
 
 
 
 

- 1 - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น 
ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา  

และการประเมินทางเลือกโครงการ 

โครงการโรงงานผลิตซพีีวีซ ี(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 
 

บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชี้ยลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

วันจันทรท์ี่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. 

จัดท าโดย   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด (ที่ปรึกษาดา้นสิ่งแวดล้อม) 
       1/6 ซอยรามค าแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240  
       โทรศัพท์ : 0 2373 7799  โทรสาร : 0 2373 7979 

เอกสารประกอบการประชุม 

กันยายน 2563 

 

 



 

- ก - 

สารบัญ 
 หน้า 

1.  เหตุผลความจ าเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ 1 
 1.1     ความเป็นมาของโครงการ 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 
 1.3 แนวทางการศึกษา 2 
2. รายละเอียดโครงการ 3 
 2.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 3 
 2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 3 
 2.3 วัตถุดิบ สารเคมี/ตัวเร่งปฏิกิริยา ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 8 
 2.4 กระบวนการผลิต 12 
 2.5 ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่าง ๆ 17 
  2.5.1 การใช้น้ า 17 
  2.5.2 ไฟฟ้า 17 
  2.5.3 ไอน้ า 17 
  2.5.4 การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 18 
  2.5.5 ไนโตรเจน 18 
 2.6 มลพิษและการควบคุม 18 
  2.6.1 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 18 
  2.6.2 เสียงและการควบคุม 21 
  2.6.3 มลพิษทางน้ าและการควบคุม 22 
  2.6.4 ขยะมูลฝอยและกากของเสีย 24 
  2.6.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 25 
3. ร่างขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 25 
4. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
28 

5. ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ 32 



 
 
 
 

- 1 - 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น 
ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา  

และการประเมินทางเลือกโครงการ 
โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 

บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชี้ยลตี้ โพลิเมอร ์จ ากัด 
ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)  

ต าบลห้วยโปง่ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
**************************************************  

1.  เหตุผลความจ าเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1   ความเป็นมาของโครงการ  

บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด (S and L Specialty Polymers Co., Ltd.) 
ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง เป็นโรงงานผลิตผงซีพีวีซี (CPVC) ที่มีกระบวนการผลิตทางเคมีโดยใช้โพลิไวนิลคลอไรด์เรซิ่น 
(Polyvinyl Chloride Resin) และก๊าซคลอรีน (Chlorine Gas) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งจะน าผง 
ซีพีวีซีที่ได้ (CPVC) จ าหน่ายให้กับลูกค้าเพ่ือน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตท่อ และข้อต่อซีพีวีซีต่อไป 

 โครงการได้เริ่มด าเนินกิจการการผลิตผงซีพีวีซี (CPVC) ในปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีแผนที่จะเพ่ิมก าลัง 
การผลิตจากเดิม 150 ตัน/วัน เป็น 180.25 ตัน/วัน โดยการขยายก าลังการผลิตในครั้งนี้ เป็นเพียงการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเท่านั้น ไม่มีการเพิ่มอุปกรณ์ และเครื่องจักรแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีความสามารถในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวเข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ 
กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มี
กระบวนการผลิต ทางเคมี ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 
เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   
ก่อนขออนุญาตก่อสร้าง/ประกอบกิจการต่อไป 

 ดังนั้น บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด (S and L Specialty Polymers Co., Ltd.)  
ได้มอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด เป็นผู้ศึกษาและผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 
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1.2    วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในพ้ืนที่รัศมีโดยรอบ 5 กิโลเมตร
จากที่ตั้งโครงการ จะด าเนินการศึกษาให้สอดคล้องตามแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการด้านอุตสาหกรรมกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี แยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ 
และเคมีอ่ืนๆ ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดังนี้ 

 1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ กระบวนการผลิต ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค มลพิษ และ
การควบคุมมลพิษ พร้อมทั้งอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 2) การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนด าเนินโครงการ ซึ่งใช้เปรียบเทียบ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ศึกษาภายหลังด าเนินโครงการในอนาคต อีกทั้งใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานเพื่อก าหนดขอบเขตหรือประเด็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

3) การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาส
แลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ เพ่ือแสวงหาทางเลือก 
ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ และท าให้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความ
ครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด 

4)  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมของโครงการ ทั้งในช่วงระยะก่อสร้างและช่วงระยะด าเนินการ ที่มีต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต 

5) เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมจากการก่อสร้างและการด าเนินโครงการที่มีผลต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรและคุณค่าการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ และเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

1.3 แนวทางการศึกษา 

 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 
มกราคม 2562) 

 2) ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่  
8 มกราคม พ.ศ. 2562) 

 3) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 
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2. รายละเอียดโครงการ 

2.1  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

  โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ
บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก  
(มาบตาพุด) ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง บนเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ 1.5 ตารางวา  
แสดงดังรูปที่ 2.1-1 โดยพื้นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณโดยรอบ ดังนี้ (แสดงดังรูปที่ 2.1-2)  

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ พ้ืนที่เกษตรกรรม ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก 
(มาบตาพุด) 

         ทิศใต้ ติดต่อกับ บริษัท จีซีเอ็ม พีทีเอ จ ากัด 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บริษัทไพโร เอนเนอร์ยี่ จ ากัด 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด และบริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จ ากัด 

การเดินทางจากกรุงเทพ เข้าสู่ พ้ืนที่โครงการฯ ใช้เส้นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ชลบุรี-พัทยา 
(มอเตอร์เวย์) ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร หลังจากนั้นเลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 
(ระยอง) เป็นระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร แล้วท าการเลี้ยวขวาเพ่ือเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3191 เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร หลังจากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) 
เป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร แล้วท าการเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3392 (ถนนภายใน
นิคมฯ มาบตาพุด) โดยโครงการจะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลมาบตาพุด (เก่า) ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร  

2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 

บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 16 ไร่ 1.5 ตารางวา (16.004 ไร่) 
ภายหลังขยายก าลังการผลิตจ านวนพ้ืนที่รวมทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากรายงานที่เคยได้รับความ
เห็นชอบ โครงการมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ส านักงานและส่วนผลิต ประกอบด้วย อาคารส านักงาน/โรงอาหาร 
อาคารผลิต อาคารเก็บสารเคมี พ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภค เช่น Cooling tower พ้ืนที่รับน้ าประปา พ้ืนที่ 
Control and Metering station พ้ืนที่บ าบัดน้ าเสีย พ้ืนที่ถนน พ้ืนที่เก็บกากของเสีย พ้ืนที่รอการใช้ประโยชน์ 
และพ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพ้ืนที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 2.2-1 และรูปที่ 
2.2-1 
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รูปที่ 2.1-1 ที่ตั้งโครงการและขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร  
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รูปที่ 2.1-2 ที่ตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อพ้ืนที่โครงการ  
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ตารางท่ี 2.2-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ภายหลังขยายก าลังการผลิต  

การใช้ประโยชน์พื้นที ่
การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 

ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ 
1. พ้ืนที่อาคารส านักงาน     
    1.1 ส านักงาน 1,620.00 1.0125 6.33 
    1.2 โรงอาหาร 288.00 0.1800 1.13 
    1.3 ลานจอดรถ 934.37 0.5840 3.70 
    1.4 อาคารป้อม รปภ. 120.60 0.0754 0.50 
2. ส่วนการผลิต     
    2.1 PVC loading และ PVC Silo  455.05 0.2844 1.78 
    2.2 อาคาร Re-Slurry 711.00 0.4444 2.80 
    2.3 อาคาร Reactor 676.00 0.4225 2.64 
    2.4 พื้นที่ลานถัง 546.78 0.3417 2.14 
    2.5 อาคาร Dryer 635.00 0.3968 2.50 
    2.6 อาคารคลังเก็บสินค้า 1,904.17 1.1901 7.44 
    2.7 ห้องควบคุมการผลิต 423.00 0.2644 1.65 
    2.8 เครื่องท าสุญญากาศ 30.80 0.0193 0.12 
    2.9 หอก าจัดคลอรีน 168.60 0.1054 0.70 
3. ส่วนสาธารณูปโภค    
    3.1 Control and Metering station 10.60 0.0066 0.04 
    3.2 อาคาร Air Compressor  174.00 0.1088 0.68 
    3.3 ถังเก็บน้ าดิบ 452.00 0.2825 1.80 
    3.4 Sand Filter และ Cooling Tower 237.50 0.1484 0.93 
    3.5 จุดรับน้ าประปาจากนิคมฯ 16.00 0.0100 0.06 
4. ส่วนบ าบัดน้ าเสีย    
    4.1 บ่อกักเก็บน้ าฉุกเฉิน 432.00 0.2700 1.69 
    4.2 บ่อกักเก็บน้ าเสียขนาด 160 m3 141.65 0.0885 0.55 
    4.3 พื้นทีถ่ังรองรับน้ าเสีย 164.00 0.1025 0.64 
    4.4 ถัง Neutralization V81-N 86.23 0.0539 0.34 
    4.5 ถัง Neutralization V26-N 17.57 0.0110 0.07 
5. ส่วนเก็บกากของเสียและสารเคมี    
    5.1 พื้นที่เก็บกากของเสีย 1,131.11 0.7070 4.12 
    5.2 อาคารเก็บสารเคม ี 380.36 0.2377 1.50 
6. พ้ืนที่ถนน 7,205.07 4.5032 28.14 
7. พ้ืนที่สีเขียว    

 7.1 ไม้ยืนต้น 1,553.96 0.9710 6.10 
 7.2 สนามหญ้า 505.50 0.3160 2.00 

8. พ้ืนที่รอใช้ประโยชน ์ 4,585.08 2.8660 17.91 
รวม 25,606.00 16.004 100.00 

ที่มา :  บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด, 2563 
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รูปที่ 2.2-1 การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ 
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2.3  วัตถุดิบ สารเคมี/ตัวเร่งปฏิกิริยา ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 

1)  วัตถุดิบ 

 วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการ ได้แก่ โพลีไวนิลคลอไรด์เรซิ่น และก๊าซคลอรีน โดย
มีปริมาณการใช้ดังนี้ 

(1) โพลีไวนิลคลอไรด์เรซิ่น (Polyvinyl Chloride Resin) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต  
มีลักษณะเป็นผงสีขาวไม่มีกลิ่น ปัจจุบันมีการใช้งาน ประมาณ 115.83 ตัน/วัน (38,223.90 ตัน/ปี) ภายหลัง
ขยายก าลังการผลิตมีปริมาณการใช้ ประมาณ 139 ตัน/วัน (50,735 ตัน/ปี) โดยน ามาจากผู้ผลิตในประเทศ 
และต่างประเทศ จะขนส่งมายังโครงการด้วยรถบรรทุกขนาด 10 ล้อและ 18 ล้อ แล้วน าเก็บไว้ในไซโลขนาด 
170 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 4 ถัง ในลานถังกักเก็บ  

