติดตั้งลูกลอยในควบคุมการเดินเครื่องสูบน้ําแบบอัตโนมัติ เมื่อระดับ
น้ํามีความสูงเกินกว่าช่องเปิดของประตูระบายน้ํา เครื่องสูบน้ํา จํานวน 
2 ชุด ขนาด 0.06 และ 0.02 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพื่อสูบน้ําจาก 
Sump pit No.1 ไปยังบ่อหน่วงน้ําฝนของโครงการ ความจุ 3,327 
ลูกบาศก์เมตร โดยท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 

- รวบรวมน้ําฝนที่ตกในพื้นที่รอการพัฒนาในอนาคต เข้าสู่บ่อหน่วงน้ําฝน 
ความจุ 3,327 ลูกบาศก์เมตรโดยตรง และควบคุมการระบายน้ําฝนจาก
บ่อหน่วงน้ําฝน ไปยังระบบรวบรวมน้ําฝนของเขตอุตสาหกรรมกบินทร์
บุรี ด้วยเครื่องสูบน้ํา ขนาด 0.02 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยติดตั้งเครื่อง
สูบน้ํ า ที่สถานีสูบและระบายน้ํา 2 (Sump pit No.2) บริเวณ ทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ (ติดกับบ่อหน่วงน้ําฝน) 

- ระบบระบายน้ําฝน - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - กํากับดูแลมิให้มีการทิ้งเศษวัสดุ และขยะมูลฝอยที่อาจอุดตัน ในราง
ระบายน้ําภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งกําหนดแผนการทําความสะอาด
และเก็บกวาดท่อระบายน้ํารวมทั้งโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6. การคมนาคม 
6.1 การขนส่งทั่วไป 

    

- กําหนดและกํากับดูแลให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด 

-  ภายในและภายนอกพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- มีระบบการตรวจสอบยานพาหนะ รถบรรทุก และบุคคลที่เข้า-ออกพื้นที่
โครงการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

- ทางเข้า-ออกโครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- ควบคุมความเร็วรถทุกชนิดที่เข้ามาภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 20 
กิโลเมตร/ชั่วโมง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอํานวยความสะดวกบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ 

- ทางเข้า-ออกโครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- ควบคุมน้ําหนักของรถบรรทุกให้บรรทุกขนส่งตามกฎหมายกําหนดและ
ต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นของวัสดุเพื่อป้องกันความ
เสียหายของผิวจราจร 

- เส้นทางขนส่ง - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- หลีกเลี่ยงการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และของเสียจาก
กระบวนการผลิตในช่วงที่มีการจราจรคับคั่งหรือช่วงเวลาเร่งด่วนของ
ชุมชน ได้แก่ ช่วงเช้า 07.00-08.00 น. และเวลาเย็น 16.00-18.00 น. 

-  ภายในและภายนอกพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - กําหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงานขับรถบรรทุกและ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในการขนถ่ายสินค้า วัตถุดิบ และกากของเสียใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 การทําความสะอาดเศษวัสดุที่หกหล่นในบริเวณพื้นที่ภายหลังเสร็จสิ้น

การขนถ่ายทุกครั้ง 
 ปิดคลุมรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกจากพื้นที่โครงการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6.2 การขนส่ง

อะลูมิเนียมเหลว 
- จัดให้มีพนักงานขับรถขนส่งอะลูมิเนียมเหลวที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่

ประเภทที่ 4 และผ่านการฝึกอบรมการซ้อมแผนฉุกเฉินในการขนส่ง
อะลูมิเนียมเหลว หรือมีผู้ติดตามที่ผ่านการฝึกอบรมการซ้อมแผนฉุกเฉิน
ในการขนส่งอะลูมิเนียมเหลวอย่างน้อย 1 คน ทุกครั้งที่มีการขนส่ง
อะลูมิเนียมเหลว 

- พนักงานขับรถ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - หลีกเลี่ยงการขนส่งอะลูมิเนียมเหลวในช่วงเวลาเร่งด่วนในการเข้า-ออก
ภายในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี คือ ช่วงเวลา 07.00-08.00 น. และ 
16.00-18.00 น. 

- เส้นทางขนส่งอะลูมิเนียมเหลว - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - กํากับดูแลพนักงานขนส่งอะลูมิเนียมเหลว เรื่อง ความปลอดภัย ในการ
ขับขี่และการปฏิบัติตามกฎจราจร ตลอดจนรณรงค์และให้ความรู้เรื่อง
การขับขี่อย่างปลอดภัย 

- พนักงานที่เกี่ยวข้อง - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - รถที่ใช้ในการขนส่งอะลูมิเนียมเหลวจะต้องได้รับอนุญาตประเภท
รถบรรทุกเฉพาะกิจ จากกรมการขนส่งทางบก พร้อมติดตั้งระบบเครื่อง
บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Global Positioning System: GPS) 
ซึ่งสามารถบันทึกและส่งข้อมูลตําแหน่งของรถและความเร็วของรถใน
ลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) ตลอดระยะเวลาการขนส่งมายัง
บริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูล และในกรณีความเร็วในการขับขี่เกินกว่าที่
กําหนดไว้จะมีสัญญาณเตือนส่วน Monitor ที่โครงการและภายในรถ
ขนส่งเพื่อให้คนขับขี่ยานพาหนะลดความเร็วตามที่ได้กําหนดไว้ 

- รถขนส่งอะลูมิเนียมเหลว -  ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - รถขนส่ งอะลู มิ เนี ยม เหลวต้องทําการเติม เชื้ อ เพลิ งสํ าห รับการ
ขนส่งอะลูมิ เนียมเหลวที่มีปริมาณเพียงพอทุกครั้งก่อนการขนส่ง
อะลูมิเนียมเหลว 

- รถขนส่งอะลูมิเนียมเหลว -  ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - กํากับดูแลพนักงานขนส่งอะลูมิเนียมเหลวภายในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร์บุรีด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และห้ามขับขี่ออก
นอกเส้นทางการขนส่งอะลูมิเนียมเหลวที่บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ 

- พนักงานที่เกี่ยวข้อง -  ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- ห้ามรถขนส่งอะลูมิเนียมเหลววิ่งออกนอกเขตพื้นที่เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีโดย
เด็ดขาด ให้จําหน่ายต่อลูกค้าภายในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีเท่านั้น 

- รถขนส่งอะลูมิเนียมเหลว -  ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 6.2 การขนส่ง  

 อะลูมิเนียมเหลว 
 (ต่อ) 

 

- ให้มีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งอะลูมิเนียมเหลว และอุปกรณ์ผูกยึด
ภาชนะบรรจุอะลูมิเนียมเหลวในรถขนส่งทุกครั้งก่อนนํารถมาใช้งาน 
หากพบมีการชํารุดห้ามนําไปใช้ในการขนส่งอะลูมิเนียมเหลวโดย
เด็ดขาด 

- รถขนส่งอะลูมิเนียมเหลว - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- จัดให้มีข้อมูลการจัดการในกรณีรถขนส่งอะลูมิเนียมเหลวเกิดอุบัติเหตุ 
เช่น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS) แผนฉุกเฉินขณะ
ขนส่งอะลูมิเนียมเหลว และคู่มือในการขนส่งอะลูมิเนียมเหลวประจํารถ
ขนส่งทุกคัน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- รถขนส่งอะลูมิเนียมเหลว - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ด้วยเอกสารทบทวนเครื่องจักร/
อุปกรณ์ (Check Sheet) ทุกครั้งก่อนดําเนินการขนส่งอะลูมิเนียมเหลว
ออกสู่ภายนอกโรงงาน หากพบอุปกรณ์ชํารุดให้ปรับปรุงซ่อมแซมให้แล้ว
เสร็จก่อนนํามาใช้งาน 

