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การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (คร้ังที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ  
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ 

โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากเหล็กหล่อ (ครั้งที่ 1) 
บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จ ากัด 

ตั้งอยู่ที่ เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ต าบลหนองระเวียง  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

 

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1. ความเป็นมาของโครงการ 

 บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จ ากัด ตั งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี เลขที่ 337 หมู่ที่ 6 ต าบลหนองระเวียง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ทะเบียนโรงงานเลขที่  
3-71-1/39 นม. ประเภทโรงงานหรือชนิดโรงงานล าดับที่ 71,78(2),77(2) ประกอบกิจการผลิตชิ นส่วนของ
คอมเพรสเซอร์ ชิ  นส่วนของรถจักรยานยนต์ และชิ นส่วนของรถยนต์ จากเหล็กหล่อ โดยน าเหล็กถลุง  
(Pig Iron or Iron) เศษเหล็กเหนียว (Steel Scrap) และเศษเหล็กหมุนเวียน (Return Scrap) เข้าสู่
กระบวนการหลอมขึ นรูป และขัดแต่ง เพ่ือผลิตเป็นชิ นส่วนยานยนต์ จ าหน่ายให้กับบริษัทผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ ทั งนี  บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายก าลังการผลิตโดยจะท าการติดตั งเตาหลอมเพ่ิมส่งผล
ให้ก าลังการผลิตเพิ่มขึ นจากเดิม 236 ตัน/วัน เป็น 346 ตัน/วัน (เพิ่มขึ นจากเดิม 110 ตัน/วัน) ซึ่งเข้าข่าย
ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้อุตสาหกรรมเหล็ก หรือเหล็กกล้า ที่มีก าลังการผลิตตั งแต่ 100 ตัน/วัน ขึ นไป  
ต้องจัดท ารายงานฯ เสนอต่อส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือด าเนินการ
ให้ความเห็นตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที ่ 2)  
พ.ศ. 2561 

 บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จ ากัด จึงมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด เป็นผู้ศึกษาและจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานผลิตชิ นส่วนยานยนต์จาก
เหล็กหล่อ (ครั งที่ 1) เพ่ือเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
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1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการด าเนินงาน ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์พื นที่
โครงการ ขนาด กิจกรรมการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการด้าน  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ เปรียบเทียบก่อนและภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

 2)  ศึกษาข้อมูลพื นฐานสภาพสิ่งแวดล้อมทั วไปในพื นที่ศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาทางด้าน
ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรชีวภาพ โดยจ าแนกเป็นชนิดที่ฟ้ืนฟูได้และฟ้ืนฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่า 
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รวมถึงการด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การสาธารณสุข และสุขภาพ 

 3) เพ่ือน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการจากการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  มาประกอบ
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครบถ้วนและรอบด้านมากท่ีสุด 

 4)  เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ นจากการด าเนินงานของโครงการภายหลังขยายก าลัง
การผลิตต่อพื นที่ศึกษาทั งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั งประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อนขยายก าลังการผลิต เพ่ือน าผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ รวมทั ง
ปัญหาและอุปสรรคไปปรับปรุง/แก้ไข/ยกเลิกบางมาตรการ และก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการทั งหมด เพ่ือให้การปฏิบัติตามมาตรการเป็นแผนที่สามารถป้องกันและลดปัญหา 
ได้ทั งพื นที่ภายหลังการขยายก าลังการผลิต 

 5) เพ่ือเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั งในระยะก่อสร้างและด าเนินการ 
ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและสภาพพื นที่
และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อหน่วยงานอนุญาต เพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการต่อหน่วยงานอนุญาตต่อไป  

1.3 แนวทางการศึกษา 

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

 2) แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้าน
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคท่ีสนับสนุน (ปรับปรุงครั งที่ 1) พ.ศ. 2558 

 3) ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทาง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 
พ.ศ. 2562) 

 4) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 
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 5) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ ส าหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2561) 

 6) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน  าเสียส าหรับ
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของกองวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2562) 

1.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาแนวทางเลือกของโครงการ 

1.4.1 แนวทางเลือกในการด าเนินโครงการ 

การพิจารณาแนวทางเลือกในการพัฒนาโครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานผลิตชิ นส่วนยาน
ยนต์จากเหล็กหล่อ (ครั งที่ 1) ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จ ากัด ซึ่งตั งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี เลขที่ 337  
หมู่ 6 ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพื นที่ประมาณ 29.99 ไร่  
ลดลงจากรายงานเดิม 0.01 ไร่ (ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ.2552 ซึ่งระบุพื นที่
โครงการ 30 ไร่ หรือ 48,000 ตารางเมตร เนื่องจากการจัดสรรพื นที่ให้มีความชัดเจนและการรังวัดที่ดินของ
พื นที่ในภาพรวมลดลง) ทั งนี โครงการขยายก าลังการผลิต จาก 236 ตัน/วัน เป็น 346 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ น  
110 ตัน/วัน) เมื่อพิจารณาจากความเหมาะสมของพื นที่ตั งโครงการ ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมและ
การลงทุน การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านสังคม และเพ่ือให้การพัฒนา
โครงการควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน มาใช้ในการประเมิน
ทางเลือกวิธีการด าเนินโครงการ  

การพิจารณาแนวทางเลือกเป็นการพิจารณาร่วมกันในหลายปัจจัยโดยเฉพาะปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพให้เกิดผลกระทบน้อย
ที่สุด ทั งนี  จากการพิจารณาแนวทางเลือกด้านที่ตั งโครงการ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน  าใช้ 
และความเพียงพอของน  าดิบที่มีความเหมาะสมต่อการเพ่ิมก าลังการผลิต ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่
ต้องการขยายก าลังการผลิตจาก 236 ตัน/วัน เป็น 346 ตัน/วัน พบว่า มีแนวทางเลือก 2 ทางเลือก ดังนี  

2.1) แนวทางเลือกที่ 1 : ขยายก าลังการผลิตภายในพื นที่โครงการเดิม โดยปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยภายหลังขยายก าลังการผลิตโครงการ 
จะด าเนินการก่อสร้างอาคารและติดตั งเครื่องจักรภายในพื นที่โรงงานเดิม และด้วยท าเลที่ตั งของโครงการ 
อยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ท าให้มีความสะดวกในระบบสาธารณูปโภค เช่น การจัดหาน  าใช้ มีความสะดวก
ต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี  เมื่อพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการ ซึ่งที่ดิน
ดังกล่าวเป็นพื นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ทั งหมด ดังนั นจึงกล่าวได้ว่าพื นที่โครงการมีความเหมาะสมในด้านที่ตั ง
โครงการในการขยายก าลังการผลิต ไม่ได้พิจารณาถึงการตั งโรงงานในที่แห่งใหม่ เนื่องจากที่ตั งในปัจจุบัน
สามารถที่จะรองรับการปฏิบัติงานของส่วนที่จะเพ่ิมก าลังการผลิตได้อย่างเพียงพอและมีสาธารณูปโภค 
ครบครัน  

2.2)   แนวทางเลือกที่ 2 : ขยายก าลังการผลิตโดยหาที่ตั งโครงการใหม่ พัฒนาพื นที่ระบบ
สาธารณูปโภคพื นฐานเพ่ือใช้ประโยชน์ จัดหาแหล่งน  าดิบให้เพียงพอต่อการที่จะน ามาใช้ในกระบวนการผลิต
และกิจกรรมของพนักงาน  
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1.4.2 เกณฑ์การคัดเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