(2)  ก๊าซคลอรีน (Chlorine Gas) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต เป็นก๊าซอัดความดัน มีสีเขียว
จนสีเหลือง มีกลิ่นฉุน ค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 5.5 ปัจจุบันมีการใช้งาน ประมาณ 68.34 ตัน/วัน 
(22,552.20 ตัน/ปี) ภายหลังขยาย ประมาณ 82 ตัน/วัน (29,930 ตัน/ปี) รับมาจากบริษัท ไทยอาซาฮี 
เคมีภัณฑ์ จ ากัด (AGC) ขนส่งโดยทางท่อ โดยจะถูกส่งไปยังถังปฏิกิริยาเพ่ือท าปฏิกิริยาโดยตรง ไม่มีการ 
กักเก็บภายในบริษัทฯ 

2) สารเคมี  

 สารเคมีที่ใช้ในโครงการ จะใช้ในกระบวนการผลิตเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ลดแรงตึงผิว รวมทั้ง
สารเคมีที่ ใช้ในกระบวนการปรับสภาพน้ าเสีย โดยแหล่งที่มาของสารเคมีมาจากตัวแทนจ าหน่าย
ภายในประเทศ และต่างประเทศ  

3) ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 

 ผลิตภัณฑ์หลักของโครงการ คือ ผงซีพีวีซี ลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น น าไปใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตท่อซีพีวีซี ปัจจุบันมีปริมาณการผลิตประมาณ 149.8500 ตัน/วัน หรือ 49,450.5000 ตัน/ปี  
(จ านวนวันการผลิต 330 วัน/ปี) ภายหลังขยาย จะมีปริมาณการผลิต 180.0698 ตัน/วัน หรือ 65,725.477
ตัน/ปี (วันการผลิต 365 วัน/ปี) ผลิตภัณฑ์ของโครงการแสดงดังรูปที่ 2.3-1 

 ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือผงซีพีวีซีที่ไม่ได้ขนาดตามเกณฑ์มาตรฐาน (Scrap Resin) โครงการจะ
จ าหน่ายให้กับบริษัทท่ีมารับ เพ่ือน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติก ปัจจุบันมีปริมาณการผลิตประมาณ 
0.15 ตัน/วัน หรือ 49.50 ตัน/ปี ปี (จ านวนวันการผลิต 330 วัน/ปี) ภายหลังขยายจะมีปริมาณการผลิต
ประมาณ 0.1802 ตัน/วัน หรือ 65.773 ตัน/ปี (วันการผลิต 365 วัน/ปี) 

  สามารถสรุปปริมาณการใช้แหล่งที่มาวัตถุดิบ สารเคมี ดังตารางท่ี 2.3-1 
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ตารางท่ี 2.3-1 สรุปรายละเอียดชนิด ปริมาณการใช้ แหล่งที่มาและวิธีการขนส่งของวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ของโครงการ  

ประเภท 

ปริมาณการใช้งาน 
(ตัน/วัน) 

การขนส่ง 
(เท่ียว/วัน) 

แหล่งที่มา 
ประเภท 
รถขนส่ง 

การจัดเก็บ 
และสถานที่จัดเก็บ 

สถานะ 
(ที่ STP) 

การใช้ประโยชน ์
และหน่วยผลิต 

ที่น าไปใช้ ก่อนขยาย 
ภายหลัง 
ขยาย 

ก่อนขยาย 
ภายหลัง 
ขยาย 

วัตถุดิบ 
1. โพลีไวนิลคลอไรดเ์รซิ่น 115.8300 139.000 12 12 ผู้ผลิตในประเทศ 

และต่างประเทศ 
รถ Lorry Truck 
และรถบรรทุก
ขนาด 18 ล้อ 

ไซโลขนาด 170 ลบ.ม.  
จ านวน 4 ถัง บริเวณด้านหลัง

อาคาร PVC Loading 

ของแข็ง วัตถุดิบหลัก 

2. ก๊าซคลอรีน 68.3400 82.0000 - - บริษัท ไทยอาซาฮี 
เคมีภณัฑ์ จ ากดั 

(AGC) 

ขนส่งทางท่อ รับมาจากบริษัท แล้วส่งไปยัง 
ถังปฏิกิริยาโดยตรง  

ไม่มีการกักเก็บ 

ก๊าซ วัตถุดิบหลัก 

สารเคมี/ตัวเร่งปฏิกิริยา 
1. สารละลายไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ 50%  

0.0080 0.0055 2 เที่ยว/เดือน 2 เที่ยว/เดือน ผู้ผลิตในประเทศ รถบรรทุก 
ขนาด 6 ล้อ 

ถังแกลลอนพลาสติก 30 กก.  
ในอาคารเก็บสารเคม ี

ของเหลว ตัวเร่งการ
เกิดปฏิกริิยา 

2. สารละลายโซเดียม 
โพลีสไตรีนซัลโฟเนต 2% 

0.1005 0.0338 4 เที่ยว/เดือน 4 เที่ยว/เดือน ผู้ผลิตตา่งประเทศ รถบรรทุก 
ขนาด 6 ล้อ 

ถังแกลลอนพลาสติก 20 กก.  
ในอาคารเก็บสารเคม ี

ของเหลว สารลดแรงตึงผิว 

3. โซเดียมซัลไฟท์ 0.4464 0.5000 3 เที่ยว/เดือน 3 เที่ยว/เดือน ผู้ผลิตในประเทศ รถบรรทุก 
ขนาด 6 ล้อ 

ถุงกระสอบ 500 กก.  
ในอาคารเก็บสารเคม ี

ของแข็ง ท าปฏิกิริยากับ
คลอรีนท่ีอยู ่
ภายในถัง 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ต่อ) สรุปรายละเอียดชนิด ปริมาณการใช้ แหล่งที่มาและวิธีการขนส่งของวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ของโครงการ  

ประเภท 

ปริมาณการใช้งาน 
(ตัน/วัน) 

การขนส่ง 
(เท่ียว/วัน) 

แหล่งที่มา 
ประเภท 
รถขนส่ง 

การจัดเก็บ 
และสถานที่จัดเก็บ 

สถานะ 
(ที่ STP) 

การใช้ประโยชน ์
และหน่วยผลิต 

ที่น าไปใช้ ก่อนขยาย 
ภายหลัง 
ขยาย 

ก่อนขยาย 
ภายหลัง 
ขยาย 

4. สารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์  

   
 

      

4.1 สารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ 32% 

116.3350 139.7959 ขนส่งโดยท่อ ขนส่งโดยท่อ บริษัท ไทยอาซาฮี 
เคมีภณัฑ์ จ ากดั 

(AGC)  

ขนส่งทางท่อ จัดเก็บในถัง NaOH  
Dilution & Storage Tank 

จ านวน 1 ถัง ขนาด  
98 ลบ.ม. บริเวณลาน 

ถังกักเก็บสารเคม ี

ของเหลว ปรับสภาพน้ าเสยี 
ที่ออกจาก

กระบวนการผลติ 
ให้เป็นกลาง 

4.2 สารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ 32%  
(กรณีฉุกเฉิน) 

29.4000  
ลบ.ม./ครั้ง 

29.4000 
ลบ.ม./ครั้ง 

ขนส่งโดยท่อ ขนส่งโดยท่อ  ขนส่งทางท่อ  ของเหลว ก าจัดคลอรีน 
ที่หอก าจัด  

ในกรณีฉุกเฉิน 
4.3 สารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ 10% 

0.2760 0.2760 - - น าสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
32% ท าให้เจือจาง
ภายในโครงการ 

- ถังขนาด 7.8 ลบ.ม. 
จ านวน 2 ถัง  

บริเวณลานถังกักเก็บ
สารเคม ี

ของเหลว ก าจัดคลอรีน 
ที่หอก าจัด 
ในกรณีปกต ิ

ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
1. ผงซีพีวีซี 149.8500 180.0698 12 เที่ยว/วัน 18 เที่ยว/วัน จ าหน่ายในประเทศ

และต่างประเทศ 
รถ Lorry Truck 
และรถบรรทุก
ขนาด 18 ล้อ 

ไซโลขนาด 123 ลบ.ม. 
จ านวน 4 ถัง บริเวณ
ด้านหลังอาคาร PVC 

Loading 

ของแข็ง เป็นวัตถุดิบ 
ผลิตท่อซีพีวีซ ี

2. ผงซีพีวีซีท่ีไม่ได้ขนาด
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

0.1500 0.1802 1 เที่ยว/เดือน 1 เที่ยว/เดือน จ าหน่ายในประเทศ รถบรรทุกขนาด 
10-18 ล้อ 

Jumbo Bag วางในพื้นที่
จัดเก็บเก็บของเสีย 

ของแข็ง เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตพลาสติก 

ที่มา :  บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด, 2563 
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รูปที่ 2.3-1 ผลิตภัณฑ์ของโครงการ 
 

ส าหรับการขนส่งสารเคมีที่ใช้ภายในโครงการ บริษัทขนส่งต้องปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่ง
ทางบก เรื่อง ก าหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 พ.ศ. 2553 ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาความเป็นอันตรายให้เป็นไปตามข้อก าหนดการขนส่ง
สินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย เล่มที่ 2 (Thai Provision Volume II, TP2) โดยที่ตัวรถขนส่งต้อง
ติดสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย แสดงตัวอย่างดังรูปที่ 2.3-2 

  

รูปที่ 2.3-2 ตัวอย่างรถขนส่งที่ติดสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย  
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 นอกจากนี้ โครงการมีการจัดเก็บสารเคมีในภาชนะที่มีความเหมาะสมต่อคุณสมบัติของสารเคมี และได้
ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็บกักต่างๆ ดังนี้ 

1) จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคมี ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลความปลอดภัยของ
สารเคมี การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือสารเคมีรั่วไหล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการก าจัดของเสีย
ที่เกิดจากสารเคมี เป็นต้น 

2) ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคมี 

3) จัดให้มีป้ายเตือนอันตรายสารเคมี และป้ายเตือนให้สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่
เหมาะสม เมื่อเข้าปฏิบัติงานพื้นที่เก็บสารเคมี 

4) จัดให้มีที่ล้างมือ ล้างตา ส าหรับท าความสะอาดไว้ในบริเวณจัดเก็บสารเคมี เพ่ือให้สามารถใช้ได้
ทันทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

5) เมื่อมีการหกหล่นของสารเคมีต้องท าความสะอาดทันที เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนมิให้กระจาย
ออกไปยังพื้นท่ีส่วนอื่น 