- รถขนส่งอะลูมิเนียมเหลว - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- ทําการฝึกอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการขนส่ง
อะลูมิเนียมเหลวให้พนักงานขับรถ และผู้ติดตามในการขนส่งอะลูมิเนียม
เหลว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถเข้า
ระงับเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง  

- พนักงานที่เกี่ยวข้อง - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- จัดให้มีทีมควบคุมเหตุฉุกเฉิน กรณีขนส่งอะลูมิ เนียมเหลวตลอด
ระยะเวลาขนส่งอะลูมิเนียมเหลว (24 ชั่วโมง) เพื่อควบคุมดูแลเหตุ
ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

- พนักงานที่เกี่ยวข้อง - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินประจํารถขนส่ง  
 ถังดับเพลิง Class D ขนาดบรรจุ 7 กิโลกรัม จํานวน 1 ถัง ติดตั้งใน

ห้องโดยสาร 
 ถังดับเพลิง Class D ขนาดบรรจุ 7 กิโลกรัม จํานวน 2 ถัง ติดตั้ง

บริเวณด้านซ้าย-ขวาภายนอกตัวรถ 
 ทราย 40 กิโลกรัม กรวยยาง ป้ายสัญญาณเตือนผู้ขับขี่พาหนะ 

- รถขนส่งอะลูมิเนียมเหลว - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 6.2 การขนส่ง  

 อะลูมิเนียมเหลว 
 (ต่อ) 

 

 หมอนหนุนล้อ โทรโข่ง ไฟฉาย เชือก/เทปกั้นเขต 
 อุปกรณ์ทําความสะอาด 
 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัยพร้อมกระบังหน้า 

หน้ากาก และถุงมือป้องกันความร้อนและสารเคมี และเสื้อสะท้อนแสง 

- รถขนส่งอะลูมิเนียมเหลว - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- รถขนส่งอะลูมิเนียมเหลวทุกคันจะต้องจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัย โดย
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยไม่น้อย
กว่า 3 แสนบาท และกรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน วงเงินชดเชย
ไม่น้อยกว่า 6 แสนบาท  

- รถขนส่งอะลูมิเนียมเหลว - ตลอดชว่งดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และส่งแผนฉุกเฉินในการขนส่งอะลูมิเนียมเหลว
ให้บริษัทฯ ที่อยู่ใกล้กับเส้นทางการขนส่งอะลูมิเนียมเหลว และเขต
อุตสาหกรรมกบินทร์บุรี รับทราบ พร้อมทั้งเข้าพบปะหารือ ฝึกอบรม 
หรือร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง
แนวทางในการดําเนินงานให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - หากความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งอะลูมิเนียมเหลวของโครงการ 
กรณีเกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม บริษัท 
โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด รับผิดชอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจนถึงที่สุด 

- เส้นทางขนส่งอะลูมิเนียมเหลว - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในขณะทําการขนส่งอะลูมิเนียมเหลวจะต้อง
ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินขณะทําการขนส่งอะลูมิเนียมเหลว แสดงดังรูปที่ 
1 รวมทั้งฟื้นฟูสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้สภาพแวดล้อมกลับสู่สภาพเดิม 
ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนอกเหนือจากการคุ้มครองกรมธรรม์
ประกันภัย บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด รับผิดชอบทั้งหมด 

- เส้นทางขนส่งอะลูมิเนียมเหลว - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 

 ที่ไม่ใช้แล้ว 
- พิจารณากําหนดแนวทางการลดปริมาณของเสียจากแหล่งกําเนิดต่างๆ 

ภายในโครงการ หรือการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยใช้ระบบคัดแยกวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ หรือวัสดุที่มี
มูลค่า เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่หรือจําหน่ายให้ผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการ 

-  ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บของเสียที่มีหลังคาปิดคลุม เพื่อป้องกันการชะล้าง
สารอันตรายโดยน้ําฝนลงสู่ระบบระบายน้ําและพื้นที่โดยรอบ และจัดแบ่ง
ประเภทของเสียอย่างชัดเจน โดยจะต้องไม่ทําให้เกิดการปนเปื้อนของ
ของเสียอันตรายไปสู่ของเสียประเภทอื่นๆ 

-  พื้นที่จัดเก็บของเสีย - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - เลือกใช้บริการจากผู้ขนส่ง และผู้กําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้ที่มี
มาตรฐานในการดําเนินงานเป็นที่ยอมรับ และได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น 

- ภายในและภายนอกพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - แนบเอกสารที่รับกําจัดกากของเสียทุกประเภทจากหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยต้องแจ้งให้สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ ซึ่งต้องระบุไว้ใน
รายงานตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) 

-  ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จัดให้มีระบบการตรวจสอบ (Audit) ผู้รับกําจัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับ
กําจัดมีมาตรฐานในการดําเนินการได้อย่างแท้จริง 

-  ผู้รับกําจัดของเสีย - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
   ที่ไม่ใช้แล้ว (ต่อ) 

- ขยะมูลฝอยและของเสียจากพนักงานจะรวบรวมเก็บไว้ภายในพื้นที่
จัดเก็บของเสีย และจัดส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
รับไปดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 มูลฝอยทั่วไป 12.3 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังเหล็ก ในห้องพักขยะช่องที่ 1 

ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปคัดแยกและ
ดําเนินการตามวิธีที่ได้รับอนุญาต 

 ของเสียอันตราย เช่น ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟ เป็นต้น 0.06 ตัน/ปี 
รวบรวมใส่ถัง 200 ลิตร ในห้องพักขยะช่องที่ 2 ส่งให้หน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปฝังกลบอย่าง
ปลอดภัย เมื่อทําการปรับเสถียรหรือทําให้เป็นก้อนแข็งแล้ว หรือ
วิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต 

-  ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกิจกรรมการผลิต จะรวบรวมเก็บไว้ภายในพื้นที่
จัดเก็บ และให้ดําเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 และกฎหมายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 -   

  เศษไม้ 85.33 ตัน/ปี จัดวางในห้องพักขยะช่องที่ 1 ส่งให้หน่วยงาน
ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ รับไปคัดแยกและดําเนินการ
ตามวิธีที่ได้รับอนุญาต 

 เศษพลาสติก เศษกระดาษ 4.26 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังขนาด 200 
ลิตร และถุง Big bag ในห้องพักขยะช่องที่ 1 ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ รับไปคัดแยกและดําเนินการตามวิธีที่
ได้รับอนุญาต  

 เศษเหล็ก 26.13 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังเหล็ก จัดเก็บไว้ในอาคารผลิต 
ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ รับไปคัดแยก
และดําเนินการตามวิธีที่ได้รับอนุญาต 

 -   
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
   ที่ไม่ใช้แล้ว (ต่อ) 

 กระป๋องสีสเปรย์ใช้แล้ว 4.53 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังเหล็กขนาด 200 
ลิตร ในห้องพักขยะช่องที่ 2 ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม รับไปฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทําการปรับ
เสถียรหรือทําให้เป็นก้อนแข็งแล้ว หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต 

 ภาชนะและวัสดุปนเปื้อน 8.8 ตัน/ปี รวบรวมถังขนาด 200 ลิตร ใน
ห้องพักขยะช่องที่ 2 ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม รับไปฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทําการปรับเสถียร
หรือทําให้เป็นก้อนแข็งแล้ว หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต 

 ตะกรันอะลูมิเนียม 453.6 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังเหล็กขนาด จัดเก็บ
ในอาคารผลิต  ส่ งให้หน่ วยงาน ที่ ได้ รับอนุญ าตกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปนํากลับมาใช้ใหม่ หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับ
อนุญาต 

 - ตลอดช่วงดําเนินการ - ภายในพื้นที่โครงการ 

  ฝุ่นและถุงกรองจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ 6.8 ตัน/ปี 
รวบรวมใส่ถังเหล็ก จัดเก็บในอาคารผลิต ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปฝังกลบอย่างปลอดภัย 
เมื่อทําการปรับเสถียรหรือทําให้เป็นก้อนแข็งแล้ว หรือวิธีการอื่น ๆ 
ที่ได้รับอนุญาต 