การคัดเลือกแนวทางเลือกการขยายก าลังการผลิต เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสม
ของแต่ละแนวทางเลือก โดยจัดท ารายการตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklists) 
ซึ่งเป็นการพิจารณาให้คะแนน-ถ่วงน  าหนัก (Scaling Weighting Technique) ร่วมกับการพิจารณา
ผลกระทบการพิจารณาเลือกที่ตั งโครงการ ด้านวิศวกรรมและการลงทุน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม  
ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการศึกษาทางเลือกครั งนี จึงค านึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยก าหนดน  าหนักคะแนนด้านสิ่งแวดล้อมสูงที่สุดเท่ากับ 35 คะแนน เพ่ือให้การด าเนิน
โครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงน้อยที่สุด ส่วนคะแนนด้านวิศวกรรมและการลงทุน 
ด้านสังคม ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะมีคะแนนในล าดับรองลงมา คะแนนเต็ม  
100 คะแนน เพ่ือวิเคราะห์และคัดเลือกแนวทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนาสูงสุด โดยมีหลักเกณฑ์ 
ปัจจัยย่อย และน  าหนักคะแนนในแต่ละด้านดังนี  

1)  ด้านที่ตั้งโครงการ (20 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

(1) ด้านความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนด (5 คะแนน) : พิจารณาถึงลักษณะ
การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการว่า ประเภท ชนิด และจ าพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560 ที่ตั งของโครงการ มิได้ห้ามประเภทหรือ
ชนิดของโรงงาน ประเภท 71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้
ในล าดับที่ 70 เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือ
บังคับไฟฟ้า เครื่องใช้ส าหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจ าหน่ายไฟฟ้า เครื่องส าหรับใช้
บังคับไฟฟ้าหรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ประเภท 77 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ หรือรถพ่วงอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั งนี ประเภทกิจการของโครงการเป็นประเภท 77 (2) การท าชิ นส่วนพิเศษหรือ
อุปกรณ์ส าหรับรถยนต์หรือรถพ่วง และโรงงานประเภท 78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ จักรยานยนต์ 
จักรยานสามล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งโครงการประกอบกิจการประเภท 78 (2) การท า
ชิ นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์ส าหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ  มีความสอดคล้อง 
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560 

(2) ด้านระบบเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภค (8 คะแนน) : การที่โครงการ 
ส่วนขยายก าลังการผลิตตั งอยู่ในพื นที่เดียวกับโรงงานปัจจุบันและตั งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี   
ท าให้สามารถใช้ระบบเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภคบางประเภทที่มีอยู่เดิมร่วมกันได้ เช่น อาคาร
ส านักงาน อาคารส่วนการผลิต อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ การจัดหาน  าใช้ จึงท าให้การขยายก าลังการผลิตในพื นที่
ว่างของโครงการเดิมสามารถลดต้นทุนในการก่อสร้างรวมถึงค่าดูแลรักษาได้เป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบ
กันในกรณีทีห่ากโครงการไปตั งยังพื นที่อ่ืน 

  



 

- 5 - 

(3) ด้านทรัพยากรบุคคล (7 คะแนน) พิจารณาว่าการที่โครงการส่วนขยายก าลัง 
การผลิตตั งอยู่ในพื นที่เดียวกับโรงงานปัจจุบันและตั งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จะท าให้สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เนื่องจากมีบางระบบที่ใช้งานร่วมกันและ  
ยังอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงกระบวนการผลิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม  จึงสามารถหมุนเวียน
บุคลากรเดิมมาช่วยในการด าเนินงานจัดการได้ ซึ่งท าให้สะดวกในแง่ของการบริหารจัดการในภาพรวมของ
พื นที่ ทั งนี  กรณีท่ีรับพนักงานเพ่ิมก็สามารถหาแรงงานที่มีฝีมือในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์จากแรงงาน
ในท้องถิ่น หรือสามารถท าการฝึกฝนให้เกิดความช านาญในการด าเนินกิจกรรมการผลิต ได้ ลดต้นทุนทั งใน
ระยะเวลาการพัฒนาและมีศักยภาพ 

2)  ด้านสิ่งแวดล้อม (35 คะแนน) : จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ การตรวจสอบข้อจ ากัด
ด้านสิ่งแวดล้อม และการส ารวจภาคสนาม พบว่า มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของแนวทางเลือกทั ง 2 ทางเลือก 
โดยในส่วนที่ไม่มีความแตกต่างกันและไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในเชิงปริมาณ ได้แก่ (1) สภาพภูมิประเทศ 
(2) สภาพทางธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว (3) แหล่งน  าผิวดิน/คุณภาพน  าผิวดิน (4) ทรัพยากรดิน (5) พรรณไม้ 
(6) สัตว์ป่าและสัตว์น  า และ (7) แหล่งท่องเที่ยว ส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่างและสามารถ
น ามาเปรียบเทียบกันได้ในเชิงปริมาณ ได้แก่ (1) คุณภาพอากาศและเสียงรบกวน (2) การใช้น  า (3) ของเสีย
จากกระบวนการผลิต (4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ (5) การคมนาคม โดยมีรายละเอียดดังนี  

(1) คุณภาพอากาศและเสียงรบกวน (10 คะแนน) : พิจารณาจากพื นที่อ่อนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่ราชการ รวมถึงชุมชนที่ตั งอยู่ใกล้เคียง
พื นที่โครงการ และทิศทางลมที่พัดผ่านพื นที่โครงการ การด าเนินกิจกรรมของโครงการอาจก่อให้เกิดมลพิษ
ด้านคุณภาพอากาศจากการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายมลพิษอากาศ เช่นเดียวกันกับมลพิษ 
ด้านเสียงที่อาจเพิ่มขึ นจากกระบวนการผลิตและการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ ซึ่งมลพิษดังกล่าวนี 
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเพิ่มขึ น  

(2) การใช้น  า (5 คะแนน) : พิจารณาการใช้น  าทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
โดยในช่วงระยะก่อสร้างจ าแนกตามลักษณะกิจกรรมได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) น  าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภค
ของคนงานก่อสร้าง และ 2) น  าใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ส่วนในช่วงระยะด าเนินการจะพิจารณาการใช้น  าใน
ขั นตอนกระบวนการผลิตและกิจกรรมของพนักงาน ซึ่งน  าที่น ามาใช้ในโรงงานได้รับมาจากเขตอุตสาหกรรม
สุรนารีและน  าบาดาลในพื นทีข่องโครงการ 

(3) ของเสียและน  าเสียจากกระบวนการผลิต (10 คะแนน) : โดยพิจารณาการเพ่ิมขึ น
ของปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตที่ เพ่ิมขึ น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น ขี ตะกรันเตา 
(Slag) ไส้ทราย (ทรายจากแบบหล่อ) แกนและแบบหล่อทราย ฝุ่นจากเตาหลอม เป็นต้น 

(4) การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื นที่ศึกษา (5 คะแนน) : การขยายก าลังการผลิตใน
ครั งนี จะใช้ประโยชน์ที่ดินภายในบริเวณพื นที่โรงงาน 