6) สารเคมีที่หกรั่วไหลและภาชนะใส่สารเคมีต้องก าจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมตามค าแนะน าในข้อมูล
ความปลอดภัยของสารเคมีหรือค าแนะน าของผู้ผลิต 

7) ภายในสถานที่เก็บสารเคมี มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี และแสงแดดส่องไม่ถึง 

8) ภาชนะที่บรรจุสารเคมี มีป้ายชื่อที่ทนทานติดอยู่พร้อมทั้งบอกคุณสมบัติของสารเคมี และข้อควร
ระมัดระวังต่างๆ 

9) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2.4 กระบวนการผลิต  

 กระบวนการผลิตซีพีวีซีของโครงการมีการใช้โพลีไวนิลคลอไรด์เรซิ่นและก๊าซคลอรีนเป็นวัตถุดิบหลัก 
ก่อนขยายก าลังการผลิตมีการผลิตซีพีวีซี ประมาณ 149.85 ตัน/วัน และ Scrap resin ประมาณ 0.15 ตัน/วัน 
รวมทั้งหมด 150 ตัน/วัน (49,500 ตัน/ปี) ในแต่ละวันจะผลิตทั้งหมด 22 Batch/วัน โดยมีจ านวนวันท างาน 
330 วัน/ปี ภายหลังขยายก าลังการผลิตมีการผลิตซีพีวีซี ประมาณ  180.0698 ตัน/วัน และ Scrap resin 
ประมาณ 0.1802 ตัน/วัน รวมทั้งหมด 180.25 ตัน/วัน (65,791.25 ตัน/ปี) ในแต่ละวันจะผลิตทั้งหมด  
25 Batch/วัน โดยมีจ านวนวันท างาน 365 วัน/ปี ส าหรับการขยายก าลังการผลิตครั้งนี้โครงการไม่ได้ท าการ
เพ่ิมอุปกรณ์/เครื่องจักรหลักแต่อย่างใด 

กระบวนการผลิตผงซีพีวีซีของโครงการเป็นแบบ Batch ซึ่งสามารถแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น  
7 ขั้นตอน ประกอบด้วย (ภาพรวมกระบวนการผลิต แสดงดังรูปที่ 2.4-1 และภาพแสดงการด าเนินงานของ
โครงการดังรูปที่ 2.4-2) 

1) ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและสารเติมแต่ง 

2) ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยา (Reaction) 

3) ขั้นตอนการล้าง (Washing) 
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4) ขั้นตอนการแยกน้ า (Dehydration) 

5) ขั้นตอนการเป่าแห้ง (Drying) 

6) ขั้นตอนการแยกขนาด (Sifter) 

7) ขั้นตอนการบรรจุและจัดเก็บ (Packing and Storing) 

1) ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและสารเติมแต่ง 

วัตถุดิบ และสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการผลิตบางชนิดโครงการรับมาในสถานะของแข็งหรือ
สารละลายที่มีความเข้มข้น จึงต้องมีการเตรียมวัตถุดิบให้เป็น Slurry และสารเติมแต่งให้เป็นสารละลาย  
ที่มีคุณสมบัติตามท่ีต้องการก่อนที่จะน ามาใช้ในกระบวนการผลิต 

2)  ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยา (Reaction)  

สารโพลีไวนิลคลอไรด์ที่เป็นสารตั้งต้นจะถูกผสมกับน้ าปราศจากแร่ธาตุ มีสถานะเป็น Slurry  
อยู่ภายในถัง Reslurry หลังจากนั้นจะป้อนเข้าสู่ถังปฏิกิริยา (Reactor Tank) ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร 
(มีจ านวนทั้งหมด 8 ถัง) หลังจากนั้นจะมีการเติมสารละลายโซเดียมโพลีสไตรีนซัลโฟเนต 22% โดยน้ าหนัก 
(BQ Agent) เพ่ือลดแรงตึงผิวของ Slurry และท าการเติมก๊าซคลอรีน พร้อมเริ่มท าการเพ่ิมอุณหภูมิของ 
ถังปฏิกิริยาโดยให้ความร้อน ด้วยไอน้ าแรงดันต่ า ประมาณ 4 บาร์ โดยรับมาจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (GPSC) ทางท่อ ซึ่งโครงการมีการควบคุมอุณหภูมิภายในถังปฏิกิริยาในระหว่างการ
เกิดปฏิกิริยาให้ไม่เกิน 100±10 องศาเซลเซียส โดยมีการป้อนน้ าหล่อเย็นบริเวณเปลือกนอกของถังปฏิกิริยา 
ซึ่งอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส คืออุณหภูมิที่เหมาะสมในการท าปฏิกิริยามากที่สุด ภายหลังจากการป้อน
ก๊าซคลอรีนเข้าไปในถังปฏิกิริยา ระบบควบคุมการผลิตจะท าการเติมสารเร่งปฏิกิริยา  คือ สารละลาย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50% โดยน้ าหนัก (SQ Agent) อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการท าปฏิกิริยา และจากนั้น
จะท าการการเติมสารลดแรงตึงผิวสารละลายโซเดียมโพลีสไตรีนซัลโฟเนต 22% โดยน้ าหนัก (BQ Agent) 
ในช่วงสุดท้ายของการเกิดปฏิกิริยาและจะท าการเติมสารละลายโซเดียมซัลไฟท์ (Na2SO3) เพ่ือให้เข้าไป 
ท าปฏิกิริยากับก๊าซคลอรีนที่หลงเหลืออยู่ภายในถังปฏิกิริยาให้หมดไป และเพ่ือให้มั่นใจว่าการเกิดปฏิกิริยา
ระหว่างก๊าซคลอรีนกับ PVC slurry เป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด หลังจากนั้นจะท าการลดอุณหภูมิภายในถัง
ปฏิกิริยาให้เหลือ 90 องศาเซลเซียส แล้วท าการส่ง CPVC Slurry ไปยังถังพัก พร้อมทั้งเปิดวาล์วภายในถัง
ปฏิกิริยาเพ่ือระบายอากาศที่อาจมีคลอรีนปนเปื้อนอยู่ในปริมาณน้อยมากไปก าจัดยังหอก าจัดคลอรีน 
(Chlorine Eliminator) ต่อไป 

3)  ขั้นตอนการล้าง (Washing)  

จะใช้น้ าใสที่รับมาจากการนิคมฯล้างสารละลายกรดไฮโดรคลอริกซึ่งเกิดในขั้นตอนการท า
ปฏิกิริยาออกจากผลิตภัณฑ์ CPVC slurry โดยล้างใน Washing Tower ขนาด 3.5 ลูกบาศก์เมตร จ านวน  
4 ใบ ซึ่งน้ าจากการล้างจะมีการปนเปื้อนสารละลายกรดไฮโดรคลอริก โดยสามารถแยกน้ าปนเปื้อนออกเป็น 
2 ส่วน ดังนี้ 
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(1) น้ าเสียส่วนที่ 1 จะส่งไปยังถัง Neutralization Tank (V81-N) เพ่ือเติมสารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 32% โดยน้ าหนัก เพ่ือปรับค่า pH ให้มีสภาพเป็นกลาง ซึ่งน้ าเสียที่มีการปรับ 
ค่า pH เรียบร้อยแล้วจึงถูกส่งต่อไปยังถังรวบรวม TDS Tank มีจ านวน 2 ถัง ก่อนที่จะส่งต่อไปยังถังรวบรวม
น้ าเสีย Waste Water Inspection Tank และไปยังบ่อพักน้ าทิ้งขนาด 13,000 ลูกบาศก์เมตร ของนิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)  

(2) น้ าเสียส่วนที่ 2 จะส่งไปยัง Waste HCI Storage Tank หลังจากนั้นจะถูกส่งไปยังถัง 
Neutralization Tank (V26-N) เพ่ือน าไปปรับสภาพสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 3% โดย
น้ าหนัก ที่มาจากหอก าจัดคลอรีน เพ่ือท าให้เป็นกลางที่ถัง Neutralization Tank (V26-N) จากนั้นน้ าเสีย 
ที่ถูกปรับสภาพแล้วจะรวบรวมไปยังถัง TDS Tank ก่อนส่งต่อไปยังถังรวบรวมน้ าเสีย Waste Water 
Inspection Tank และส่งต่อไปยังบ่อพักน้ าทิ้งขนาด 13,000 ลูกบาศก์เมตร ของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) 

4)  ขั้นตอนการแยกน้ า (Dehydration)  

 จากขั้นตอนการล้าง (Washing) จะได้ผลิตภัณฑ์ผงซีพีวีซี (CPVC) ที่มีน้ าอยู่ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ 
จะถูกน ามาแยกน้ าออกจากผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่อง Decanter จ านวน 4 ชุด โดยผลิตภัณฑ์ผงซีพีวีซี (CPVC) 
 ที่ผ่านการแยกน้ าจากเครื่อง Decanter แล้วจะยังคงมีความชื้นสูง จะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนการเป่าแห้ง 
ส่วนน้ าที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแยกน้ าแล้วจะรวบรวมสู่บ่อ Waste Water Pit แล้วน าเข้าสู่ระบบบ าบัด
ต่อไป  

5)  ขั้นตอนการเป่าแห้ง (Drying) 

 ผลิตภัณฑ์ผงซีพีวีซี (CPVC) ที่มีความชื้นอยู่จะถูกน ามาท าให้แห้งโดยใช้ลมร้อนด้วยเครื่อง 
Fluidized Bed Dryer จ านวน 2 ชุด เพ่ือลดความชื้นให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด หลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการ
แยกขนาด นอกจากนี้ โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับฝุ่นผลิตภัณฑ์ผงซีพีวีซี (CPVC) ด้วย Wet Scrubber 
ซึ่งน้ าทิ้งท่ีเกิดข้ึนจะถูกรวบรวมสู่บ่อ Waste Water Pit แล้วน าเข้าสู่ระบบบ าบัดต่อไป 

6)  ขั้นตอนการแยกขนาด (Sifter) 

 ผลิตภัณฑ์ผงซีพีวีซี (CPVC) ที่แห้งจะถูกส่งมาแยกขนาดด้วยเครื่อง Vibration Sifter จ านวน 
4 เครื่อง เพ่ือท าการคัดแยกขนาดให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ก่อนจะถูกส่งไปเก็บยังไซโล จ านวน 4 ถัง 
โดยขั้นตอนนี้จะด าเนินในสภาวะอุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศ หากผลิตภัณฑ์ผงซีพีวีซี (CPVC) ไม่ได้
ขนาดจะกลายเป็น Scrap resin โดยจะบรรจุลงในถุง Jumbo Bag และจัดเก็บในพ้ืนที่ที่ก าหนดรอการ
จ าหน่าย หรือก าจัดต่อไป 

7)  ขั้นตอนการบรรจุและจัดเก็บ (Packing and Storing)  

 ผลิตภัณฑ์ผง CPVC ที่บรรจุอยู่ในไซโล จ านวน 4 ถัง จะถูกถ่ายบรรจุลงถุง Jumbo Bag และ
จัดเก็บในอาคารเก็บผลิตภัณฑ์ (Product Warehouse) หรือจะถ่ายลงรถบรรทุก Container เพ่ือส่งขายให้
ลูกค้าต่อไป 

 



 
 
 
 

- 15 - 

 

รูปที่ 2.4-1 แผนผังภาพรวมอย่างง่ายของกระบวนการผลิตซีพีวีซี (CPVC) 

ถังปฏิกิริยา หน่วยท าให้แห้ง
ถังเก็บ

ผลิตภัณฑ์
(CPVC)

หน่วยล้าง
ผลิตภัณฑ์

ระบบบ าบัดก๊าซคลอรีน

ระบบบ าบัดน้ าเสีย บ่อตรวจสอบน้ าท้ิง

ก๊าซคลอรีน

น้ าเสีย

ระบบบ าบัดของกนอ.