   

  แท่งให้ความร้อนอะลูมิเนียมในกา (Shizunami) 0.32 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังขนาด 
200 ลิตร จัดเก็บในห้องพักขยะช่องที่ 2 ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม รับไปฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทําการปรับเสถียรหรือทํา
ให้เป็นก้อนแข็งแล้ว หรือวิธีการอื่น ๆ  ที่ได้รับอนุญาต 

 ใยแก้ว 0.32 ตัน/ปี รวบรวมใส่กล่องที่มีฝาปิด จัดเก็บในอาคารผลิต 
ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปฝัง
กลบอย่างปลอดภัย เมื่อทําการปรับเสถียรหรือทําให้เป็นก้อนแข็ง
แล้ว หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
   ที่ไม่ใช้แล้ว (ต่อ) 

 เศษปูนหรืออิฐทนไฟ 3.2 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร จัดเก็บ
ในห้องพักขยะช่องที่ 2 ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม รับไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล หรือวิธีการอื่น ๆ ที่
ได้รับอนุญาต 

 AL-tec cup (ถ้วยตักตัวอย่าง) 0.37 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังขนาด 200 
ลิตร จัดเก็บในห้องพักขยะช่องที่ 2 ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล หรือ
วิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต 

 แท่ง Heater 0.06 ตัน/ปี รวบรวมใส่กล่องไม้ จัดเก็บไว้ในอาคารผลิต 
และส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับ
ไปฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทําการปรับเสถียรหรือทําให้เป็นก้อน
แข็งแล้ว หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดชว่งดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

  ทรายดูดซับปนเปื้อน 0.64 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร 
จัดเก็บในห้องพักขยะช่องที่ 2 ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม รับไปทําเชื้อเพลิงผสม หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับ
อนุญาต 

   

  กาอะลูมิเนียมเหลวชํารุด 0.86 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร 
จัดเก็บในห้องพักขยะช่องที่ 2 ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม รับไปฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทําการปรับ
เสถียรหรือทําให้เป็นก้อนแข็งแล้ว หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต 

   

  ใบเจียรชํารุด 0.08 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังขนาด 20 ลิตร จัดเก็บไว้ใน
อาคารผลิต  ส่ งให้หน่ วยงาน ที่ ได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม รับไปฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทําการปรับเสถียรหรือ
ทําให้เป็นก้อนแข็งแล้ว หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต 

   
 

  เศษโฟม 0.06 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร จัดเก็บในห้องพัก
ขยะช่องที่  2 ส่งให้หน่วยงานที่ ได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม รับไปทําเชื้อเพลิงผสม หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8. อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
    

8.1 มาตรการทั่วไป - ดําเนินนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างชัดเจนให้เป็นไป
ตามแนวทางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือ
มาตรฐานอื่น ๆ 

-  ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานตามที่กฎหมายกําหนด 
และประกาศให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วถึง 

-  ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - กําหนดผู้รับผิดชอบและหน้าที่ในการตรวจความปลอดภัยในการทํางาน 
ได้แก่ หัวหน้างาน/หัวหน้ากะทําหน้าที่ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่
รับผิดชอบทุกวัน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ทําหน้าที่
ตรวจสอบทั้งพื้นที่ 

-  ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จัดทําคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน และมีการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ที่อาจเป็นอันตราย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล กฎ
ความปลอดภัยเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น 

-  ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

8.2 สุขภาพ - กําหนดให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนักงานก่อนเข้าทํางาน และโครงการ
จะต้องสรุปผลการตรวจสุขภาพประจําปีของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิต ในกรณีที่ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน พบว่ามีความผิดปกติจาก
การทํางาน ต้องระบุสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพนักงาน และ
แนวทางป้องกันและแก้ไขในอนาคต  

-  พนักงาน - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- กําหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง ให้ทําการ
ตรวจสุขภาพตามชั่วโมงการทํางานสะสม และจัดทําสรุปผลการตรวจ
สุขภาพประจําปีให้พนักงานทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ผล
การตรวจสุขภาพพนักงาน พบว่า มีความผิดปกติจากการทํางาน ต้อง
ระบุสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพนักงาน และแนวทางป้องกัน
และแก้ไขในอนาคต 

-  พนักงาน - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.2 สุขภาพ (ต่อ) - จัดทําฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงาน เพื่อนํามาใช้ประกอบการวิเคราะห์
หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน
ประจําปีในแต่ละพื้นที่ดําเนินงานโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พร้อมระบุอายุ
งานของคนงานที่ทํางานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการ
ตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูล
สุขภาพด้วย 

-  พนักงาน - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - กําหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา 
(เฉพาะผู้รับเหมารายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานเป็น
ประจําทุกวัน) ซึ่งโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพเท่านั้น 
โดยไม่รวมผู้รับเหมาในช่วงที่มีการหยุดการผลิตเพื่อดําเนินการซ่อมบํารุง
เค รื่อ งจั กรและ อุปกรณ์ ป ระจํ าปี  (Shutdown/Turnaround) ใน
ฐานข้อมูลสุขภาพของโรงงานเป็นระยะ 30 ปี ภายหลังที่พนักงานออก
จากการทํางาน ยกเว้นในกรณี ดังนี้ 

-  พนักงาน - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

  กรณีที่พนักงานหรือผู้รับเหมาทํางานกับโครงการเป็นระยะเวลาน้อย
กว่า 1 ปี ให้โครงการมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและ
ผู้รับเหมาเมื่อออกจากการทํางาน 

 กรณี ที่โครงการจะเลิกดําเนินกิจการให้โครงการส่งบันทึกข้อมูล
สุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมาให้กับผู้ว่าจ้างของพนักงานและ
ผู้รับเหมารายต่อไป หากไม่มีผู้ว่าจ้างรายต่อไป ให้โครงการแจ้งให้
พนักงานและผู้รับเหมาทราบสิทธิในการขอบันทึกข้อมูลสุขภาพของ
ตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่โครงการจะเลิกดําเนินการ 

   

 - กรณีที่ผลการวินิจฉัยของแพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์ ระบุว่าผลการ
ตรวจสุขภาพที่ผิดปกติของพนักงานมีสาเหตุมาจากการทํางาน ให้
พิจารณาสับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานรายดังกล่าวไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงน้อยและติดตามผลต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

-  พนักงาน - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.2 สุขภาพ (ต่อ) - หากผลการตรวจสุขภาพ ระบุว่ามีความผิดปกติให้ปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ตามดุลยพินิจของแพทย์ เช่น การตรวจสุขภาพซ้ําการรักษา ฟื้นฟู หรือ
การหาแนวทางป้องกันและแก้ไข เป็นต้น 

-  พนักงาน - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จัดทําสมุดสุขภาพประจําตัวพนักงาน เพื่อรวบรวมและจัดเก็บผลตรวจ
สุขภาพสําหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่
เกิดขึ้นจากการทํางาน 

-  พนักงาน - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - การเตรียมผู้รับการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทุกชนิดทั้งที่บ้าน หรือที่ทํางาน เช่น จาก

การฟังเพลงจากวิทยุ สถานบันเทิง เครื่องเสียงในรถยนต์ เป็นต้น 
ก่อนเข้ารับการตรวจการได้ยินอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
ภาวะหูตึงชั่วคราว (temporary threshold shift) ซึ่งอาจทําให้ผล
การตรวจผิดพลาด 