(5) การคมนาคมขนส่ง (5 คะแนน) : เนื่องจากในช่วงระยะก่อสร้างโครงการมีการย้าย 
วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรอาจส่งผลกระทบด้านการกีดขวางเส้นทางการคมนาคมขนส่ง และท าให้ปริมาณ
การจราจรในพื นที่หนาแน่น แต่เป็นช่วงระยะเวลาสั น ๆ โดยพิจารณาถึงความหนาแน่นจากปริมาณการจราจร
ที่เพ่ิมขึ น ส่วนระยะด าเนินการปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ นจากการขนส่งวัตถุดิบ/สารเคมีเข้าสู่พื นที่โรงงานจะท า
ให้มีปริมาณการจราจรเพ่ิมขึ น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนที่อยู่ในเส้นทางการขนส่ง
วัตถุดิบ/สารเคมี เข้าสู่โรงงาน 
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3)  ด้านวิศวกรรมและการลงทุน (15 คะแนน) : โครงการจะต้องพิจารณาความเหมาะสม 
ทั งทางด้านวิศวกรรม การออกแบบ และการก่อสร้าง โดยมีดัชนีชี วัดที่จะน ามาพิจารณาดังนี  

(1) ด้านการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ (3 คะแนน) : การขยายก าลังการผลิต
ยังคงใช้ชนิดวัตถุดิบเดิม ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เป็นการพิจารณาถึงปริมาณวัตถุดิบที่น ามาใช้ใน 
แต่ละ แนวทางเลือกว่ามีปริมาณวัตถุดิบที่น ามาใช้มากน้อยต่างกันเพียงใด รวมทั งการขนส่งผลิตภัณฑ์เดินทาง
ได้อย่างสะดวกหรือไม ่

(2) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3 คะแนน) : การขยายก าลังการผลิตของโครงการในครั ง
นี  โครงการจะด าเนินการก่อสร้างอาคารผลิตและติดตั งเครื่องจักรเพ่ิมเติม รวมทั งเพ่ิมระบบบ าบัดมลพิษ
อากาศ เพ่ิมพื นที่สีเขียว ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์พื นที่ของโครงการในการสนับสนุนด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ น 

(3) ด้านการลงทุน (3 คะแนน) : การขยายก าลังการผลิตในครั งนี จะใช้ประโยชน์ใน
พื นที่เดิม และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ น ท าให้กระบวนการผลิตควบคุมง่าย ประสิทธิภาพ
ดีกว่า ประหยัดพลังงาน และการจัดการมลพิษดีกว่าระบบเดิม รวมทั งเป็นการเปิดใช้งานเตาหลอมขนาด  
5 ตัน จ านวน 1 เตา ของสายการผลิตที่ 3 (ACE) ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีการลงทุนไว้แล้ว ท าให้เกิดความ
เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยพิจารณามูลค่าของการลงทุนในการประเมินเปรียบเทียบจะพิจารณา
จากมูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ ได้แก่ ค่าก่อสร้างโครงการ ค่าบ ารุงรักษา ความคุ้มค่า
และการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV : Net Present Value) และ
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C : Benefit Cost Ratio) ของแต่ละทางเลือกว่ามากหรือน้อยเพียงใด 
ที่จะส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนต่ ากว่า  

(4) ด้านระบบสาธารณูปโภค (3 คะแนน) : เนื่องจากโครงการตั งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม
สุรนารี ซึ่งได้มีการจัดหาน  าใช้ส่งให้โครงการ นอกจากนี  การขยายก าลังการผลิตในครั งนี เป็นกระบวนการ 
ที่ต่อเนื่องจากโรงงานปัจจุบัน ดังนั นระบบการใช้สาธารณูปโภคบางส่วนจึงด าเนินการร่วมกันได้ 

(5) ด้านความยากง่ายในการปฏิบัติงานและควบคุม (2 คะแนน) : เป็นการพิจารณา 
ความสะดวก/ความเหมาะสมของการปฎิบัติงาน ความยากง่ายในการปฏิบัติงาน และการควบคุม  

(6) ความยากง่ายในการซ่อมบ ารุง (1 คะแนน) : เป็นการพิจารณาความสะดวก/
รูปแบบการซ่อมบ ารุง ระยะเวลาหรือความถ่ีในการบ ารุงรักษา และความยากง่ายของการซ่อมบ ารุง 

4)  ด้านสังคม (15 คะแนน) : เนื่องจากการพัฒนาโครงการทั งในระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีความวิตกกังวล ดังนั นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการคัดเลือกแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการยอมรับโครงการ  
มากที่สุด โดยมีรายละเอียดของปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

(1) การรบกวน/เพ่ิมภาระต่อสถานบริการของรัฐหรือเอกชน ชุมชนหรือแหล่งประชุม
ชุมนุมเพ่ือกิจกรรมของประชาชนส่วนใหญ่ สถานพยาบาล ศาสนสถาน โรงเรียน (5 คะแนน) : พิจารณาว่า
การด าเนินการของแต่ละแนวทางเลือกจะเป็นการรบกวน/เพ่ิมภาระต่อสถานบริการของรัฐหรือเอกชน  
ชุมชนหรือแหล่งประชุมชุมนุมเพ่ือกิจกรรมของประชาชนส่วนใหญ่ เช่น สถานพยาบาล ศาสนสถาน โรงเรียน  
มากหรือน้อยเพียงใด 
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(2) การจ้างงานในชุมชน (5 คะแนน) : พิจารณาว่าการด าเนินการของแต่ละแนว
ทางเลือก ซึ่งมีการจ้างงานในชุมชนทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการมากหรือน้อยเพียงใด 

(3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (5 คะแนน) : 
พิจารณาว่าการด าเนินการของแต่ละแนวทางเลือกจะส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ นจากการด าเนินการของโครงการมากหรือน้อยเพียงใด  

5) ด้านสุขภาพ/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (15 คะแนน) : การพิจารณาความเหมาะสม
ด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาแนวทางเลือก ทั งนี  หากแนวทางเลือก 
อยู่ในพื นที่ที่เข้าถึงยากหรือพื นที่ที่มีความเสี่ยงสูงย่อมมีผลกระทบในระดับสูงกว่าแนวทางเลือกของโครงการ 
ที่อยู่ในพื นที่เดิม โดยมีดัชนีชี วัดที่น ามาใช้ประกอบการพิจารณาดังนี  

(1) ความปลอดภัยจากการขนส่ง (7 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

1.1) ระยะก่อสร้าง (2 คะแนน) : พิจารณาจากปริมาณการจราจรที่เพ่ิมสูงขึ นของ 
แต่ละแนวทางเลือกจากการขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์ในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ
เพ่ิมสูงขึ น 

1.2) ระยะด าเนินการ (5 คะแนน) : พิจารณาจากปริมาณการจราจรที่เพ่ิมสูงขึ นของ
แต่ละแนวทางเลือกจากการขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และกากของเสีย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ น 

(2)  ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย (8 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

2.1)   ระยะก่อสร้าง (3 คะแนน) : เนื่องจากการก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่โดยรอบพื นที่โครงการและงานก่อสร้างทั งทางด้านคุณภาพ
อากาศ เสียง ความเครียด/ความกังวล และการคมนาคม แต่มีผลกระทบเพียงระยะสั นเท่านั น 

2.2)   ระยะด าเนินการ (5 คะแนน) : เนื่องจากการขยายก าลังการผลิตของโครงการ
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่โดยรอบพื นที่โครงการและพนักงานที่ท างาน 
ในโครงการ ทั งทางด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความเครียด/ความกังวล การคมนาคม การสัมผัสสารเคมีโรค
จากการประกอบอาชีพ และสภาพสิ่งแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น  

1.4.3 เกณฑ์การประเมินแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมและการถ่วงน้ าหนัก 