ระบบดักฝุ่นแบบเปียก

ฝุ่นละออง

น้ า

- ก๊าซคลอรีน
- สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
- สารละลายโซเดียมโพลีสไตรีนซัลโพเนต
- โซเดียมซัลไฟต์

ถัง
Re-Slurry

บรรจุ/
จัดส่ง

วัตถุดิบ
(PVC)

ตะกอน 
(Scrap resin)

ส่งก าจัด/จ าหน่าย

แยกขนาด

ส่งก าจัด/จ าหน่าย

Scrap resin

ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

น้ า

น้ าเสีย
บ าบัด ระบบบ าบัดกนอ.



 
 
 
 

- 16 - 

  

การโหลดวัตถดุิบ PVC เข้าสูไ่ซโล การท าผง PVC ให้เป็น Slurry 

  

ถังปฏิกิริยา ถังส าหรับลา้งสิ่งเจอปนออกจากผลิตภณัฑ์ (CPVC) 

 
 

เครื่องส าหรับแยกน้ า (Decanter)  เครื่องส าหรับการเป่าแห้งผลิตภัณฑ์ (CPVC) 

  

เครื่อง Vibration Sifter เพื่อแยกขนาดผลติภณัฑ์ (CPVC) อาคารเก็บผลติภณัฑ์ (Product Warehouse) 
รูปที่ 2.4-2 ลักษณะการด าเนินงานกิจกรรมการผลิตของโครงการ (CPVC) 
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2.5 ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่าง ๆ 

2.5.1  การใช้น้ า 

ก่อนขยายก าลังการผลิตโครงการมีความต้องการใช้น้ าประมาณ 2,422.742 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
และภายหลังขยายก าลังการผลิตคาดว่ามีความต้องการใช้น้ าเพ่ิมขึ้นเป็น 2,833.7065 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
โดยโครงการจะรับน้ าใสจากนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) และน้ าปราศจาก 
แร่ธาตุ จากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด รายละเอียดปริมาณการใช้น้ าของโครงการ แสดงดัง
ตารางท่ี 2.5.1-1 

ตารางท่ี 2.5.1-1 ปริมาณการใช้น้ าภายในโครงการ 

กิจกรรมการใช้น้ า 
ปริมาณการใช้น้ า  

(ลูกบาศก์เมตร/วัน) แหล่งที่มา 
ก่อนขยาย ภายหลังขยาย 

1. น้ าใช้อาคารส านักงาน 20.700 23.8049 น้ าใสจากนิคมฯ 
2. น้ าใช้ในกระบวนการผลิต    

 2.1 เตรียมสารตั้งต้น 271.795 309.5000 น้ าปราศจากแร่ธาตุ จาก 
บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากัด 

 2.2 เตรียมสารเร่งปฏิกิริยา และสารเติมแต่ง 16.987 4.9033 

 2.3 เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์  
         (NaOH) ในหอก าจัดคลอรนี 

0.460 0.4600 น้ าใสจากนิคมฯ 

 2.4 ขั้นตอนการล้างสิ่งเจือปนออกจากผลิตภัณฑ์ 1,500.00 1802.5000 
 2.5 ใช้ส าหรับระบบ Wet scrubber 432.00 432.0000 
 2.6 ใช้ส าหรับ Mechanical seal water 100.00 100.000 
 2.7 ใช้ล้างถังปฏิกิริยา 11.00 13.2183 น้ าปราศจากแร่ธาตุ จาก 

บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากัด 

3. ระบบเสริมการผลิต    
 3.1 น้ าล้างย้อนระบบกรอง  

         (Backwash of Filtration) 
57.00 57.0000 น้ าใสจากนิคมฯ 

 3.2 น้ าหล่อเย็น (Cooling water) 12.800 80.0000 
4. พ้ืนที่สีเขียว ไม่ ได้ระบุ

ใน EIA 
10.32000 น้ าใสจากนิคมฯ 

2.5.2  ไฟฟ้า 

 โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 1.56 เมกะวัตต์ โดยรับมาจากบริษัท โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด เป็นบริษัทเอกชนที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) 

2.5.3  ไอน้ า 

 โครงการมีความต้องการใช้ไอน้ าความดันสูงประมาณ 80.752 ตัน/วัน และไอน้ าความดันต่ า 
ประมาณ 27.40 ตัน/วัน โดยรับมาจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด เป็นบริษัทเอกชนที่อยู่
ภายในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) 

 



 

- 18 - 

2.5.4  การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม  

 โครงการได้แยกระบบระบายน้ าฝนออกจากระบบระบายน้ าเสีย ซึ่งการจัดการน้ าฝนที่ 
ไม่ปนเปื้อนของโครงการจะมีการก าหนดให้น้ าไหลตามแรงโน้มถ่วง (Gravity flow) โดยโครงการจะมี 
รางคอนกรีตแบบเปิดรูปตัววี ซึ่งวางขนานไปตามถนนและอาคารต่างๆ เพ่ือระบายลงสู่รางระบายน้ าฝนของ
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ทั้งนี้การระบายน้ าของโครงการปัจจุบันและภายหลัง
ขยายก าลังการผลิตยังคงมีรูปแบบไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม 

2.5.5  ไนโตรเจน 

 โครงการมีความต้องการใช้ไนโตรเจนส าหรับปรับความดันภายในถังปฏิกิริยาให้กลับมาสู่สภาวะ
ความดันบรรยากาศ ในขั้นตอนการเตรียมการปล่อยผลิตภัณฑ์ CPVC ในสภาวะ Slurry ออกจากถังปฏิกิริยา 
มีการใช้ไนโตรเจนสูงสุดประมาณ 0.0024 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยรับมาจากบริษัท บางกอก อินดัสเทรียล 
แก๊ส จ ากัด เป็นบริษัทเอกชนที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) 

2.6  มลพิษและการควบคุม 

มลพิษหลักที่เกิดจากการด าเนินงานของโครงการสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางเสียง และมลพิษกากของเสีย สามารถสรุปรายละเอียดแหล่งก าเนิด และการ
จัดการได้ดังนี ้

2.6.1  มลพิษทางอากาศและการควบคุม 

1)  แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศและระบบบ าบัดมลพิษ 

แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการ เกิดจากขั้นตอนการท าปฏิกิริยา และ
ขั้นตอนการเป่าแห้ง (Drying) รายละเอียดดังตารางท่ี 2.6.1-1 

2)  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 

(1)  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 

โครงการด าเนินการตรวจวัดปล่องระบาย จ านวน 3 ปล่อง ได้แก่ ปล่อง Scrubber 
No.1, ปล่อง Scrubber No.2 และปล่องหอก าจัดคลอรีน ในความถี่  2 ครั้ง/ปี ผลการตรวจวัดแสดงดัง 
ตารางท่ี 2.6.1-2 และตารางท่ี 2.6.1-3 

จากผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองรวม (PM) พบว่าในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
มีค่าเกินค่าควบคุณภาพอากาศจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2560 เนื่องจากอุปกรณ์
ส าหรับการกรองสิ่งเจือปนเกิดการอุดตัน ท าให้ Flow ของน้ าที่ใช้ในการดักจับฝุ่นละอองน้อยกว่าปกติ  
จึงท าให้มีค่าฝุ่นละอองรวม (PM) สูง ทั้งนี้ โครงการได้ท าการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถดักจับฝุ่น 
ได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม โครงการได้ท าการตรวจซ้ าอีกครั้งในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 พบว่าผลการ
ตรวจวัดมีค่าเท่ากับ 1.8 มิลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  ซึ่งมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน และ 
ค่าควบคุณภาพอากาศจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2560  
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ตารางท่ี 2.6.1-1 แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ และการจัดการมลพิษ 
แหล่งก าเนิด มลพิษที่เกิดขึน้ การจัดการ 

1. ขั้นตอนการเกิดปฏิกริิยา 
(Reaction) ในถังปฏิกิริยา 

อากาศที่มีการปนเปื้อนก๊าซคลอรีน 
ที่เกิดขึ้นในถังปฏิกิริยาจะถูกส่งไปยัง 
หอก าจัดคลอรีน โดยจะเข้าด้านล่าง
ของหอก าจัด 

โครงการมีการติดตั้งหอก าจัดคลอรีน (Chlorine 
Eliminator) จ านวน 1 หอ โดยหลักการท างาน
ของหอก าจัดคลอรีน (Chlorine Eliminator) 
คือ อากาศเสียจะเข้าทางด้านล่างของหอ และ 
จะมีสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สเปรย์จาก
ด้ านบน ซึ่ งก๊ าซคลอรีนจะท าปฏิกิริยากับ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ท าให้เกิดเป็น
สารละลายเกลือ ซึ่งสารละลายเกลือนี้จะถูก
ส่งไปยัง TDS Tank และเข้าสู่  Waste water 
Inspection Tank ก่อนปล่อยออกเข้าสู่บ่อพัก
น้ าทิ้งของการนิคมฯ ในส่วนก๊าซเสียที่หลงเหลือ
อยู่จะขึ้นสู่ด้านบนเพือ่ระบายออกสู่ภายนอก 

2. ขั้นตอนการเป่าแห้ง 
(Drying) 

ฝุ่นละอองรวมที่เกิดจากการเป่าแห้ง
ผลิตภัณฑ์ CPVC เพื่อก าจัดความช้ืนท่ี
อยู่ในผลิตภัณฑ์ออก 