-  พนักงาน - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

  กรณีที่ระหว่างรอตรวจจําเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานสัมผัสกับเสียงดัง
ก่อน ลูกจ้างจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่สามารถลดเสียงที่หูของ
ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสได้ น้อยกว่า 85 เดซิเบล(เอ) ตลอดระยะเวลาที่
สัมผัสเสียงดัง และอนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง 
แต่กรณีต้องการเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) จะต้องหยุด
สัมผัสเสียงอย่างน้อย 12 ชั่วโมง 

 ออกจากที่มีเสียงดังก่อนถึงเวลาตรวจสมรรถภาพได้ยินอย่างน้อย 15 
นาที และไม่ควรคุยโทรศัพท์ระหว่างนั่งรอตรวจ 

 มีการตรวจสภาพหูด้วย Otoscope ก่อนทําการทดสอบสมรรถภาพ
การได้ยิน 

- พนักงาน - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.2 สุขภาพ (ต่อ) - หากผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงานมีผลผิดปกติให้ทํา
การตรวจวัดซ้ําโดยละเอียดอีกครั้ง เพื่อยืนยันผลโดยแพทย์อาชีวเวช
ศาสตร์ ยกเว้นกรณีที่พบผลตรวจสุขภาพประจําปีผิดปกติต่อเนื่องอย่าง
มีนัยสําคัญ 3 ปีขึ้นไป ไม่ต้องตรวจสุขภาพในรายการนั้น ทั้งนี้ ต้องระบุ
ประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางาน ประวัติการเจ็บป่วย และผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงและหาสาเหตุของผลผิดปกติดังกล่าว และกําหนดแนวทาง
ป้องกันและลดความเสี่ยงสุขภาพจากการทํางาน เช่น สับเปลี่ยนหน้าที่
การทํางาน เป็นต้น 

- พนักงาน - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

8.3 อุปกรณ์ป้องกัน  
อันตรายส่วนบุคคล

- ติดตั้งป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลที่ต้องสวมใส่ในแต่ละบริเวณ เพื่อให้พนักงานและผู้ที่จะเข้าไปใน
บริเวณดังกล่าวได้ทราบอย่างชัดเจน 

- พื้นที่ส่วนผลิต - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่าง
เหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมีจํานวนเพียงพอ รวมทั้งการดูแล
ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จัดให้ มีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับลักษณะงานที่ เป็นอันตราย 
ความสําคัญของการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วิธีการใช้งาน
และถนอมรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - กํากับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน และกําหนดข้อ
ปฏิบัติ กรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงานใน
พื้นที่ที่กําหนด 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.4 เสียง - กําหนดระยะเวลาในการทํางานของพนักงานให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 
2546 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้ รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน
ในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 หรือกฎหมายฉบับล่าสุดอย่างเคร่งครัด 

-  อาคารส่วนผลิต - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - พนักงานที่จะต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear 
Muff) ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

-  อาคารส่วนผลิต - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จัดให้มีระบบตรวจสอบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลขณะปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้หัวหน้างาน หัวหน้ากะ และ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานตามที่กฎหมายกําหนด เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

-  อาคารส่วนผลิต - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 



 

- 98 - 

ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8.5 ความร้อน - การป้องกันความร้อนต่อพนักงานให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ เช่น เอี๊ยมอะลูมิไนซ์ ถุงมือป้องกันความ
ร้อน รองเท้านิรภัยชนิดหุ้มข้อ หน้ากากครอบเต็มใบหน้า เพื่อป้องกัน
ผลกระทบจากการได้รับสัมผัสความร้อนโดยตรง พร้อมจัดเตรียมน้ําดื่มเย็น 
เกลือแร่ และพัดลมระบายความร้อนบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการสะสมของ
ความร้อนอย่างเหมาะสม 

- บริเวณเตาหลอมและเทหล่อ
ชิ้นงาน 

- ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริเวณที่มีความร้อน
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัย
ในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ. 2546 หรือกฎหมายฉบับล่าสุดอย่างเคร่งครัด 

- บริเวณเตาหลอมและเทหล่อ
ชิ้นงาน 

- ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จัดให้มีห้องพักผ่อน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสําหรับพนักงาน
ปฏิบัติในส่วนผลิตอาคารผลิตต้องมีช่องระบายอากาศ และพัดลมระบาย
อากาศบริเวณที่เป็นแหล่งกําเนิดความร้อน 

-  อาคารส่วนผลิต - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จัดให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนของพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณ
เตาหลอมและเทหล่อเพื่อป้องกันการรับสัมผัสความร้อนอย่างต่อเนื่อง 

-  บริเวณเตาหลอมและเทหล่อ
ชิ้นงาน 

- ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

8.6 อุบัติเหตุ - จัดให้มีห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ สําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2548 หรือ
กฎหมายฉบับล่าสุด 

-  ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- จดบันทึกสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุและการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและมี
การจัดทําแผนการปฏิบัติการ และกําหนดความรับผิดชอบของบุคคลใน
กรณีที่มีอุบัติเหตุขึ้น 

-  ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8.7 ระบบป้องกัน

อัคคีภัย 
- จัดให้มีการทดสอบ ตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้ง

จัดทํารายงานสรุปผลการทดสอบซึ่งได้รับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล 
และ/หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

-  ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - การออกแบบติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย (มาตรฐาน 
ว.ส.ท.) หรือ NFPA ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

-  ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - บริเวณอาคารผลิต ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้ 
 อุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Extinguishers) 
 ติดตั้ง Fire alarm บริเวณอาคารผลิตและพื้นที่โรงงาน 
 ป้ายเตือนอันตราย และป้ายบอกทางหนีไฟ 
 เครื่องสูบน้ําดับเพลิง ขนาดการสูบน้ําประมาณ 756 ลิตร/นาที 

จํานวน 1 ชุด 

-  ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

8.8 เหตุฉุกเฉิน - จัดเตรียมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีการฝึกอบรมและซักซ้อม
กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดังรูปที่ 2 

-  ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - ฝึกซ้อมทบทวนขั้นตอนการระงับอัคคีภัย หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเป็น
ประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

-  ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

9. เศรษฐกิจ-สังคม     
9.1 แผนการ

ประชาสัมพันธ์ 
และชุมชนสัมพันธ์ 

- จัดการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เชิงรุก โดยจัดให้มีการพบปะ
และสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โดยรอบที่ตั้งของโครงการ 
เช่น กิจกรรมเชิญผู้นําชุมชนหรือผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมการดําเนินงาน
โครงการ นําเสนอความก้าวหน้าของการดําเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์ 
นําเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม เชิญชุมชนหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้รับทราบการดําเนินกิจกรรมของ
โครงการ 

-  ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.1 แผนการ

ประชาสัมพันธ์ 
และชุมชนสัมพันธ์
(ต่อ) 

-  มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ เช่น 
 การศึกษาและศาสนา 
 ด้านสาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม 
 กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนกิจกรรมที่สําคัญกับชุมชน เช่น การปลูก

ต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน  
 สนับสนุนส่งเสริมด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกับ

ชุมชนหรือหน่วยงานราชการในวันสําคัญต่างๆ  

-  ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะร้องเรียนจากชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อ
รับทราบปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและชี้แจงขั้นตอนการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ชุมชนรับทราบ 

-  ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - ให้ โอกาสและสนับสนุนแรงงานในท้องถิ่นเข้าทํางานตามความรู้
ความสามารถที่โรงงานเปิดรับสมัครเป็นอันดับแรก เพื่อให้โรงงานและ
ชุมชนอยู่ร่วมกันได้ 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - จัดทีมงานมวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการดําเนินงานของโครงการ ความต้องการ/
ปัญหาที่ชุมชมได้รับ เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดมวลชนสัมพันธ์และ
จัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - ให้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ผู้นําชุมชน 
หรือชุมชนเมื่อได้รับการติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 - กรณี ที่พบว่าปัญหาที่ร้องเรียนมีสาเหตุมาจากการดําเนินงานของ
โครงการโดยตรงบริษัทโฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการ
แก้ไขปัญหาร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขและระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้
ดังรูปที่ 3 ให้แล้วเสร็จโดยเร็วและแจ้งชุมชนให้รับทราบ พร้อมทั้งจะ
เป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในการติดตามตรวจสอบตาม
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.2 คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- จัดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) ภายใน 180 วัน หลังจากรายงานฯ ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