ส าหรับการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละปัจจัยจะพิจารณาจากความได้เปรียบ/เสียเปรียบ หรือ
ข้อดี/ข้อเสีย โดยการให้ค่าตัวคูณลักษณะเช่นเดียวกันกับการให้คะแนนค่าความส าคัญ การให้ค่าตัวคูณหรือ
ค่าถ่วงน  าหนักจะเป็นการถ่วงค่าความส าคัญของปัจจัยในแต่ละแนวทางเลือกของโครงการ ส าหรับค่าตัวคูณ
ในโครงการนี ได้ก าหนดให้เป็น 2 ลักษณะ ตามประเภทของข้อมูลในแต่ละปัจจัยย่อยที่จะน ามาเปรียบเทียบ
แสดงดังตารางที่ 1.4.3-1 และตารางที่ 1.4.3-2 ค่าตัวคูณส าหรับประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้  
และประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขได้ ตามล าดับ ซึ่งค่าตัวคูณของทั งสองลักษณะดังกล่าวแบ่งเป็น 5 ระดับ 
โดยก าหนดให้ปัจจัยในแต่ละแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมน้อย หรือมีผลกระทบรุนแรงมีค่าตัวคูณเท่ากับ 
0.2 เพ่ือหลีกเลี่ยงการพัฒนาโครงการ ส่วนปัจจัยในแต่ละแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด หรือไม่มี
ผลกระทบมีค่าตัวคูณเท่ากับ 1.0 ซึ่งจะเป็นแนวทางเลือกที่ เหมาะสมในการพัฒนาโครงการต่อไป  
ส่วนแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมค่อนข้างสูง หรือมีผลกระทบต่ า แนวทางเลือกที่มีความเหมาะสม 
ปานกลาง หรือมีผลกระทบปานกลาง และแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมค่อนข้างต่ า หรือมีผลกระทบสูง 
จะมีค่าตัวคูณเท่ากับ 0.8 0.6 และ 0.4 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 1.4.3-1  ค่าตัวคูณส าหรับประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้ 
ระดับเชิงคุณภาพ ค่าตัวคูณ 

ดีมาก 1.0 
ด ี 0.8 

ปานกลาง 0.6 
พอใช้ 0.4 

ไม่ค่อยด ี 0.2 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 

ตารางท่ี 1.4.3-2  ค่าตัวคูณส าหรับประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขได้ 
ระดับ ระดับเชิงคุณภาพ ค่าตัวคูณ 

1 มีความเหมาะสมสูงที่สุด หรือไม่มผีลกระทบ 1.0 
2 มีความเหมาะสมค่อนข้างสูง หรือมีผลกระทบต่ า 0.8 
3 มีความเหมาะสมปานกลาง หรือมผีลกระทบปานกลาง 0.6 
4 มีความเหมาะสมค่อนข้างต่ า หรือมีผลกระทบสูง 0.4 
5 มีความเหมาะสมน้อย หรือมีผลกระทบรุนแรง 0.2 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 

2. รายละเอียดโครงการ 

2.1  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

  โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานผลิตชิ นส่วนยานยนต์จากเหล็กหล่อ (ครั งที่ 1) ของบริษัท  
เอ็ม.เอ็น.ที จ ากัด ตั งอยู่เลขที่ 337 หมู่ 6 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีขนาดพื นที่โดยรวม 29.99 ไร่ (47,984 ตารางเมตร) ลดลงจากรายงาน
เดิม 0.01 ไร่ หรือ 16 ตารางเมตร (ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ.2552 ซึ่งระบุพื นที่
โครงการ 30 ไร่ หรือ 48,000 ตารางเมตร เนื่องจากการจัดสรรพื นที่ให้มีความชัดเจนและการรังวัดที่ดินของ
พื นที่ในภาพรวมลดลง) ส าหรับภายหลังขยายก าลังการผลิตในครั งนี โครงการจะก่อสร้างอาคารผลิตที่ 3  
เพ่ือติดตั งเครื่องจักรในส่วนขยายก าลังการผลิต ซึ่งตั งอยู่ในพื นที่เดียวกับโรงงานปัจจุบัน ทั งนี พื นที่โครงการ 
มีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณโดยรอบ ดังนี  (แสดงดังรูปที่ 2.1-1) 

  ทิศเหนือ จรด ถนนภายในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ถัดไปเป็นบริษัท ฟูมาคิลล่า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (FUMAKILLA (THAILAND) LTD.) 

  ทิศใต้  จรด พื นที่เกษตรกรรม 

  ทิศตะวันตก จรด  ถนนภายในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ถัดไปเป็นบริษัท ไททอย จ ากัด (THAI TOY 
CO.,LTD.) 

  ทิศตะวันออก จรด  พื นที่ตลาดขุมทรัพย์ย่าโม ถัดไปเป็นสถานีไฟฟ้าหัวทะเล ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (Hua Thale Substation) 
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รูปที่ 2.1-1 ต าแหน่งที่ตั งโครงการและพื นที่โดยรอบ 
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2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการก่อนขยายก าลังการผลิตมีขนาดพื นที่ 29.99 ไร่ (47,984 ตารางเมตร) 
ลดลง 0.01 ไร่ หรือ 16 ตารางเมตร จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก สผ. ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/384 ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 ซึ่งระบุพื นท่ีโครงการ 
30 ไร่ หรือ 48,000 ตารางเมตร เนื่องจากการจัดสรรพื นที่ให้มีความชัดเจนและการรังวัดที่ดินของพื นที่ใน
ภาพรวมลดลง ส าหรับภายหลังขยายก าลังการผลิตในครั งนี  โครงการจะก่อสร้างอาคารผลิตที่ 3 เพ่ือติดตั ง
เครื่องจักรในส่วนขยายก าลังการผลิต ซึ่งตั งอยู่ในพื นที่เดียวกับโรงงานปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์เป็นพื นที่ 
ส่วนการผลิต เช่น อาคารผลิต และพื นที่ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต เช่น อาคารส านักงาน 
โรงอาหาร ระบบปรับปรุงคุณภาพน  า ระบบบ าบัดมลพิษอากาศ ระบบหล่อเย็น (Cooling Tower) รวมทั ง
พื นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ พื นที่ถนน และพื นที่สีเขียวและแนวกันชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของพื นที่
โครงการ (แสดงดังตารางท่ี 2.2-1 และรูปที่ 2.2-1 และ รูปที่ 2.2-2) 
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ตารางท่ี 2.2-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 

การใช้ประโยชน์พื้นที ่
ตาม EIA เดิม 

ปี พ.ศ. 2552 1/ 
ปัจจุบนั 

ภายหลัง 
ขยายก าลังการผลิต หมายเหตุ 

ตร.ม. ร้อยละ ตร.ม. ร้อยละ ตร.ม. ร้อยละ 
1.  พ้ืนที่ส่วนการผลิต 22,517 46.91 12,410 25.86 15,096 31.46 -  เพิ่มอาคารผลติที่ 3 (ยังไม่ก่อสร้าง) 

1.1  อาคารผลิตที่ 1 (FBM and KDM line) 
(1)  หน่วยกระบวนการผลิต 10,584 22.05 4,536 9.45 4,536 9.45 -  ไม่เปลี่ยนแปลง 
(2)  ส่วนขัดชิ นงาน (Shot blase) 1,260 2.63 790 1.65 790 1.65 -  ไม่เปลี่ยนแปลง 
(3)  ส่วนกัดกลึงชิ นงาน (Machine) 3,308 6.89 2,135 4.45 2,135 4.45 -  ไม่เปลี่ยนแปลง 