โครงการมีการติดตั้งระบบบ าบัดฝุ่นแบบ Wet 
Scrubber จ านวน 2 ชุด เพื่อบ าบัดมลพิษก่อน
ระบายออกสู่ภายนอก โดยหลักการท างานของ 
Wet Scrubber คือ ใช้ละอองน้ าใสดักจับฝุ่น
ละอองที่ไหลผ่านมาจากด้านล่างหอเพื่อไปสู่
ด้านบน โดยละอองน้ าจะจับฝุ่นละออง ท าให้
อนุภาคส่วนหนึ่งจะถูกละอองน้ าชะล้างลงสู่ก้น
ถัง ส าหรับประสิทธิภาพในการบ าบัดมลพิษทาง
อากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

 

ตารางที่ 2.6.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของ  Scrubber No.1 และ 
    Scrubber No.2 ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 

จุดตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (PM) (มิลลกิรัม/ลูกบาศกเ์มตร) 

มาตรฐาน 
พ.ย. 60 พ.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 มิ.ย. 62 ธ.ค. 62 

Scrubber No.1 0.9 0.5 18.1 1.8 <0.5 <0.5 
4001/, 102/ 

Scrubber No.2 <0.5 0.6 3.8 ไม่ได้ตรวจวัด 8.6 <0.5 
มาตรฐาน :  1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 
 2/  ค่าควบคุณภาพอากาศจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี  

(Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) พ.ศ. 2560 
ที่มา :  ตรวจวัดโดยบริษัท บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 

ส าหรับผลการตรวจวัดก๊าซคลอรีน (Chlorine) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
และค่าควบคุมที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสาร  
เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 
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ตารางท่ี 2.6.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากหอก าจัดคลอรีน ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 

วัน/เดือน/ปี 
พารามิเตอร์ 

คลอรีน (มลิลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
28/11/60 1.06 
30/5/61 0.05 
12/12/61 0.73 
21/06/62 0.09 
2/12/62 0.50 

มาตรฐาน1/ 30 
มาตรฐาน2/ 2.9 

มาตรฐาน :  1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 
 2/  ค่าควบคุณภาพอากาศจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี  
  (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) พ.ศ. 2560 
ที่มา :  ตรวจวัดโดยบริษัท บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 

(2)  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

 โครงการด าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และก๊าซคลอรีน เฉลี่ย 
24 ชั่วโมง 7 วันต่อเนื่อง จ านวน 1 สถานี คือ วัดมาบชลูด ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 2.6.1-4            

 จากผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 ส าหรับผลการตรวจวัดก๊าซคลอรีน พบว่ามีค่าน้อยกว่า 0.10 หนึ่งส่วนในล้านส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ทั้งนี้ ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด แต่ถึงอย่างไรก็ตาม  
ก๊าซคลอรีนที่เกิดข้ึนมีปริมาณน้อยมาก 

ตารางท่ี 2.6.1-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 

สถานีตรวจวัด 
ช่วงเวลา 

ที่ท าการตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 
TSP 

(มิลลิกรัม/ลกูบาศก์เมตร) 
คลอรีน 
(ppm) 

วัดมาบชลูด 27/11/60-04/12/60 0.036-0.071 <0.10 
 24/05/61-31/05/61 0.023-0.049 <0.10 
 11/12/61-18/12/61 0.078-0.090 <0.10 
 18/06/62-25/06/62 0.013-0.077 <0.10 

ค่าเฉลี่ยต่ าสุด-สูงสุด 0.013-0.077 <0.10 
มาตรฐาน 0.33 1/ - 

มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 

 -  ไม่มีมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศส าหรับคลอรีน 
ที่มา :  ตรวจวัดโดยบริษัท บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
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2.6.2  เสียงและการควบคุม 

 1)  แหล่งก าเนิดเสียงดังและระบบบ าบัดมลพิษ 

  แหล่งก าเนิดเสียงดังที่ส าคัญของโครงการ ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ (Compressors) และ
พัดลมดูดอากาศ (Blower) โดยโครงการจะติดตั้ง คอมเพรสเซอร์ (Compressors) ไว้ภายในอาคาร และ
โครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ท าให้เกิดเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ พร้อมก าหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกร ณ์
ป้องกันเสียงดังอย่างเคร่งครัด ส าหรับบริเวณเสียงริมรั้วของโครงการได้ก าหนดให้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ  
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  

 2)  ผลการตรวจวัดระดับเสียง ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 

  โครงการมีสถานีตรวจวัดระดับเสียง 2 จุด ได้แก่ วัดมาบชลูด และริมรั้วด้านทิศเหนือของ
โครงการ โดยดัชนีที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) ปีละ 2 ครั้ง 7 วันต่อเนื่อง ซึ่งผลการตรวจวัด แสดงดังตารางท่ี 2.6.2-1 

  (1)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมรั้วโครงการ 

   โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมรั้วจ านวน 1 สถานี คือ บริเวณริม
รั้วด้านทิศเหนือของโครงการ พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พ.ศ. 2540 และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  

  (2)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปบริเวณชุมชน 

   โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปบริเวณวัดมาบชลูด พบว่า ผลการ
ตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พ.ศ. 2540 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนด 
ค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  
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ตารางท่ี 2.6.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ระหว่างปี 2560-2562 

สถานีตรวจวัด วัน/เดือน/ป ี

ผลการตรวจวัด เดซิเบล (เอ) 
ระดับเสียง 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 ชั่วโมง) 

ระดับเสียง 
สูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียง
พ้ืนฐาน 
(L90) 

บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ 
ของโครงการ 

ธ.ค. 60 62.4-63.1 71.0-85.1 61.1-61.5 
พ.ค. 61 62.3-62.9 71.4-85.1 60.9-61.4 
ธ.ค. 61 60.1-61.4 73.5-81.5 58.9-60.8 

 มิ.ย. 62 60.6-62.4 82.9-95.1 59.2-60.7 
 ธ.ค. 62 61.6-62.0 74.6-78.3 60.7-61.2 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 60.1-63.1 71.0-95.1 58.9-61.5 
วัดมาบชลูด ธ.ค. 60 49.6-53.0 79.6-83.5 42.0-44.3 
 พ.ค. 61 55.1-59.7 80.8-104.4 47.1-51.4 
 ธ.ค. 61 53.9-57.0 76.8-91.4 44.9-47.8 
 มิ.ย. 62 53.7-60.7 89.3-100.8 41.3-49.9 
 ธ.ค. 62 54.5-61.1 90.2-98.6 44.6-46.9 

ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 49.6-61.1 76.8-104.4 41.3-51.4 
มาตรฐาน1/2/ 70 115  - 

มาตรฐาน :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พ.ศ. 2540 
 2/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 
ที่มา :  ตรวจวัดโดยบริษัท บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 

2.6.3  มลพิษทางน้ าและการควบคุม 

 1)  แหล่งก าเนิดน้ าเสีย 

  น้ าเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมการใช้น้ าของส านักงานและจากกระบวน 
การผลิต ก่อนขยายก าลังการผลิตมีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้นประมาณ 2,415.697 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลัง
ขยายก าลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณน้ าเสียเพิ่มข้ึน 2,692.9166 ลูกบาศก์เมตร/วัน รายละเอียดดังนี้ 

  (1)  น้ าเสียจากอุปโภคและบริโภคของพนักงาน มาจากอาคารส านักงาน โรงอาหาร 
และน้ าใช้ห้องน้ า-ห้องส้วม ก่อนขยายก าลังการผลิตโครงการมีปริมาณน้ าเสียประมาณ 16.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ภายหลังขยายก าลังการผลิตคาดว่ามีน้ าเสีย 19.0439 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ โครงการมีการบ าบัดเบื้องต้น 
ด้วยถัง Septic Tank ก่อนจะระบายเข้าสู่บ่อ Inspection pit ขนาด 160 ลูกบาศก์เมตร และระบายไปยัง
ระบบบ าบัดน้ าเสียของนิคมฯ ต่อไป 

  (2)  น้ าเสียจากกระบวนการผลิต เกิดจากน้ าเสียขั้นตอนการล้าง น้ าเสียจากหน่วย
ก าจัดคลอรีน น้ าระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็น น้ าระบายทิ้งจากระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศแบบ  
Wet Scrubber และน้ าล้างย้อนระบบกรอง ก่อนขยายก าลังการผลิตโครงการมีปริมาณน้ าเสียประมาณ 
2,399.137 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังขยายก าลังการผลิตคาดว่ามีน้ าเสีย 2,673.8727 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
โดยน้ าเสียจะถูกน าไปปรับสภาพให้เป็นกลาง เนื่องจากน้ าเสียส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเป็นกรด หลังจากนั้น  
น้ าที่ผ่านการบ าบัดเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียของนิคมฯ 
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 2)  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ ในช่วงปี พ.ศ. 
2560-2562 

  โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งบริเวณ 2 สถานี ได้แก่ ถัง Waste Water 
Inspection Pit ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร และบ่อพักน้ าเสีย Inspection Pit ขนาด 160 ลูกบาศก์เมตร 
ก่อนที่จะปล่อยน้ าทิ้งไปยังระบบบ าบัดของนิคมฯ โดยดัชนีที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) อุณหภูมิ (Temperature) สารแขวนลอย (SS) ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ค่าบีโอดี (BOD) 
ค่าซีโอดี (COD) น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) ค่าคลอรีนอิสระ (Cl) และสารอินทรีย์ในกลุ่ม Adsorbable 
Organic Halogen (AOX)  

   ผลการตรวจวัดถัง Waste Water Inspection Pit ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร แสดงดัง
ตารางที่ 2.6.3-1 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล่าวข้างต้นกับค่ามาตรฐานที่ใช้เทียบเคียงประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 และเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl 
Chloride Resin) ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด ปี 2560 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ยกเว้นปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ในบางช่วงของการตรวจวัด มีค่าสูง
เกินกว่าค่าควบคุณภาพน้ าทิ้งจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี  
ปี 2560 นอกจากนี้ ค่าสารอินทรีย์ในกลุ่ม Adsorbable Organic Halogen (AOX) ยังมีปริมาณค่าที่ค่อนข้างสูง
ในบางช่วง  

ตารางที่ 2.6.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งบริเวณถัง Waste Water Inspection Pit ขนาด 100  
  ลูกบาศก์เมตร 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน1/ มาตรฐาน2/ 
2560 2561 2562 

ค่าบีโอดี มก./ล. <2-8 <2-8 2-8 ≤20 - 
น้ ามันและไขมัน มก./ล. <3 <3 <3-3 ≤5 - 
pH - 6.8-8.2 6.5-8.2 6.3-7.4 5.5-9.0 - 
ค่าคลอรีนอิสระ มก./ล. <0.1 <0.01-0.16 <0.01-<0.1 ≤1.0 - 
อุณหภูม ิ องศาเซลเซยีส 31.7-38.6 30.2-37.2 30.2-39.8 ≤40 - 
Adsorbable Organic 
Halogen (AOX) 