   องค์ประกอบ 
1) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รวมจํานวน 4 คน ดังนี้ 

- นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกี่ หรือผู้แทน 
- ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ปราจีนบุรี 
- ผู้แทนจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี  
- ผู้แทนจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลหนองกี่  

- ชุมชนและหน่วยงานราชการ
ใกล้เคียง 

- ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 2) ตัวแทนภาคประชาชน จํานวนไม่น้อยกว่า 18 คน มาจากการสรร
หาหรือการเสนอชื่อหรือวิธีการอื่นใดจากชุมชนรอบที่ตั้งโครงการใน
พื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  

3) ตัวแทนจากโรงงาน จํานวน 3 คน  
4) ผู้แทนจากเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จํานวน 1 คน 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.2 คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

อํานาจหน้าที่ 
1)  สํารวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง

โครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการ
ตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

2) ให้ข้อมูล คําแนะนํา และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดําเนินงานของ
โครงการมีความรอบคอบมากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ กําหนด
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

3)  เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ 
มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการดําเนินงานใดๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 

5) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ โดย
คํานึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน 

6) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดําเนิน
โครงการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกัน
และแก้ไข 

7) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการกับชุมชน 

8) จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 
9) ร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชน

กับโครงการและพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ รวมทั้งติดตามดูแล การ
จ่ายค่าชดเชย จนแล้วเสร็จ 

 

- ชุมชนและหน่วยงานราชการ
ใกล้เคียง 

 

- ตลอดช่วงดําเนินการ 

 
- บริษัท โฮเอ เมทัล  

(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.2 คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ความถี่ในการประชุม 
1) ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมทุก 6 เดือน แต่
หากพบว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกําหนดเวลาปกติ
ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 

2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้
มีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

3) อบรมส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบทบาทหน้าที่ให้กับคณะกรรมการ
ฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ในรอบวาระในการได้รับเลือกเป็นกรรมการฯ 

-  ชุมชนและหน่วยงานราชการ
ใกล้เคียง 

- ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

   

 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
-  กรรมการมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
การประกาศแต่งตั้งและสามารถดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ
ติดต่อกัน 

- เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ตําแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหา
หรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่
กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.2 คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

1) กรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการสรรหา
หรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวัน 
นับตั้งแต่วันที่กรรมการว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับ
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน 

2) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่
น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทน
ตําแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่เหลืออยู่ 

นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
1) เสียชีวิต 
2) ลาออก 
3) เป็นบคุคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
4) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งเพราะ

มีประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อน
ความสามารถ 

5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
6) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
7) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

- ชุมชนและหน่วยงานราชการ
ใกล้เคียง 

- ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 

 - งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาจากงบการดําเนินงานด้านการบริหารงานของ
บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด 

- ชุมชนและหน่วยงาน
ราชการใกล้เคียง 

- ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
10. สุนทรียภาพ - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการ โดยเฉพาะบริเวณริมรั้วโครงการ 

ขนาดพื้นที่ 1,403.37 ตารางเมตร หรือร้อยละ 7.52 ของพื้นที่ทั้งหมด 
เพื่อเป็นแนวกันชน (Buffer Zone) จากแนวเขตรั้วโครงการ ช่วยป้องกัน
เสียงดัง และฝุ่นละอองที่อาจส่งผลกระทบต่อโรงงานและชุมชนที่อยู่
ข้างเคียง แสดงดังรูปที่ 4 โดยมีกําหนดการปลูกต้นไม้ดังนี้  
 ริม รั้วด้านทิศตะวันตกหรือด้านที่ ติดกับชุมชน  ฝั่ งอาคารผลิต

ดําเนินการปลูกต้นอโศกอินเดีย จํานวน 1 แถว เนื่องจากได้กันพื้นที่
ไว้ประมาณ 0.5 เมตรจากริมรั้วโครงการ ซึ่งไม่มากพอที่จะเพิ่ม
จํานวนแถวในการปลูกต้นไม้ได้ แต่จะพิจารณาปลูกให้หนาแน่น
ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 1 เมตร สําหรับริมรั้วด้านทิศตะวันตก
ฝั่งพื้นที่รอการพัฒนาจะทําการเว้นระยะในการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น
ประมาณ 4.5 เมตร จากริมรั้วโครงการ เพื่อทําการปลูกต้นไม้ยืนต้น
ในลักษณะ 3 แถว สลับฟันปลา ในลักษณะ 3 เรือนยอด 
- แถวที่ 1 : ติดริมรั้วโรงงานปลูกต้นอโศกอินเดีย 
- แถวที่ 2 : ปลูกต้นกันเกรา เสลา หรืออินทนิล เป็นต้น 
- แถวที่ 3 : ปลูกต้นชงโค หรือต้นโมก เป็นต้น 

 ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ หรือด้านที่ติดกับโรงงานในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร์บุรี ดําเนินกันพื้นที่ไว้ประมาณ 0.5 เมตร จะดําเนินการปลูก
ต้นไทรเกาหลี หรือต้นโมก โดยจะพิจารณาปลูกให้หนาแน่นระยะห่าง
ระหว่างต้นประมาณ 0.5 เมตร 

 ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก หรือด้านที่ติดกับพื้นที่รอการพัฒนา
ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ทําการเว้นระยะในการปลูกต้นไม้
เพิ่มขึ้นประมาณ 4.5 เมตร จากริมรั้วโครงการ เพื่อทําการปลูกต้นไม้
ยืนต้นในลักษณะ 3 แถว สลับฟันปลา ในลักษณะ 3 เรือนยอด 
- แถวที่ 1 : ติดริมรั้วโรงงานปลูกต้นอโศกอินเดีย 
- แถวที่ 2 : ปลูกต้นกันเกรา เสลา หรืออินทนิล เป็นต้น 
- แถวที่ 3 : ปลูกต้นชงโค หรือต้นโมก เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
10. สุนทรียภาพ (ต่อ)  ริมบ่อหน่วงน้ําฝน ฝั่งอาคารจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ทําการเว้น

ระยะในการปลูกต้นไม้ไว้ 4 เมตร เพื่อทําการปลูกต้นไม้ในลักษณะ 2 
แถว สลับฟันปลา 
-  แถวที่ 1 : ติดบ่อหน่วงน้ําฝน ปลูกต้น อโศกอินเดีย 
-  แถวที่ 2 : ปลูกต้นกันเกรา เสลา หรืออินทนิล เป็นต้น 

 พื้นที่โดยรอบอาคารผลิต ทางทิศเหนือและทิศใต้ ได้กันพื้นที่ไว้
บางส่วน เพื่อดําเนินการปลูกต้นโมก จํานวน 1-2 แถว 

 พื้นที่ระหว่างอาคารจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ กับพื้นที่ชั่งน้ําหนัก
รถบรรทุก ได้กันพื้นที่ไว้ประมาณ 0.5 เมตร เพื่อดําเนินการปลูกต้น
ทองอุไร จํานวน 1 แถว 

-  ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา ใส่ปุ๋ยปรับปรุงดิน และต้นไม้ใน
พื้นที่สีเขียวของโครงการ เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนคงสภาพ
พื้นที่สีเขียวตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ และหากพบว่าต้นไม้ตายจะต้องทํา
การปลูกทดแทนเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 1 เดือน ตามแผนการปลูก
ต้นไม้และบํารุงรักษาพื้นที่สีเขียวดังตารางที่ 4 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ - บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.2-1 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะก่อสร้าง 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ    
1.1  ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
- ฝุ่นละอองรวม (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) 
- ไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ชัว่โมง) 