1.2  อาคารผลิตที่ 2 (ACE line) 
(1)  หน่วยกระบวนการผลิต 6,000 12.50 3,764 7.84 3,764 7.84 -  ไม่เปลี่ยนแปลง 
(2)  ส่วนท าไส้แบบ (Shell core) 765 1.59 585 1.22 585 1.22 -  ไม่เปลี่ยนแปลง 
(3)  ลานจอดรถขนส่งวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) 600 1.25 600 1.25 600 1.25 -  ไม่เปลี่ยนแปลง 

1.3  อาคารผลิตที่ 3 (DISA line ส่วนขยาย)  
(1)  หน่วยกระบวนการผลิต - - - - 2,625 5.47 -  เพิ่มสายการผลิตที่ 4 DISA line (ยังไม่ก่อสร้าง) 
(2)  ลานจอดรถขนส่งวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) - - - - 61 0.13 -  ยังไม่ก่อสร้าง 

2.  พ้ืนที่สาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต 5,889 12.27 5,617 11.71 6,376 13.29  
2.1 อาคารเก็บวัตถดุิบ 216 0.45 216 0.45 216 0.45 -  ไม่เปลี่ยนแปลง 
2.2 อาคารเก็บผลติภณัฑ์ (โกดัง) 672 1.40 672 1.40 922 1.92 -  เพิ่มพื นที่เก็บผลิตภัณฑ์เป็นพื นที่ต่อเนื่องจากพื นที่

อาคารเดิม 
2.3 อาคารจัดเก็บสารเคม ี - - 72 0.15 72 0.15 -  ไม่เปลี่ยนแปลง 
2.4 ระบบบ าบดัมลพิษอากาศ 44 0.09 980 2.04 1,238 2.58 -  เพิ่มระบบบ าบัดมลพิษอากาศส าหรับสายการผลิต

ส่วนขยาย (ยังไม่ก่อสร้าง) 
2.5 ระบบปรับปรุงคุณภาพน  า 135 0.28 328 0.68 328 0.68 -  ไม่เปลี่ยนแปลง 
2.6 ระบบหล่อเย็น (Cooling Tower) 100 0.21 538 1.12 667 1.39 -  เพิ่มระบบหล่อเย็นส าหรับสายการผลิตส่วนขยาย 

(ยังไม่ก่อสร้าง) 
2.7 สถานีไฟฟ้าย่อย 360 0.75 478 1.00 607 1.27 -  เพิ่มพื นท่ีสถานีไฟฟ้าย่อย 129 ตร.ม. 
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 

การใช้ประโยชน์พื้นที ่
ตาม EIA เดิม 

ปี พ.ศ. 2552 1/ 
ปัจจุบนั 

ภายหลัง 
ขยายก าลังการผลิต หมายเหตุ 

ตร.ม. ร้อยละ ตร.ม. ร้อยละ ตร.ม. ร้อยละ 
2.  พ้ืนที่สาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต (ต่อ)        

2.8 ส่วนซ่อมบ ารุง 345 0.72 775 1.62 775 1.62 -  ไม่เปลี่ยนแปลง 
2.9 เครื่องปรับอากาศ 62 0.13 62 0.13 66 0.14 -  เพิ่มเครื่องปรับอากาศส าหรับสายการผลิตใหม่ 

พื นที่เพ่ิมขึ น 4 ตร.ม. (ยังไม่ก่อสร้าง) 
2.10 ห้องน  า (บริเวณอาคารผลิต) 153 0.32 153 0.32 139 0.29 -  ยกเลิกห้องน  าบริเวณอาคารเก็บวัตถุดิบ พื นที่ลดลง 

66 ตร.ม. 
2.11 เครื่องช่ังน  าหนัก 20 0.04 61 0.13 61 0.13 -  ไม่เปลี่ยนแปลง 
2.12 อาคารส านักงาน 1 210 0.44 210 0.44 210 0.44 -  ไม่เปลี่ยนแปลง 
2.13 อาคารส านักงาน 2 3,188 6.64 350 0.73 350 0.73 -  ไม่เปลี่ยนแปลง 
2.14 โรงอาหาร 216 0.45 216 0.45 216 0.45 -  ไม่เปลี่ยนแปลง 
2.15 ป้อมยาม 48 0.10 52 0.11 55 0.11 -  เพิ่มพื นที่ป้อมยามบริเวณหลังโรงงาน 3 ตร.ม. 
2.16 อาคารจัดเก็บของเสีย - - 333 0.69 333 0.69 -  ไม่เปลี่ยนแปลง 
2.17 อาคารแอร์คอมเพรสเซอร ์ 120 0.25 0 0.00 0 0.00 -  ไม่เปลี่ยนแปลง 
2.18 พื นที่จัดเก็บแก๊ส LPG - - 121 0.25 121 0.25 -  ไม่เปลี่ยนแปลง 

3.  พ้ืนที่ลานจอดรถ 6,738 14.04 4,239 8.83 0 0.00 -  ยกเลิกพื นท่ีลานจอดรถ 
4.  ถนน พ้ืนที่ว่างและอื่นๆ 7,558 15.74 19,128 39.87 19,922 41.52  

4.1  ถนน 3,381 7.04 3,381 7.05 3,381 7.05 -  ไม่เปลี่ยนแปลง 
4.2  พื นที่ว่างและอื่นๆ 4,177 8.69 15,747 32.82 16,541 34.47 -  พื นที่ว่างเพิ่มขึ น 794 ตร.ม. 

5.  พ้ืนที่สีเขียว 5,298 11.04 6,590 13.73 6,590 13.73 -  ไม่เปลี่ยนแปลง 
รวม 48,000 100 47,984 100 47,984 100  

หมายเหตุ  :  1/ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/384 ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 
ที่มา  :  บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จ ากัด, 2563 
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รูปที่ 2.2-1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการก่อนขยายก าลังการผลิต 
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รูปที่ 2.2-2 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการภายหลังขยายก าลังการผลิต 
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2.3 วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 

 1) วัตถุดิบ 

  วัตถุดิบหลักส าคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิ นส่วนยานยนต์ของโครงการ คือ เหล็กถลุง (Pig Iron) 
เศษเหล็กเหนียว (Steel Scrap) และเศษเหล็กหมุนเวียน (Return Scrap) ที่ได้จากกระบวนการผลิตของ
โครงการ  

 2) สารเคมี  

  สารเคมีที่ใช้ในโครงการก่อนและภายหลังขยายก าลังการผลิต ส่วนใหญ่จะใช้ในกระบวนการผลิต 
รวมทั งกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  า โดยแหล่งที่มาของสารเคมีมาจากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ 
รายละเอียดดังตารางท่ี 2.3-1  

 3) ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 

  ผลิตภัณฑ์หลักของโครงการ คือ ชิ นส่วนคอมเพรซเซอร์ ชิ นส่วนของรถจักรยานยนต์ และชิ นส่วน
ของรถยนต์จ าหน่ายให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ได้แก่ เศษขี กลึง เศษเหล็กป่น และ
ทรายจากไส้แบบที่ใช้แล้ว รายละเอียดอ้างถึงตารางที่ 2.3-1 และกระบวนการผลิตแสดงดังรูปที่ 2.3-1 

  
รูปที่ 2.3-1 กระบวนการผลิตของโครงการ 

เคร่ืองอัดอากาศ (Air Compressor)  

รถยนต์ (Automotive)  