มก./ล. 0.142-3,436 0.132-6,069 0.584-17.0 - - 

ปริมาณของแข็งละลาย
ทั้งหมด 

มก./ล. 18,450-22,150 23,150-27,650 1,360-22,600 * ≤25,000 

ค่าซีโอด ี มก./ล. 49-62 40-68 13-38 ≤120 - 
สารแขวนลอย มก./ล. 8-20 7-20 <5-26 ≤50 - 

มาตรฐาน :  1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิง้จากโรงงาน พ.ศ. 2560  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 153ง วันที่ 7 มิถุนายน 2560 

 2/ ค่าควบคุณภาพน้ าทิ้งจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี  
  (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) พ.ศ. 2560 
หมายเหตุ :  *  ค่าทีดีเอสในน้ าทิ้งจะมีค่ามากกว่าค่าทีดีเอสที่มีอยู่ในแหล่งน้ าได้ไม่เกิน 5,000 มิลิกรัม/ลิตร 
ที่มา : ตรวจวัดโดยบริษัท บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ผลการตรวจวัดบ่อพักน้ าเสีย Inspection Pit ขนาด 160 ลูกบาศก์เมตร แสดงดังตารางท่ี 
2.6.3-2 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล่าวข้างต้นกับค่ามาตรฐานที่ใช้เทียบเคียง  ประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ าเสียลงสู่ระบบบ าบัด
น้ าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ยกเว้นปริมาณสาร
แขวนลอย (SS) ในบางช่วงของการตรวจวัด มีค่าสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด มีค่า 814 มิลลิกรัม/ลิตร 
เนื่องจากมีตะกอนที่อยู่ภายในถัง Septic Tank เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ โครงการได้ท าการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ตารางท่ี 2.6.3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าบริเวณบ่อพักน้ าเสีย Inspection Pit ขนาด 160 ลูกบาศก์เมตร  
 ระหว่างปี 2560-2562 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน1/ 
2560 2561 2562 

ค่าบีโอดี มก./ล. <2-9 <2-98 2-78 ≤500 
ค่าซีโอด ี มก./ล. 6-86 <5-219 11-195 ≤750 
น้ ามันและไขมัน มก./ล. <3 <3-10 <3-6 ≤10 
pH - 7.0-9.0 7.1-8.9 7.4-8.1 5.5-9.0 
ค่าคลอรีนอิสระ มก./ล. <0.1 <0.1-0.2 <0.1 ≤1.0 
อุณหภูม ิ องศาเซลเซยีส 28.7-38.8 28.0-39.2 30.8-34.8 ≤45 
ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด มก./ล. 49-308 42-1,004 184-654 ≤3,000 
สารแขวนลอย มก./ล. <5-814 <5-43 5-34 ≤200 

มาตรฐาน :  1/ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ าเสียลงสู่ระบบ 
บ าบัดน้ าเสียสว่นกลางในนิคมอุตสาหกรรม 

ที่มา : ตรวจวัดโดยบริษัท บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 

2.6.4  ขยะมูลฝอยและกากของเสีย 

 ของเสียที่เกิดจากการด าเนินการของโครงการสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  
ของเสียจากพนักงาน ของเสียจากกระบวนการผลิต และของเสียอันตราย โดยโครงการได้ด าเนินการตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รวมถึง
ข้อก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งพ้ืนที่เก็บของเสียของโครงการเป็นอาคารที่มีหลังคาปกคลุม
อย่างมิดชิด เพ่ือป้องกันน้ าเสียปนเปื้อน นอกจากนี้ โครงการได้ท าการคัดแยกขยะแต่ละประเภทออกจากกัน
อย่างชัดเจนบริเวณพ้ืนทีจ่ัดเก็บ รายละเอียดการจัดการขยะมีดังนี้ 

1) มูลฝอยทั่วไปจากพนักงาน ส่งให้หน่วยงานราชการเข้ามาเก็บขนและน าไปก าจัดตาม
หลักสุขาภิบาล  

2) ของเสียจากกระบวนการผลิต รวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปก าจัดตามหลักวิชาการ 

3) ของเสียอันตราย รวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
รับไปก าจัดตามหลักวิชาการ 
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2.6.5  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 โครงการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานในทุกๆ ด้าน ตามบัญญัติของกฎหมาย
ความปลอดภัยในการท างาน ได้แก่ ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ความปลอดภัยในการ
ท างานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อม ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการ
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายตามบัญญัติต่างๆ ดังนี้ 

1) ตามกฎกระทรวงแรงงาน ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้ าง และ
ส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 ก าหนดให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง 
โดยโครงการจะมีการตรวจร่างกายให้กับพนักงานทุกคนทุก 1 ปี หากพบความผิดปกติจะต้องได้รับการตรวจ
วินิจฉัยอย่างละเอียด 

2) ตามกฎกระทรวงแรงงาน ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและด าเนินการด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 
โดยโครงการจัดให้มีความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน 
แสงสว่าง และเสียงภายในพ้ืนที่การท างานให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีมาตรฐานก าหนด หากกรณีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
จะด าเนินการแจ้งกับเจ้าของพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการแก้ไข 

3) มาตรฐานความคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โครงการให้ความส าคัญด้านอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้ก าหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายตาม
ลักษณะของงาน ซึ่งโครงการได้จัดเตรียมหมวกนิรภัย ที่ปิดจมูก ปลั๊กอุดหู ถุงมือหนัง แว่นตานิรภัย รองเท้า
นิรภัย ถุงมือกันสารเคมี และถุงมือผ้า พร้อมทั้งจัดให้มีป้ายเตือน รณรงค์ ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้งาน
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

4) โครงการได้จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบป้องกันระงับอัคคีภัยภายในโครงการ 
โดยออกแบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และมาตรฐาน สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association; NFPA)           

3.   ร่างขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ความหมายและประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้ให้ 
ค านิยามของค าว่า “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผล 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือกิจการ หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการ 
ด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาเรียกว่า รายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จะด าเนินการศึกษาให้สอดคล้องตาม  
แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ด้านโครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี แยกหรือ 
แปรสภาพก๊าซธรรมชาติ และเคมีอ่ืนๆ โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ กระบวนการผลิต ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และพ้ืนที่สีเขียว เป็นต้น ประกอบกับข้อมูล
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

1) ทรัพยากรกายภาพ ประกอบด้วย ลักษณะภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ทรัพยากรดิน อุตุนิยมวิทยา 
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง อุทกธรณีวิทยา และคุณภาพน้ า (น้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน)   

2) ทรัพยากรชีวภาพ ประกอบด้วย ทรัพยากรชีวภาพบนบกและชีวภาพในน้ า 

3) การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้น้ า การใช้ไฟฟ้า การ
คมนาคม การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม การจัดการขยะมูลฝอย การป้องกันและระงับอัคคีภัย 

4) คุณค่าคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจ-สังคม การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย และสุนทรียภาพ 

รวมทั้งพิจารณาข้อวิตกกังวล ตลอดจนข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมาใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ร่วมกับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือ
ทางคณิตศาสตร์ หรือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ  
สรุปได้ดังรูปที่ 3-1 

ทั้งนี้ ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการในประเด็นผลกระทบหลักสามารถ
สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการศึกษาได้ดังตารางที่ 3-1 

 

 

รูปที่ 3-1 แนวทางการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ศึกษารายละเอียด
โครงการ 

ศึกษาสภาพแวดล้อม 
ในพื้นที่ศึกษา 

วิเคราะห/์ประเมินผลกระทบ 

ประชาสมัพันธ์โครงการ 

ส ารวจ/รวบรวมข้อมูลในชุมชน 

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

เสนอ/ปรับปรุงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-1 สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ  
   โครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางด าเนินงานประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. ผลกระทบต่อคุณภาพ 
   อากาศของพื้นที่ศึกษา 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศของโครงการ และบ่งช้ีมลพิษ
หลักท่ีเกิดขึ้น  

- ศึกษาคุณภาพอากาศของพื้นที่ศึกษาก่อนขยายก าลังการผลิตของโครงการ 
- การคาดการณ์ผลกระทบหรือคุณภาพอากาศของพื้นท่ีศึกษาที่อาจเปลี่ยนแปลงไปหลังจาก

การขยายก าลังการผลิตของโครงการตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
โดยใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

2. ผลกระทบต่อระดับเสียง 
ของพื้นที่ศึกษา 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังอย่างมีนัยส าคัญจากการด าเนินงาน
ของโครงการ  

- ศึกษาระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื้นที่อ่อนไหวที่ใกล้เคียงกับโครงการมากที่สุดก่อนขยาย
ก าลังการผลิต และภายหลังขยายก าลังการผลิต 

- การคาดการณ์ระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื้นที่อ่อนไหวที่อาจเปลี่ยนไปหลังด าเนินโครงการ
ตามแนวทางของกรมควบคุมมลพิษ โดยใช้สมการคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ผลกระทบต่อคณุภาพน้ า 
และทรัพยากรชีวภาพ
ของแหล่งรับน้ าทิ้งจาก
โครงการ 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า หรือน้ าเสีย  
- ศึกษาคุณภาพน้ าและทรัพยากรชีวภาพของแหล่งรับน้ าทิ้งจากโครงการ  
- การคาดการณ์ผลกระทบในเชิงคุณภาพของแหล่งรองรับน้ าทิ้งที่อาจเปลี่ยนแปลงไปหลัง

ด าเนินโครงการ  
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4. ผลกระทบต่อระบบ

คมนาคมของพื้นที่ศึกษา 
 
 

- ศึกษาปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายก าลังการผลิตของโครงการ  
- การคาดการณ์สภาพจราจรที่อาจเปลี่ยนแปลงไปภายหลังขยายก าลังการผลิตของ

โครงการ ตามแนวทางหรือเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.  ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ า - ศึกษาปริมาณการใช้น้ าของโครงการ  

- ศึกษาแหล่งที่มาของน้ าใช้ภายในโครงการ 
- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของแหล่งน้ าใช้ของโครงการ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
6. ผลกระทบจากกากของเสีย 

ที่เกิดขึ้น 
- ศึกษาลักษณะและปริมาณการเกิดกากของเสียภายหลังขยายก าลังการผลิตของโครงการ  
- ศึกษาวิธีการจัดการของเสีย และประเมินความเหมาะสมของการจัดการกากของเสียของ

โครงการ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-1(ต่อ) สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
         ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางด าเนินงานประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

7. ผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม 

- ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา 
- คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ และสังคม จากการพัฒนาโครงการ ทั้งใน

ระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
- ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคมจากการพัฒนาโครงการ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
8. ผลกระทบต่อสุขภาพ - ศึกษาปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากการด าเนินโครงการ  

- ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการพัฒนาโครงการ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 

4. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ เพ่ือหาทางเลือกในแนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ และท าให้
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด ซึ่งแนวทางการรับฟัง 
ความคิดเห็นฯ อ้างอิงประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทาง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 36 ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยโครงการวางแผนให้มีเวทีสาธารณะ
เพ่ือการประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและทุกภาคส่วน บริเวณพ้ืนที่โดยรอบ
รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ (อ้างถึงดังรูปที ่2.1-1) จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

1)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่  1 : เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอ
โครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ อีกทั้ง  
ยังเป็นการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดท า
รายงานฯ ให้ครบถ้วน 

2)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่  2 : เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท าร่าง
รายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้น ามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวก 
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ ส าหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนอาจจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็น 
ในวงกว้าง โดยอาจพิจารณาใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมด้วย 
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 ทั้งนี้ ในการให้ข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ จะต้องจัดวางเอกสารที่
เกี่ยวข้องไว้ในสถานที่สาธารณะ รวมทั้งอาจเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยบริษัทที่ปรึกษาจะวิเคราะห์ สรุป และรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียหรือสาธารณชน และผู้เชี่ยวชาญ จากการรับฟังความคิดของประชาชน
ภายหลังการจัดเวทีทุกครั้ง ในการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม พ้ืนที่ศึกษาและ
กลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของโครงการครอบคลุมพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ ส่วนการ
ด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีข้ันตอนแสดงดังตารางท่ี 4-1 

ส าหรับการศึกษาแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 7 กลุ่ม สอดคล้องกับการจ าแนกผู้มีส่วนได้เสียตาม 
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (สผ.) มกราคม 
2562 ดังนี้ 

1) ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 

“กลุ่มผู้เสียประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านลบทั้งทางตรงและทางอ้อม 

“กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านบวกทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

2) ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

“เจ้าของโครงการ” ในที่นี้อาจหมายถึงหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่เป็น 
ผู้ด าเนินโครงการ ซึ่งรวมถึงกรณีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

“ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย” 

ทั้งนี้ เจ้าของโครงการและผู้จัดท ารายงานฯ จะต้องด าเนินการร่วมกันในทุกขั้นตอนของการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3) ผู้ที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

“ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)” ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) หรือหน่วยงาน
ของรัฐตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

“คชก.” และ/หรือ “กก.วล.” 

“ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติอนุญาตโครงการ” เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย 

4) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง   
กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น 
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5) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 

“องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม” ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
หรือองค์กรชุมชนที่สนใจและท างานด้านสิ่งแวดล้อม หรือองค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 

“สถาบันการศึกษา” ในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ภายในพ้ืนที่ศึกษา หรือบริเวณใกล้เคียง 

“นักวิชาการอิสระ” รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักวิชาการต่าง ๆ 

6) สื่อมวลชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง ซึ่งมีบทบาทในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการ ผลกระทบของโครงการและความก้าวหน้าในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

7) ประชาชนทั่วไป ที่สนใจและมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม  
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ตารางท่ี 4-1 กิจกรรมของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

 
 
 

- ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย/การจัดเตรยีม
สื่อประชาสัมพันธ์ 

 
 

รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ 

 

 

 

- เข้าพบหน่วยงานราชการ/ผู้น าชุมชน  
- ประชาสมัพันธ์โครงการรายครัวเรอืน 
- ปิดประกาศ/ส่งหนังสือเชิญประชุม

และส่งเอกสารประกอบการประชุม 
ครั้งท่ี 1 

เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
รายละเอียดโครงการ/เชิญกลุ่มเป้าหมาย
และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นครั้งท่ี 1  

 

 

 

 

 

- การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ครั้งท่ี 1 

- ส่งหนังสือและปิดประกาศสรุปผลการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 

- เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ
ที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขต
การศึกษาและการประเมินทางเลือก
โครงการ 

- เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบ 
การศึกษา และการจัดท ารายงานฯ ให้
ครบถ้วน 

 
 

 - สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้น าชุมชน 
และตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา 

- สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

 
 

- เพื่อรวบรวมข้อมูลชุมชนในด้านต่างๆ 
รวมทั้งส ารวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม 
ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ  

- เพื่อเป็นการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
สอบถามและข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของ
แต่ละหน่วยงานมาประกอบการศึกษา 

 

 

 

- ปิดประกาศและส่งหนังสือเชิญประชุม 
ครั้งท่ี 2 

- ส่งเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2 
- การประชุมรบัฟังความคดิเห็น ครั้งที่ 2 
- ส่งหนังสือและปดิประกาศสรุปผลการ

ประชุม ครั้งท่ี 2 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ 
และมาตรการฯ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความ
คิดเห็นจะน ามาปรับปรุงรายงานฯ และ
มาตรการฯ พร้อมผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเล่มรายงานฯ 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 
 

 
ขั้นตอน 

การเตรยีมงาน 

 

การประชาสัมพันธ์ 
และชี้แจงขอ้มูลโครงการ 

การประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นของ 

ประชาชน ครั้งท่ี 1 
การรับฟังความคดิเห็น 
ต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ  
ขอบเขตการศึกษา  

และการประเมินทางเลอืก
โครงการ 

การส ารวจ 
และรับฟังความคดิเห็น 

ต่อโครงการ 

การประชุม 
รับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชน ครั้งที่ 2  
การรับฟังความคิดเห็น 

ต่อการจัดท าร่างรายงาน  
และมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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5.   ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบ  
ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ โดยพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในทุกมิติ ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพ่ือให้  
เห็นถึงความเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยและผลที่เกิดจากการด าเนินโครงการและเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการด าเนิน
โครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน หรือก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ซึ่งการด าเนินโครงการต่างๆ นั้นอาจน ามาซึ่งการสูญเสียทรัพยากร และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม-เศรษฐกิจ ชุมชน โดยจะพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ก าหนดสุขภาพจะก่อให้เกิดภาวะคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนในกลุ่มใดบ้าง โดยเฉพาะในประชาชน  
กลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพส่วนบุคคล ชุมชน สังคม
อย่างไร เช่น การเกิดโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บจากการท างาน ความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม เพ่ือหา
มาตรการรองรับที่เหมาะสมทั้งในเชิงการส่งเสริมและการป้องกัน อันจะน าไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของคนใน
ชุมชน 

โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) มีแผนที่จะเพ่ิมก าลังการผลิตจากเดิม 150 ตัน/วัน 
เป็น 180.25 ตัน/วัน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
แต่ไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 4 มกราคม 2562 

 อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ จะมีการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง
การศึกษาที่ สผ. ก าหนด โดยจะประยุกต์แนวทางการปฏิบัติและวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องตามแนวทาง  
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับกรอบแนวคิดในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แสดงดังตารางที่ 5-1 
โดยมีขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน แสดงดังรูปที่ 5-1 และรายละเอียด
ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของโครงการในระยะด าเนินการ 
สรุปได้ดังตารางท่ี 5-2  
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ตารางท่ี 5-1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ 
ปัจจัยก าหนด

สุขภาพ 
การเปลี่ยนแปลง 

ของปัจจัยก าหนดสขุภาพ 
กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น 
ฝุ่นละออง แสง เสียง ความร้อน 
ความสั่นสะเทือน เป็นต้น 

- ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มลพิษ
แพร่กระจายไปถึง พื้นที่เส้นทาง
การขนส่ง และพื้นที่กิจกรรม
โครงการ โดยควรค านึงถึงกลุ่ม
เปราะบาง ได้แก่ 
 กลุ่มเด็ก 0-5 ปี 
 หญิงตั้งครรภ ์
 คนชรา 
 ผู้พิการ 
 กลุ่มไวต่อการรบัสัมผสั 
- ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ 

- โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น 
 กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี 
 กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทาง

กายภาพ 
 กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทาง

ชีวภาพ 
 กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจที่

เกิดขึ้นเนื่องจากการท างาน 
 กลุ่มโรคผิวหนังจากการท างาน 
 โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง

กระดูกจากการท างาน 
- โรคไม่ติดต่อ เช่น 
 ภูมิแพ้ หอบหืด 
 โรคผื่นคัน 
 โรคพิษจากโลหะหนัก 
 มะเร็ง 

- โรคติดต่อ เช่น 
 โรคระบบทางเดินหายใจ 
 โรคน าโดยแมลง ได้แก่ มาลาเรยี 

ไข้เลือดออก เท้าช้าง เป็นต้น 

- สิ่ ง แ ว ด ล้ อ มท า ง เ ค มี  เ ช่ น 
คลอรีน (Cl2) เป็นต้น  
- สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น 

การปนเปื้อนน้ าทิ้งที่มีเช้ือโรค
ลงสู่แหล่งน้ า แมลงหรือสัตว์
พาหะน าโรคชนิดต่างๆ เป็นต้น 

ด้านเศรษฐกิจ-
สังคม 

- การรวมกลุ่มทางสังคม 
- สภาพการมีงานท า 
- การจ้างงาน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
- การติดยาเสพติด 
- พฤติกรรมสุขภาพ 

- การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
- ความขัดแย้งในสังคม 
- ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการ

ท างาน 
- ความเครียด วิตกกังวล 
- การติดยาเสพติด 
- โรคเอดส์ 

ด้านบริการ
สาธารณะและ
สาธารณสุข 

- จ านวนสถานบริการทาง
การแพทย ์

- จ านวนบุคลากรทางการแพทย ์
- การบรรเทาสาธารณภัย 
- การจัดการของเสีย 
  (ขยะ สิ่งปฏิกูล) 
- การบริการน้ าดื่มน้ าใช้ 
- สุขาภิบาลที่พักอาศัย 
- อาชีวอนามัย 

- ความเป็นอยู่ท่ีดี เช่น 
 การเข ้าถ ึงระบบการบร ิการ

สาธารณะและได้รับการรักษา 
พยาบาล 

 ความมีจิตใจอันดีงามและเอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่ 

 

ที่มา : ดัดแปลงจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2552 
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ที่มา : ดัดแปลงจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557 

รูปที่ 5-1 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

1. การกลั่นกรอง 
(Screening) 

พิจารณาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
โดยครอบคลุมพนักงานท่ีปฏิบัติงานและประชาชนในกลุ่มเสี่ยง  
-  ระบุพื้นท่ีและประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ 
-  ระบุปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ 
-  ระบุข้อวิตกกังวลของประชาชนในพื้นท่ีและข้อมูลอื่น  ๆ