 สําหรับทิศทางและความเร็วลม ตรวจวัด 1 จุด  

-  บริเวณชุมชน 2 สถานี ดังรูปที่ 5 
 หมู่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว (A1) 
 หมู่ 3 บ้านโคกลาน (A2) 
 

- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง 
ตลอดระยะก่อสร้าง 

- บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

2. ระดับเสียง 
- ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชม.) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) และ

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
 

 
- ตรวจวัด 4 สถานี  
 กึ่งกลางริมรั้ว 4 ด้าน (N1-N4) ดังรูปที่ 8 
 ชุมชนที่อยู่ใกล้ เช่น เพลิงที่พักอาศัย ห่างจากพื้นที่

โครงการไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 200 
เมตร (N1) ดังรูปที่ 6 

 
- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง (7 วันต่อเนื่อง) 

ครอบคลุมวันทํางานและวันหยุด 
ตลอดระยะก่อสร้าง 

 

- บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

3. สิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้    
- จดบันทึกและรวบรวมสถิติชนิดและปริมาณขยะมูลฝอยของ

เสียทั่วไปและของเสียอันตรายจากการดําเนินกิจกรรมก่อสร้าง 
- ภายในโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง และจัดทํา

รายงานสรุปผลปลีะ 1 ครั้ง 
-  บริษัท โฮเอ เมทัล 

(ประเทศไทย) จํากัด 
- สําเนาเอกสารที่รับกําจัดกากของเสียทุกประเภทจากหน่วยงาน

ที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ 
- ภายในโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง และจัดทํา

รายงานสรุปผลปลีะ 1 ครั้ง 
-  บริษัท โฮเอ เมทัล 

(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.2-1 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะก่อสร้าง 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

4. สังคม-เศรษฐกิจ    
- การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของ

ประชาชน  ผู้นํ าชุมชน  ผู้นํ าท้องถิ่น  หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใกล้เคียงทั้งใน
รัศมี 5 กิโลเมตร พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ปัญหาและความต้องการระดับครัวเรือนและระดับชุมชน
รวมถึงสํารวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community 
Satisfaction Index) ทั้งนี้การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการและสถิติ พร้อมทั้งเสนอแผนที่กระจายตัวการเก็บ
ข้อมูล 

- ชุมชนในพื้นที่รอบโครงการดังรูปที่ 11 ผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ
ใกล้เคียงทั้งในรัศมี 5 กิโลเมตร ชุมชนที่ดําเนินการเก็บดัชนี
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ ตั้ง
สถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เป็นต้น  

- ปีละ 1 ครั้ง  
(จํานวนทําแบบสอบถามไปเป็นตาม
หลักสถิติ) ตลอดระยะก่อสร้าง 

 

-  บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมการติดตาม
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนและภายในโครงการ 
รวมทั้งแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ํา 

- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร 
 

- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.2-2 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ    
1.1  ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
- ฝุ่นละอองรวม (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (เฉลี่ย 24 

ชั่วโมง) 
- ไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ชัว่โมง) 

 สําหรับทิศทางและความเร็วลม ตรวจวัด 1 จุด  

-  บริเวณชุมชน 2 สถานี ดังรูปที่ 5 
 หมู่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว (A1) 
 หมู่ 3 บ้านโคกลาน (A2) 
 

- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง 
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน 
และเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 

- บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

1.2 มลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนดิ 
- ฝุ่นละออง (TSP) 
- ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์  

(NOx as NO2) 
- อะลูมิเนียม (Al) 

-  ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ ดังรูปที่ 7 
 Dust collector จํานวน 1 ปล่อง 

 

-   ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ดําเนินการผลิต 
และเป็นช่วงเดียวกับที่ทําการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

- บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

1.3 มลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนดิ 
- ฝุ่นละออง (TSP) 
- ออกไซด์ของไนโตรเจน ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์  

(NOx as NO2) 

-  ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ ดังรูปที่ 7 
 Exhaust Furnace จํานวน 1 ปล่อง 

-   ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ดําเนินการผลิต 
และเป็นช่วงเดียวกับที่ทําการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

- บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

2. ระดับเสียง   

- ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชม.) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 

- ตรวจวัด 4 สถานี  
 กึ่งกลางริมรั้ว 4 ด้าน (N1-N4) ดังรูปที่ 8 
 ชุมชนที่อยู่ใกล้ เช่น เพลิงที่พักอาศัย ห่างจากพื้นที่

โครงการไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 
200 เมตร (N1) ดังรูปที่ 6 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง (7 วันต่อเนื่อง) 
ครอบคลุมวันทํางานและวันหยุด 
ตลอดระยะดําเนินการ 

- บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- ประเมินค่าระดับการรบกวน - ตรวจวัด 1 สถานี ดังรูปที่ 6 
 ชุมชนที่อยู่ใกล้ เช่น เพลิงที่พักอาศัย ห่างจากพื้นที่

โครงการไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 
200 เมตร (N1) 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง (7 วันต่อเนื่อง) 
ครอบคลุมวันทํางานและวันหยุด 
ตลอดระยะดําเนินการ 

- บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ํา    
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) สารแขวนลอย (SS) ของแข็งละลายน้ํา (TDS) 

บีโอดี (BOD) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) อะลูมิเนียม (Al) 
- บ่อพักน้ําทิ้งสุดท้าย ดังรูปที่ 9 -  เดือนละ 1 ครั้ง -  บริษัท โฮเอ เมทัล 

(ประเทศไทย) จํากัด 
4. คุณภาพน้ําใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อะลูมิเนียม (Al) และทองแดง (Cu) 
 

- บ่อสังเกตการณ์ภายในโรงงาน ดังรูปที่ 9 
 เหนือทิศทางการไหลของน้ํา 1 จดุ 
 ท้ายทิศทางการไหลของน้ํา 1 จุด 

 
- ปีละ 1 ครั้ง  

-  บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

5. สิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้    
- จดบันทึกและรวบรวมสถิติชนิดและปริมาณขยะมูลฝอยของเสียทั่วไป

และของเสียอันตรายจากการดําเนินกิจกรรมการผลิต 
- ภายในโครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ และจัดทํา

รายงานสรุปผลปลีะ 1 ครั้ง 
-  บริษัท โฮเอ เมทัล 

(ประเทศไทย) จํากัด 
- สําเนาเอกสารที่รับกําจัดกากของเสียทุกประเภทจากหน่วยงานที่

ได้รับอนุญาตจากทางราชการ 
- ภายในโครงการ - ตลอดช่วงดําเนินการ และจัดทํา

รายงานสรุปผลปลีะ 1 ครั้ง 
-  บริษัท โฮเอ เมทัล 

(ประเทศไทย) จํากัด 
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    

6.1  การตรวจสุขภาพของพนักงาน    
- ตรวจร่างกายทั่วไป เอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray) 

ตรวจความสมบู รณ์ ของเม็ ด เลื อด  ตรวจปั สสาวะ  (U/A) 
ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) การทํางานของไต (BUN, Creatinine) 
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, 
LDL) ตรวจการทํางานของตับ (SGOT, SGPT, ALK)  

- พนักงานทุกคน 
 

- พนักงานประจําปีละ 1 ครั้ง -  บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)  
- สมรรถภาพปอด (Lung Function Test)  
- ตรวจหาสารโลหะหนักในเลือด ได้แก่ อะลูมิเนียม (Al)  

- พนักงานที่มีความเสี่ยงตามการแนะนํา 
ของแพทย์ 

- พนักงานใหม่ก่อนเข้าทํางาน และ
พนักงานประจําปีละ 1 ครั้ง 

-  บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

6.2  ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Working Area) (รูปที่ 10)   
- ฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust) 
- ฟูมของอะลูมิเนียม (Al Fume) 
 