รถจักรยานยนต์ (Motorcycle)  

เครื่องยนต์ท่ัวไป (General Engine)  

เคร่ืองยนต์ทางการเกษตร (Agriculture)  

วัตถุดิบ (Raw Material)  การหลอม (Melting)  การปั้นแบบทราย (Molding)  

 การเทน้ าเหล็กลงแบบทราย
(Pouring)  
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ตารางท่ี 2.3-1 ประเภทของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ของโครงการ  

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ ที่มา/การใช้ประโยชน์ 
ปริมาณ 

วิธีการขนส่ง/  
การเก็บกัก 

ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง 
(เท่ียวต่อปี) 

ก่อนขยาย 
ก าลังการผลิต 

ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

ก่อนขยาย
ก าลังการผลิต 

ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

1. วัตถุดิบ         
1.1 เหล็กถลุง  

(Pig Iron) 
- วัตถุดิบหลักในการผลิตน  าเหล็ก - 17 ตัน/วัน - 22 ตัน/วัน - จัดเก็บในสถานที่

เก็บวัตถุดิบ 
- รถสิบล้อ 144 192 

1.2 เศษเหล็กเหนียว  
(Steel Scrap)   

- วัตถุดิบหลักในการผลิตน  าเหล็ก - 97 ตัน/วัน - 145 ตัน/วัน - จัดเก็บที่สถานเก็บ
วัตถุดิบ 

- รถสิบล้อ 144 192 

1.3 เศษเหล็กหมุนเวียน 
(Return Scrap) 

- วัตถุดิบหลักในการผลิตน  าเหล็ก - 120 ตัน/วัน - 169 ตัน/วัน - จัดเก็บที่สถานเก็บ
เศษเหล็กหมุนเวียน 
(Scrap) 

- - - 

2. สารเคมี        
2.1 สารเคลือบผิวปากเตา

(Graph-Hex) 
- ใช้ส าหรับเคลือบผิวปากเตา - 1.48 ตัน/วัน - 1.97 ตัน/วัน - จัดเก็บสถานท่ีเก็บ

วัตถุดิบ 
- รถสิบล้อ 48 64 

2.2 น  ามันป้องกันการเกิดสนิม
(Sovent) 

- สารป้องกันการเกิดสนมิ - 0.55 ลิตร/วัน - 0.55 ลิตร/วัน - จัดเก็บในห้องเก็บ
สารเคมี 

- รถหกล้อ 12 12 

2.3 สเปรย์กาว  
(Guard Man) 

- ใช้เพิ่มความแข็งแรงของแม่พิมพ์
ทราย 

- 0.0045 ตัน/วัน - 0.0045 ตัน/วัน - จัดเก็บในห้องเก็บ
สารเคมี 

- รถสิบล้อ 12 12 

2.4 สารท าความสะอาดน  าเหล็ก
(Natural Perlite Sand) 

- ใช้ส าหรับท าความสะอาดน  าเหล็ก - 0.308 ตัน/วัน - 0.47 ตัน/วัน - จัดเก็บสถานท่ีเก็บ
วัตถุดิบ 

- รถสิบล้อ 144 192 

2.5 สเปรย์ฉีดแม่พมิพ์ - ใช้ในการช่วยให้ถอดแบบแม่พิมพ์ได้ขึ น - 86.38 ลิตร/วัน - 118.52 ลิตร/วัน - จัดเก็บในห้องเก็บ
สารเคมี 

- รถสิบล้อ 48 64 

2.6 สารหล่อลื่นเครื่องจักร - ใช้ส าหรับในการหล่อลื่นเครื่องจักร - 0.51 ลิตร/วัน - 0.65 ลิตร/วัน - จัดเก็บในห้องเก็บ
สารเคมี 

- รถหกล้อ 12 12 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ต่อ) ประเภทของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ของโครงการ  

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ ที่มา/การใช้ประโยชน์ 
ปริมาณ 

วิธีการขนส่ง/  
การเก็บกัก 

ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง 
(เท่ียวต่อปี) 

ก่อนขยาย 
ก าลังการผลิต 

ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

ก่อนขยาย
ก าลังการผลิต 

ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

2. สารเคมี (ต่อ)        
2.7 น  ามันเกียร ์ - หล่อลื่นเครื่องจักร - 0.014 ลิตร/วัน - 0.018 ลิตร/วัน - จัดเก็บในห้องเก็บ

สารเคมี 
- รถหกล้อ 12 12 

2.8 สารหล่อเย็นเครื่องจักร
(Coolant Olil) 

- ใช้ในขั นตอนการหล่อเย็นเครื่องจกัร - 0.075 ลิตร/วัน - 0.075 ลิตร/วัน - จัดเก็บในห้องเก็บ
สารเคมี 

- รถหกล้อ 12 12 

2.9 สารท าไส้แบบ  
(Resin Coated) 

- ส่วนผสมส าหรับท าไส้แบบ - 6.14 ตัน/วัน - 8.19 ตัน/วัน - จัดเก็บสถานที่เก็บ
วัตถุดิบ 

- รถสิบล้อ 48 64 

2.10 ซีโคล (Sea Coal) - ส่วนผสมทรายท าแม่พิมพ ์ - 0.75 ตัน/วัน - 0.97 ตัน/วัน - จัดเก็บสถานที่เก็บ
วัตถุดิบ 

- รถสิบล้อ 144 192 

2.11 เบนโทไนต์ (Bentonite) - ส่วนผสมทรายท าแม่พิมพ ์ - 7.43 ตัน/วัน - 10.71 ตัน/วัน - จัดเก็บสถานที่เก็บ
วัตถุดิบ 

- รถสิบล้อ 144 192 

3. ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้        
3.1 ชิ นส่วนคอมเพรสเซอร ์ - ผลิตภณัฑ์จากเหล็กหล่อ - 57.72 ตัน/วัน - 97.48 ตัน/วัน - อาคารเก็บสินค้า - รถเทรเลอร์  

- รถสิบล้อ  
- รถหกล้อ  
- รถสี่ล้อ 

4,380 4,660 

3.2 ชิ นส่วนยานยนต ์ - ผลิตภณัฑ์จากเหล็กหล่อ - 28.70 ตัน/วัน - 48.48 ตัน/วัน - อาคารเก็บสินค้า - รถเทรเลอร์  
- รถสิบล้อ  
- รถหกล้อ  
- รถสี่ล้อ 

2,120 2,400 



 

- 18 - 

ตารางท่ี 2.3-1 (ต่อ) ประเภทของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ของโครงการ  

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ ที่มา/การใช้ประโยชน์ 
ปริมาณ 

วิธีการขนส่ง/  
การเก็บกัก 

ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง 
(เท่ียวต่อปี) 

ก่อนขยาย 
ก าลังการผลิต 

ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

ก่อนขยาย
ก าลังการผลิต 

ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

3. ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (ต่อ)        
3.3 ชิ นส่วนเครื่องยนต์

อเนกประสงค ์ 
- ผลิตภณัฑ์จากเหล็กหล่อ - 14.29 ตัน/วัน - 24.14 ตัน/วัน - อาคารเก็บสินค้า - รถเทรเลอร์  

- รถสิบล้อ  
- รถหกล้อ  
- รถสี่ล้อ 

1,060 1,340 

3.4 ก้านเหล็กส่วนเกินจาก
การหล่อ 

- เกิดจากขั นตอนในการหลอมขึ นรปูชิ นงาน - 145.71 ตัน/วัน - 171.43 ตัน/วัน - อาคารจัดเก็บวัตถุดิบ -  - - 