-  ระบุประเด็นสุขภาพท่ีจะท าการประเมินผลกระทบ รวมถึง
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ เครื่องมือ และระยะเวลาในการศึกษา 
โดยพิจารณาให้ครอบคลุมปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

-  พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น สิ่งคุกคามสุขภาพ การรับสัมผัส ผลกระทบต่อ
สุขภาพ ผลกระทบต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู ่

- สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้แสดงข้อห่วง
กังวลและร่วมก าหนดประเด็นการศึกษา 

-  ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ โดยการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สังคม 
เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ  

-  ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยใช้แนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

จัดท ารายงานเสนอผู้มีอ านาจในการตัดสินใจต่อการพัฒนา
โครงการหรือนโยบาย  
- แสดงความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทาง

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ 
-  ข้อเสนอแนะและมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และลด

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

5. การติดตามและประเมินผล  
(Monitoring and Evaluation) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรการท่ีได้ก าหนดไว้ 

4. การจัดท ารายงานและให้
ข้อเสนอแนะ (Reporting and 

Recommendation) 

2. การก าหนดขอบเขตการศึกษา  
(Scoping) 

3. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
(Appraisal) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(การจัดประชุมฯ ครั้งท่ี 1)  

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(การจัดประชุมฯ ครั้งท่ี 2)  

 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(การส ารวจความคิดเห็นฯ)  
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ตารางท่ี 5-2 ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดข้ึนภายหลังขยายก าลังการผลิต ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน 
1.1 มลพิษทางอากาศจากปล่อง

ระบายอากาศของโครงการ  
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- ก๊าซคลอรีน (Chlorine) 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่
โครงการ และชุมชนที่อยู่
ในแนวทิศทางลม 

โรคระบบทางเดินหายใจและโรคอื่นๆ  
ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงท าให้เกิดความวิตก
กังวลและความเครียดจากผลกระทบใน
ระยะยาว  

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.2  แหล่งก าเนิดเสียงจากกระบวนการ
ผลิต 

- ระดับเสียงดัง ประชาชนโดยรอบพื้นที่
โครงการ 

ระบบการได้ยิน รวมถึงคุณภาพชีวิตใน
เรื่อง เหตุร าคาญจากระดับเสียงรบกวน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.3  การจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียจากกระบวนการผลิต 

- ของเสียจากพนักงาน 
- ของเสียจากกระบวนการผลิต 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่
โครงการ 

การติดเช้ือจากสัตว์น าโรคที่มาจากกอง
ขยะและโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร 
เช่น อุจจาระร่วงหรือการได้รับอันตราย
จากการปนเปื้อนของของเสียอันตรายสู่
สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นภายหลังขยายก าลังการผลิต ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1 .4  การคมนาคมขนส่ งวั ตถุ ดิ บ 

สาร เคมี  ผลิตภัณฑ์  ของเสีย 
รวมทั้งการเดินทางของพนักงาน 

- อุบัติเหตุจากการขนส่ง ประชาชนโดยรอบพื้นที่
โครงการ รวมทั้งผู้ใช้รถใน
เส้นทางการขนส่ง 

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง 
อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ปัญหาการจราจรติดขัด/ 
 การคมนาคมไมส่ะดวก 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่
โครงการ รวมทั้งผู้ใช้รถใน
เส้นทางการขนส่ง 

ปัญหาการจราจรหนาแน่น การแย่ง
พื้นที่ผิวจราจร ท าให้พื้นผิวจราจรช ารุด 
เกิดความเสียหายและไม่สะดวกในการ
เดินทาง 

1.5  การจัดการน้ าเสีย/น้ าท้ิง - น้ าเสีย/น้ าทิ้งจากกิจกรรมของ
พนักงาน 

- น้ าเสีย/น้ าทิ้งจากกระบวนการ
ผลิต 

ประชาชนที่ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ าใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ 

ไม่สามารถอุปโภค-บริโภคน้ าใช้ในพ้ืนท่ี 
เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนของ 
น้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน  

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.6 อุบัติเหต/ุความเสี่ยง/เหตุฉุกเฉิน
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
(สารเคมีรั่วไหล/ระเบิด) 

อุบัติเหตุ/ความเสี่ยง/เหตุฉุกเฉิน 
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
(ทั้งจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัย 
และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่
โครงการ 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น 
- ข้อมูลการประเมินอันตรายร้ายแรง 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นภายหลังขยายก าลังการผลิต ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1.8 ระบบบริการทางด้านสาธารณสุข 

การเข้าถึงบริการทางด้าน
การแพทย ์

ความเพียงพอของสถานพยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย์ใน
พื้นที ่

ประชาชนโดยรอบพื้นที่
โครงการ 

การแย่งใช้บริการ/การเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลระบบบริการทางด้านสาธารณสุขใน

พื้นที ่
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2. ผลกระทบต่อพนักงานโครงการ    
2.1 มลพิษทางอากาศภายในสถาน

ประกอบการ 
- ฝุ่นละอองรวม (Total Dust)  
- ฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดิน 
  หายใจ (Respirable Dust) 
- คลอรีน (Chlorine) 

พนักงานที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที ่

เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ แสบจมูก ไอ จาม โดยเฉพาะฝุ่น
ขนาดเล็กมากๆ จะสามารถเข้าไปถึง
ระดับถุงลมได้  ซึ่ งจะท าให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนอากาศน้อยลง ส่งผลให้มี
อาการหายใจสั้น และหัวใจท างานหนัก
มากขึ้น 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลผลการตรวจวัดและประเมินสภาพ 
แวดล้อมในการท างาน 

- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.2 เสียงดังจากกระบวนการผลิต ระดับเสียงดัง พนักงานที่ปฏิบัติงานใน

พื้นที ่
ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน หูอื้อ 
สูญเสียการได้ยินช่ัวคราวหรือถาวร กรณี
ที่ได้รับระดับเสียงท่ีดังเป็นเวลานาน 

2.3 การสัมผัสความร้อนจากกระบวน 
การผลิต 

การสัมผัสความร้อน พนักงานที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที ่

อาจท าให้เป็นตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม 
ผดผื่น ร่างกายขาดน้ า และท าให้เกิด
ความเครียดได้ 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นภายหลังขยายก าลังการผลิต ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต่อพนักงานโครงการ (ต่อ)    
2.4 การสัมผัสสารเคมีในกระบวนการผลิต การสัมผัสสารเคมี พนักงานท่ีปฏิบัติงานใน

พื้นที ่
- หากได้รับสัมผัสในช่วงระยะสั้น จะท าให้

เกิดการระคายเคือง แต่ถ้าหากได้รับสัมผัส
ในระยะยาวเป็นช่วงระยะเวลานานๆ 
อันตรายที่ เกิดจากสารเคมีสามารถทวี
ความรุนแรงขึ้นได้  เ ช่น เกิดแผลไหม้ 
พุพอง เป็นต้น เป็นอันตรายมากหากเกิด
ขึ้นกับอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกาย 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลผลการตรวจวัดและประเมินสภาพ 
แวดล้อมในการท างาน 

2.5 อุบัติเหตุจากการท างาน (ทั้งการกระท า
ที่ ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ 
ไม่ปลอดภัย) 

อุบัติเหตุจากการท างาน พนักงานที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที ่

- อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต และสูญเสีย
ทรัพย์สิน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลสถิตการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน 
2.6 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

จากกระบวนการผลิต 
- ของเสียจากพนักงาน 
- ของเสียจากกระบวนการผลิต 

พนักงานโครงการ - การติดเช้ือจากสัตว์น าโรคที่มาจากกอง
ขยะ และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น 
อุจาระร่วงหรือการได้รับอันตรายจากการ
ปนเปื้อนของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม
และมนุษย์ รวมถึงคุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุ
ร าคาญจากกลิ่นรบกวน ปัญหาขยะตกค้าง
ในพื้นที่ และอาจเป็นการเพิ่มภาระให้กับ
หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องในการน าไปก าจัด 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้ อมู ล จ ากกา รประ เ มิ นผลก ร ะ ทบ
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นภายหลังขยายก าลังการผลิต ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต่อพนักงานโครงการ (ต่อ)    
2.7 การคมนาคมขนส่ งวัตถุ ดิ บ 

สารเคมี ผลิตภัณฑ์ ของเสีย 
รวมทั้งการเดินทางของพนักงาน 

- อุบัติเหตุจากการขนส่ง พนักงานโครงการ - การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง 
อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร ป ระ เ มิ น ผ ลก ระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2.8  การจัดการน้ าเสีย/น้ าท้ิง - น้ าเสีย/น้ าทิ้งจากกิจกรรมของ
พนักงาน 

- น้ าเสีย/น้ าท้ิงจากกระบวนการผลติ 

พนักงานโครงการ - อาจเกิดการปนเปื้อนของน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า
ผิวดินและน้ าใต้ดินในพื้นที่  และน าไปสู่
ปัญหาด้านการสุขาภิบาลและโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินอาหาร รวมถึงอาจเพิ่มภาระ
การดูแล/การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โครงการ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร ป ระ เ มิ น ผ ลก ระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2.9 การจัดสวสัดิการด้านสุขภาพ/
ความปลอดภัยในโรงงาน/ 
การเข้าถึงบริการทางด้าน
การแพทย์ 

ความเพียงพอของสวัสดิการด้าน
สุขภาพ สถานพยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ 

พนักงานโครงการ - การได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย 
หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิตอาจมี
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความไม่เพียงพอของ
บุคลากรทางการแพทย์ ท าให้การเข้ารับ
บริการเกิดความล่าช้า รวมถึงความเพียงพอ
ของสวัสดิการด้านสุขภาพต่อพนักงาน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลระบบบริการทางด้านสาธารณสุขใน

พื้นที ่
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563



 
 
 
 

 

 
ติดตอ่สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

 

หน่วยงาน ที่อยู ่ โทรศัพท์/โทรสาร อีเมล์ 
เจ้าของโครงการ :  บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จ ากัด 
- คุณกนกศักดิ์  สาป้อง 
- คุณอดิศักดิ์  ทองค า 

5 ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-1  
ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 21150 
 

โทรศัพท:์ 038-010210  
ต่อ 115 
โทรสาร: 038-010205 

Kanoksak.s@sekisui.com 
Adisak.t@sekisui.com 

บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  
- คุณสภาวลัย์  วัฒนเกริก 
  (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 
- คุณณัฐธิดา  จันทรมนตร ี
  (นักวิชาการด้านสังคม)  

1/6 ซอยรามค าแหง 145  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

โทรศัพท:์ 02-373-7799 
โทรสาร: 02-373-7979 
 

saphawan.w.@tet1995.com 
nattida.c@tet1995.com 
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