- ตรวจวัดที่ลูกจ้างทํางานในพื้นที่ ได้แก่ 
 เตาหลอม 
  หล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียมแท่ง 

- ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) 
ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

-  บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- ฟูมของอะลูมิเนียม (Al Fume) 
 

- ตรวจวัดที่ลูกจ้างทํางานในพื้นที่ ได้แก่ 
 ตักอะลูมิเนียมออกไซด์ออกจากกา 

- ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) 
ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

-  บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- ฝุ่นละอองที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจที่ตัวพนักงาน 
(Respirable dust) 

- ตรวจวัดที่ลูกจ้างทํางานในพื้นที่ ได้แก่ 
 เตาหลอม 

- ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) 
ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

-  บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- ระดับเสียงสูงสุด (Peak sound pressure level) ของเสียง
กระทบหรือเสียงกระแทก (Impact or impulse noise) 
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน (Leq) และ Lmax 

- ตรวจวัดในพื้นที่ทํางาน ได้แก่ 
 เตาหลอม 
 ถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ 

- ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) 
ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

-  บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน 
ในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) 

- ตรวจวัดที่ลูกจ้างที่สัมผัสเสียงดังทุกคน ได้แก่ 
 เตาหลอม 
 ถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ 

- ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) 
ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

-  บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- Noise Contour - อาคารส่วนผลิต - ตรวจวัดเมื่อเปิดดําเนินการภายใน 6 เดือน 
จํานวน 1 ครั้ง และทบทวนทุกๆ 3 ปี 

-  บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- ความร้อนในรูปอุณภูมิเวตบัลบ์โกลบ (WBGT) - ตรวจวัดในพื้นที่ทํางาน ได้แก่ 
 เตาหลอม 
 หล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียมแท่ง 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และ
พฤศจิกายน 

-  บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 8.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระยะดําเนินการ 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

6.3  การบันทึกอุบัติเหตุ    
- สาเหตุ ความรุนแรง 
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
- จํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ  
- การแก้ไขปัญหา 

- ภายในโครงการ - เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ และจัดทํารายงานสรุปผล 
ปีละ 1 ครั้ง 

-  บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

7. สังคม-เศรษฐกิจ    
- การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของ

ประชาชน ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใกล้ เคียงทั้งในรัศมี 5 
กิโลเมตร พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและ
ความต้องการระดับครัวเรือนและระดับชุมชนรวมถึงสํารวจดัชนี
ความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) 
ทั้งนี้การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและสถิติ พร้อม
ทั้งเสนอแผนที่กระจายตัวการเก็บข้อมูล 

- ชุมชนในพื้นที่รอบโครงการดังรูปที่ 11 ผู้นํา
ชุมชนผู้นําท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใกล้เคียง
ทั้งในรัศมี 5 กิโลเมตร ชุมชนที่ดําเนินการเก็บ
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหว
พิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล วัด และโรงเรียน 
เป็นต้น  

- ปีละ 1 ครั้ง  
(จํานวนทําแบบสอบถามไปเป็นตามหลัก
สถิติ) 

 

-  บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมการติดตามการ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนและภายในโครงการ รวมทั้ง
แนวทางการป้องกันการเกิดซ้ํา 

- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร 
 

- ปีละ 1 ครั้ง -  บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 

8. การสาธารณสุข    
- รวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยตามกลุ่มสาเหตุโรคจากหน่วยงาน

สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของแนวโน้ม
การเกิดโรคของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหนองกี่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
บ้านโคกอุดม 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองกี่ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 

บ้านโคกอุดม 

-  ปีละ 1 ครั้ง 
 

-  บริษัท โฮเอ เมทัล 
(ประเทศไทย) จํากัด 
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ตารางที่ 3 ค่าการระบายมลพษิทางอากาศจากแหล่งกําเนิดของโครงการภายหลังขยายกําลังการผลิต 

แหล่งกําเนิด 

ข้อมูลของปล่องระบาย 
ความเข้มข้น 

สารมลพิษทางอากาศ 
อัตราระบาย 

มลพิษทางอากาศ 
หมายเหตุ 

ความสูง  
เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 

อุณหภูมิ ความเร็ว 
อัตราไหล 
ที่สภาวะ
มาตรฐาน 

TSP NO2 TSP NO2 ลักษณะ 
ปลายปล่อง 

(m) (m) (K) (m/s) (Nm3/s) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) (g/s) (g/s) 
Dust Collector  16.7 1.00 393 17.83 10.62 10.0 5.0 9.41 0.106 0.100 ตรง 
Exhaust Furnace 1-3 30.0 1.57 533 5.82 6.30 23.0 35.0 56.44 0.158 0.415 ตรง 

ค่ามาตรฐาน  240 200 - - - - 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
ที่มา : บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด, 2562  
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ที่มา : บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด, 2562 

รูปที่ 1 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะทําการขนส่งอะลูมิเนียมเหลว

หน่วยงานราชการที่เข้าช่วยระงับเหตุ 

ไม่สามารถระงับเหตุได้ 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดปราจีน สั่งการต้ังศูนย์ร่วมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

 
-  สถานีดับเพลิง อบต. กบินทร์บุรี       
   โทร.037-283-971 
-  สถานีดับเพลิง อบต. นาดี      
   โทร.037-629-689 
-  สถานีดับเพลิง ปราจีนบุรี       
   โทร.037-211-097 
-  สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   จังหวัดปราจีนบรีุ โทร.037-454-129 

-  ผู้ว่าราชการจงัหวัดปราจีนบุรี 
   โทร.037-745-4000 
-  สภ.กบินทร์บุรี  
   โทร.037-280-227 
-  เทศบาล กบินทร์บุรี  
   โทร.037-281-533 
-  ท่ีว่าการ อ.กบินทร์บุรี  
   โทร.037-280-234 
-  ท่ีว่าการ อ.นาดี  
   โทร.037-289-074 
-  หน่วยกู้ภัยปราจีน 
   โทร.037-214-456 
-  โรงพยาบาลกบินทร์บุรี  
   โทร.037-288-062 
-  สํานักงานสาธารณสุขกบินทร์บุรี  

โทร.037-281-781

แจ้งหน่วยงานท้องถ่ินเพ่ือทราบ 
- สํานักงานเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี โทร.037-204-349 
- อบต.หนองกี่     โทร. 037-283-971
- อบต.นาดี        โทร. 037-629-686 

สนง.เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 

บริษัท โฮเอฯ จัดทํารายงาน 
ความเสียหาย/สาเหตุ  

และมาตรการการป้องกันและแก้ไข 

ตรวจสอบความเสียหาย/หาสาเหตุ  
โดยบริษัท โฮเอฯ ร่วมกับ สนง.เขตฯ 

กบินทร์บุรี 

กรณีเกิดเหตุรุนแรง 

ผู้อํานวยการควบคุมเหตุฉุกเฉินแจ้งต่อศูนย์อํานวยการ
ควบคุมภาวะฉุกเฉินของสํานักงานเขตฯ กบินทร์บุรี  

เข้าช่วยเหลือ 

สามารถควบคุมเหตุได้ 

ทีมงานฉุกเฉินของโฮเอฯ  
เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ 

พนักงานขับรถ  
แจ้งเหตุ 

-  ศูนย์อํานวยการควบคุมภาวะฉุกเฉินของสํานักงานเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี    
   โทร.037-204337-44 นอกเวลา 037-204-391-2 

-  ทีมระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 037-625-4001 
สายตรวจ รปภ. เขตฯ แจ้งเหตุ 

ตรวจสอบสาเหตุความเสียหายโดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
สํานักงานเขตกบินทร์บุรี 