3.5 ทรายหมุนเวยีน - เกิดจากขั นตอนการแกะแบบแม่พิมพ์ทราย - 1,714 ตัน/วัน - 2,855 ตัน/วัน - สายพานล าเลียงเข้า
สู่กระบวนการผลิต 

-  - - 

3.6 ทรายเสื่อมสภาพ - เกิดจากขั นตอนการแกะแบบแม่พิมพ์ทราย - 18 ตัน/วัน - 19.3 ตัน/วัน - อาคารจัดเก็บของเสีย - รถสิบล้อ 504 540 
3.7 ตะกรันเตา - สิ่งสกปรกจากน  าเหล็ก - 3 ตัน/วัน - 5.14 ตัน/วัน - อาคารจัดเก็บของเสีย - รถสิบล้อ 84 144 
3.8 เศษขี กลึงเหล็ก - เกิดจากขั นตอนการกัดกลึงชิ นงาน - 1.89 ตัน/วัน - 0.89 ตัน/วัน - อาคารจัดเก็บของเสีย - รถสิบล้อ 75 35 

ที่มา : บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที. จ ากัด, 2563
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2.4 กระบวนการผลิต  

 กระบวนการผลิตชิ นส่วนยานยนต์จากเหล็กหล่อของโครงการ สามารถแบ่งเป็นขั นตอนส าคัญ ได้แก่ 
กระบวนการเตรียมแบบ/ไส้แบบ และหลอมและหล่อเหล็ก (Melting & Molding Process) การรื อแบบและ
แยกก้านชิ นงาน การขัดชิ นงาน (Shot Blast) กระบวนการกัดกลึงชิ นงาน (Machining Line) และกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพชิ นงาน และบรรจุผลิตภัณฑ์ ซึ่งก่อนขยายก าลังการผลิตโครงการมีสายการผลิตทั งหมด  
3 สายการผลิต ได้แก่ สายการผลิตที่ 1 (FBM) สายการผลิตที่ 2 (KDM) และสายการผลิตที่ 3 (ACE) ภายหลัง
ขยายก าลังการผลิตโครงการจะเพ่ิมสายการผลิต 1 สายการผลิต คือ สายการผลิตที่ 4 (DISA) เครื่องจักรที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตแสดงดังตารางที่ 2.4-1 และขั นตอนการผลิตแสดงดังรูปที่ 2.4-1 ถึงรูปที่ 2.4-4 สามารถ
สรุปได้ดังนี  

 1)  กระบวนการเตรียมแบบ/ไส้แบบ และหลอมและหล่อเหล็ก (Melting & Molding Process) 

1.1)  กระบวนการเตรียมแบบและไส้แบบ (Molding and Core Preparation)  

(1)  การเตรียมแบบหล่อชิ้นงาน ขั นตอนการเตรียมแบบหรือการอัดแบบเพ่ือใช้ในการ
หล่อเหล็กหรือขึ นรูปผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อ เริ่มต้นจากการเตรียมวัตถุดิบในการสร้างแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย 
ทรายขาว (New Sand) ทรายที่น ากลับมาใช้ใหม่ (Return Sand) เบนโทไนต์ (Bentonite) ซีโคล (Sea coal) 
และ Dextrin น ามาผสมกันในเครื่องผสมทราย (Sand Mixer) ในอัตราส่วนต่างๆ ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้
ส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ทั งนี  เบนโทไนต์จะท าหน้าที่เป็นตัวประสานโดยเพ่ิมคุณสมบัติให้การยึดเกาะ
ตัวกันของเม็ดทราย ส่วนซีโคลท าหน้าที่เคลือบผิวหน้าของแบบทรายให้เรียบสม่ าเสมอ จากนั นท าการเติมน  า
ลงไปในเครื่องผสมทรายเพ่ือให้วัตถุดิบทั งหมดผสมเป็นเนื อเดียวกัน ก่อนน าส่วนผสมที่ได้ไปตรวจสอบ
คุณสมบัติ (Inspection) และปรับแต่งสภาพจนได้มาตรฐานที่ก าหนด 

ส่วนผสมที่ได้มาตรฐานจะส่งเข้าสู่เครื่องปั้นแบบ (Molding) ซึ่งจะมีแบบชิ นงานหรือ
กระสวน (Pattern) รออยู่ และมีหีบ (Flask) ท าหน้าที่อัดส่วนผสมทรายเข้ากับแบบชิ นงาน เมื่อดึงแบบ
ชิ นงานออก จะได้รูปของชิ นงานบนแบบทรายตามที่ต้องการ ทั งนี แบบชิ นงานหล่อของโครงการ ประกอบด้วย 
2 ส่วน คือ แบบฝาบน (Cope) และแบบฝาล่าง (Drag) เมื่อน าแบบทั งสองมาประกอบเข้าด้วยกันจะได้แบบ
ชิ นงานตามที่ต้องการ โดยจะมีช่องส าหรับเทน  าเหล็กและช่องระบายความร้อน ซึ่งแบบชิ นงานที่ผลิตได้
จะต้องผ่านการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานก่อนล าเลียงโดยสายพาน (Conveyor) ไปยังหน่วยเทน  าเหล็ก  
เพ่ือขึ นรูปชิ นงานให้มีลักษณะตามท่ีต้องการ 

(2)  การเตรียมไส้แบบ การหล่อผลิตภัณฑ์บางประเภท จ าเป็นต้องมีไส้แบบหรือโค้ 
(Core) เป็นส่วนประกอบของแบบหล่อ ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมไส้แบบ คือ ทรายปั้นไส้แบบส าเร็จรูปที่
ท าการผสมเรซิน (Resin) เรียบร้อยแล้ว จะถูกน ามาอัดแบบที่เครื่องปั้นโค้ (Core Making) และท าการชุบผิว 
(Coating) โดยน  ายาเคลือบผิวไส้แบบ จากนั นจึงน าไปประกอบกับแบบหล่อก่อนที่จะล าเลียงโดยสายพานไป
รองรับน  าเหล็กที่จะน ามาเทขึ นรูปให้เป็นชิ นงาน 
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  1.2)  การหลอมและหล่อเหล็ก ประกอบไปด้วย 3 ขั นตอน คือการเตรียมวัตถุดิบในการหลอม 
การหลอมเหล็ก และการเทน  าเหล็กลงแบบชิ นงาน มีรายละเอียดดังนี  

   (1)  การหลอมเศษเหล็ก เตาหลอมเหนี่ยวน าด้วยไฟฟ้า (Electric Induction Furnace) 
ซึ่งใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน และอาศัยการเหนี่ยวน าทางแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านขดลวดที่พันอยู่รอบๆ ผนังเตา
และก้นเตา สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ นนี จะท าให้เกิดความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านวัตถุดิบหรือเศษ
เหล็กในเตาหลอมให้ละลาย ในระหว่างการหลอมจะท าการหล่อเย็นขดลวดด้วยน  า เพ่ือรักษาอุณหภูมิและ
ความร้อนให้อยู่ในค่าท่ีควบคุม การด าเนินงานในขั นตอนนี จะใช้เวลาประมาณ 50 นาทีต่อการหลอม 1 ครั ง 