บริษัท โฮเอฯ จัดทํารายงานชี้แจงความเสียหาย 
ต่อ สนง.เขตกบินทร์บุรี และผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
 (ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีน สั่งการ) 

ขอกําลังสนับสนนุจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมเติม 

ไม่สามารถควบคุมเหตุได้ สามารถควบคุมเหตุได้ 

อพยพประชาชน 
ไปท่ีปลอดภัย 

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
นําส่งโรงพยาบาล ระงับเหตุ 

รักษาความสงบและดูแล 
ความปลอดภัยของประชาชนที่อพยพ 

ควบคุมสถานการณ์ 
มิให้เกิดความวุ่นวาย 
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รูปที่ 2 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโรงงาน 

แจ้งข่าว 

รายงาน 

สถานการณ์สงบ 

พนักงาน 
ที่พบเหตุ 

ผู้อํานวยการควบคมุ
ภาวะฉุกเฉิน 

ผู้บัญชาการควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน 

กลุ่มงานปลอดภัย 
(Safety) 

ควบคุมเพลิงได้ 

ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน/ 
หน่วยงานภายนอก 

พนักงานอพยพไปท่ีจุดรวมพล 

ประชาสัมพันธ์ ผู้อํานวยการ 
และผู้บัญชาการ

เหตุฉุกเฉิน 

เหตุฉุกเฉินขั้นรุนแรง 

สัญญาณฉุกเฉินดังขึ้น 

วิเคราะห์หาสาเหตุ 
และแนวทางการแก้ไข 

และป้องกัน

ประกาศยกเลิก 
ภาวะฉุกเฉิน 

จัดทํารายงานและจัดเก็บ 

พนักงาน
ตัดสินใจว่า
ระงับเหตุได้
ด้วยตัวเอง 

พนักงานกดสัญญาณ 
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

ควบคุม 
เพลิงได้ 

ส่วนงาน 
ความปลอดภัย 
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รูปที่ 3 ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน 

ลงบันทึกผลการแจ้งกลับ 
ต่อผู้ร้องเรียน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม/หน่วยงานราชการ ผู้นําชุมชน 
หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการณ ์

สรุปผล/แจ้ง ลงบันทึกผลการแจ้งกลับ 
ต่อผู้ร้องเรียน 

ภายใน 1 วัน 

      มีสาเหตุจากโครงการ 

รับข้อร้องเรียน จากช่องทางต่างๆ ดังนี้   
1) ติดต่อโดยตรงท่ีด้านหน้าโรงงาน  
2) ติดต่อสํานักงานเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3720 4337-44 
3) ติดต่อทางไปรษณีย์ บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 3762 5400-1 

หน่วยงานรับฟังความคิดเห็นชุมชน รวบรวมเสนอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง บันทึกสรุปการดําเนินงาน 

ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

ทันที 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
พร้อมหาแนวทางแก้ไข ภายใน 1 วัน 

ชี้แจงกลับกับทางผู้แจ้งข้อมูล  
หรือผู้ร้องเรียน ภายใน 1 วัน  
และดําเนินการตรวจสอบทันที 

ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการ
ภายใน 7 วัน 

จัดทําแผนการดําเนินงาน  
และดําเนินการแก้ไข ภายใน 1-2 วัน 

ตรวจสอบสาเหตุ เพ่ือหาข้อสรุปเบื้องต้น  
และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการให้รับทราบ 

สรุปชี้แจงการดําเนินการแก้ไขและแจ้งกลับต่อผู้ร้องเรียน
ภายใน 7 วัน หากการแก้ไขไม่แล้วเสร็จ  

ต้องแจ้งผู้ร้องเรียนทราบทุก 15 วัน จนกว่า 
การดําเนินงานแล้วเสร็จและแจ้งผลการดําเนินการแก้ไข

ต่อกรรมการผ้จัดการให้รับทราบ

ชี้แจงกลับกับทางผู้แจ้งข้อมูล  
หรือผู้ร้องเรียน ภายใน 1 วัน 

ภายใน 1 วัน 
ทําการ 

 

สรุปผล/แจ้ง 

แจ้งเพ่ือร่วมตรวจสอบและโรงงาน 
สรุปผลต่อคณะกรรมการ 

นําสรุปข้อร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ประชุมทบทวนโดยผู้จัดการโรงงาน 

เพ่ือป้องกันการเกิดซ้ํา 
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รูปที่ 4 พื้นที่สเีขียวของโครงการ 
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ตารางที่ 4 แผนการปลูกต้นไม้และบํารุงรักษาพื้นที่สีเขียว 

ลําดับ รายละเอียดงาน 
ความถี่ / ระยะเวลา เดือน 

(เดือน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. งานปลูกต้นไม้ (ซื้อต้นไม้จากภายนอก)                           
1.1 ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว 1 เดือนก่อนเข้าสู่ฤดูฝน                         

2. งานบํารุงรักษา                         
2.1 การกําจัดวัชพืช ช่วงฤดูแล้ง                         
2.2 การพรวนดิน ทุกเดือน                         
2.3 การใส่ปุ๋ยหมัก / ปุ๋ยเคมี ต้นฤดูฝน ปลายฤดูฝน                         
2.4 การปลูกซ่อม / ปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตายไป ทุก 4 เดือน และก่อนเข้าสู่ฤดูฝน                         
2.5 ตัดแต่งกิ่ง / ลิดกิ่ง ทุก 6 เดือน                         
2.6 การรดน้ําโดยระบบน้ําหยดและพ่นฝอย*  ฤดูแล้ง                         

3. งานตรวจติดตาม / ประเมินผล                         
3.1 ตรวจติดตามการเจริญเติบโต ทุก 6 เดือน                         
3.2 ประเมินผลและกําหนดมาตรการเพิ่มเติม เป็นประจําทุกปี                         

หมายเหตุ : งานปลูกต้นไม้  ซื้อต้นไม้จากภายนอกมาปลูก  
  งานบํารุงรักษา  ประกอบด้วย การกําจัดวัชพืช การพรวนดิน การใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยเคมี การปลูกซ่อม ตัดแต่งกิ่ง/ลิดกิ่ง การรดน้ํา   
 งานตรวจติดตาม/ประเมินผล การตรวจวัดขนาดลําต้น และส่วนสูง เพื่อนํามาประเมิน 
 * ปริมาณการให้น้ําต้องพิจารณาความชื้นของดินจากเครื่องมือตรวจวัดความชื้นของดินก่อนทําการรดน้ําต้นไม้ 
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รูปที่ 5 สถานตีรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

พ้ืนที่โครงการ 
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รูปที่ 6 สถานตีรวจวัดเสียง 
 

พ้ืนที่โครงการ 
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รูปที่ 7 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
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รูปที่ 8 จุดตรวจวัดเสียงริมรั้วโครงการ 
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รูปที่ 9 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
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รูปที่ 10 จุดตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทํางาน 
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รูปที่ 11 ตําแหน่งที่ต้ังชุมชนโดยรอบที่ต้ังโครงการ 



 

 

 

  

บันทึก 
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ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

หน่วยงาน ท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสาร อีเมลล์ 
เจ้าของโครงการ :  บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด 
คุณทิพย์วิมล ศรีโคตร เลขท่ี 454/16  หมู่ 9 ต.หนองกี่   

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 
โทรศัพท์ : 037-625-000-1  
โทรสาร : 037-625-002 

thipwimon@hoei-metal.co.th

บริษัทท่ีปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด  
คุณชนัญชิดา รูปเหลี่ยม 
(ด้านสิ่งแวดล้อม) 

คุณกนกวรรณ สังข์เอ่ียม 
(ด้านการมีส่วนร่วม)  

เลขท่ี 1/6 ซอยรามคําแหง 145  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 
 

โทรศัพท์ : 02-373-7799 ต่อ 3202 
โทรสาร : 02-373-7979 ต่อ       
 

Nuttaya.r@tet1995.com 
kanokwan.s@tet1995.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