เมื่อเหล็กภายในเตาหลอมเกิดการหลอมละลายกลายเป็นน  าเหล็กทั งหมด จะท าการ
เลื่อนเปิดฝาเตาหลอม ใช้ชุด Charge เหล็ก เติมเศษเหล็กเพ่ิมลงไปในเตาหลอมตามอัตราส่วนที่ก าหนด 
จากนั นเมื่อท าการหลอมต่อไปจนกระทั่งได้เป็นน  าเหล็ก ประมาณ 4 ส่วน 5 ของเตา และจะควบคุมอุณหภูมิ
ให้อยู่ในช่วง 1,500 องศาเซลเซียส ท าการเก็บตัวอย่างน  าเหล็กไปตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี เพ่ือให้ได้
น  าเหล็กท่ีมีองค์ประกอบทางเคมีตามเกณฑ์มาตรฐานจะถูกเทลงเบ้ารับน  าเหล็ก (Ladle) หลังจากนั นจึงน าไป
เทลงแบบทราย เพ่ือให้ได้ชิ นงานตามท่ีก าหนด ในกรณีที่น  าเหล็กมีองค์ประกอบทางเคมีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดจะท าการเติม สารเพ่ิมคาร์บอน ซิลิกอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ ทองแดง โครเมียม เป็นต้น 
เพ่ือให้ได้น  าเหล็กท่ีมีองค์ประกอบทางเคมีตามที่ก าหนด 

(2)  การเทน้ าเหล็ก (Pouring) น  าเหล็กที่ได้มาตรฐานที่ก าหนดจะถูกเทลงสู่เบ้ารับ 
น  าเหล็ก (Ladle) ที่มีอุณหภูมิสูงเพ่ือลดการสูญเสียความร้อนของน  าเหล็ก โครงการจะใช้ก๊าซปิโตเลียมเหลว 
(LPG) เป็นแหล่งเชื อเพลิง ในระหว่างการเทน  าเหล็กจะต้องเติม Slag Top ซึ่งเป็นสารที่ท าให้ Slag ลอย
ขึ นมาด้านบน ซึ่งจะเกิดการแยกตัวระหว่างขี ตะกรัน (Slag) และน  าเหล็ก ทั งนี แบบหล่อชิ นงานที่เทน  าเหล็ก
แล้วจะถูกปล่อยให้เย็นตัวลง ก่อนที่จะถูกล าเลียงส่งไปขั นตอนต่อไป 

โครงการได้ก าหนดให้พนักงานที่ท าหน้าที่เทน  าเหล็กลงสู่แบบหล่อชิ นงาน ปฎิบัติงาน
ต่อเนื่องไม่เกิน 15 นาที และจะสลับกับไปพักยังพื นที่ปรับอากาศที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ 

 2) การรื้อแบบและแยกก้านชิ้นงาน 

  โครงการจะใช้เครื่องเขย่า (Drum Shaker Machine) ให้แบบหล่อชิ นงานที่วางอยู่บนตะแกรง
ของเครื่องเขย่า ถูกเขย่าจนทรายที่เป็นแบบเกิดการแตกออกจากชิ นงาน ทรายที่แยกออกมาจะตกลงสู่
สายพานล าเลียงด้านล่างเรียกว่า Return Sand จะถูกขนถ่ายออกไปยังหน่วยเตรียมทรายเพ่ือน ากลับมาใช้
ใหม่ในกระบวนการผลิตในส่วนของขั นตอนการเตรียมแบบ ส าหรับชิ นงานที่แยกออกมา จะถูกล าเลียงออก
จากบริเวณรื อแบบ ซึ่งจะมีการลดอุณหภูมิชิ นงานโดยการสเปรย์น  าก่อนล าเลียงส่งไปขั นตอนต่อไป 

 3) การขัดชิ้นงาน (Shot Blast)  

  ชิ นงานจากขั นตอนการรื อแบบ เมื่อมีอุณหภูมิลดลงแล้ว จะถูกล าเลียงมายังหน่วยขัดชิ นงาน 
เนื่องจากเครื่องเขย่าไม่สามารถแยกทรายที่ติดอยู่บริเวณผิวให้หลุดออกจากชิ นงานได้ ดังนั นจึงต้องมีการท า
ความสะอาดโดยใช้เครื่องขัดชิ นงาน ซึ่งลักษณะการท างานจะอาศัยการพ่นลูกเหล็กขนาดเล็กจ านวนมากด้วย
แรงดันสูงไปยังผิวชิ นงาน ท าให้เศษทรายที่ติดผิวชิ นงานหลุดร่วงออกมา 
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 4)  กระบวนการกัดกลึงช้ินงาน (Machining Line) 

ในขั นตอนนี จะน าชิ นงานหล่อมาท าการกัดกลึงให้ได้รูปร่างของผลิตภัณฑ์ตามแบบที่ต้องการ และ
ท าการเคลือบผิวชิ นงาน (Coating) เช่นชุบน  ามันกันสนิม (Oil Dipping) ทั งนี จะขึ นอยู่กับความต้องการของ
ลูกค้า 

 5)  กระบวนการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและบรรจุผลิตภัณฑ์ 

แผนกประกันคุณภาพของโครงการ ท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาดของ
ชิ นงาน ความถูกต้องของชิ นงาน จากนั นจะถูกบรรจุและจัดเก็บไว้ในพื นที่ส าหรับจัดเก็บสินค้า ก่อนน าส่ง
ลูกค้าต่อไป 

ตารางที่ 2.4-1 จ านวนเครื่องจักรในกระบวนการผลิตก่อนและภายหลังขยายก าลังการผลิต 

ล าดับ รายการเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ 
จ านวนเคร่ืองจักรที่ติดต้ัง จ านวน

เคร่ืองจักร
ทั้งหมด EIA25521/ ปัจจุบนั 

ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

1. ขั้นตอนการหลอม (Melting) 
1.1 เตาหลอมชนิดไฟฟ้าเหนี่ยวน า ขนาด 3 ตัน  

ของสายการผลิตที่ 1 FBM 
(High Frequency Induction Furnace 3 Ton) 

5 5 - 5 
1.2 เตาหลอมชนิดไฟฟ้าเหนี่ยวน า ขนาด 3 ตัน  

ของสายการผลิตที่ 2 KDM  
(High Frequency Induction Furnace 3 Ton) 

1.3 เตาหลอมชนิดไฟฟ้าเหนี่ยวน า ขนาด 5 ตัน  
ของสายการผลิตที่ 3 ACE  
(High Frequency Induction Furnace 5 Ton) 

2 32/ - 3 

1.4 เตาหลอมชนิดไฟฟ้าเหนี่ยวน า ขนาด 5 ตัน  
ของสายการผลิตที่ 4 DISA  
(High Frequency Induction Furnace 5 Ton) 

- - 2 2 

2. ขั้นตอนการเทน้ าเหล็กหล่อ (Pouring) 
2.1 เตาเทน  าเหล็ก (Pouring Furnace)  

ของสายการผลิตที่ 1 FBM  
4 4 - 4 

2.2 เตาเทน  าเหล็ก (Pouring Furnace)  
ของสายการผลิตที่ 2 KDM  

2 2 - 2 

2.3 เตาเทน  าเหล็ก (Pouring Furnace)  
ของสายการผลิตที่ 3 ACE  

2 2 - 2 

2.4 เตาเทน  าเหล็ก (Pouring Furnace)  
ของสายการผลิตที่ 4 DISA  

- - 2 2 
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ตารางที่ 2.4-1 (ต่อ) จ านวนเครื่องจักรในกระบวนการผลิตก่อนและภายหลังขยายก าลังการผลิต 

ล าดับ รายการเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ 
จ านวนเคร่ืองจักร จ านวน

เคร่ืองจักร
ทั้งหมด EIA25521/ ปัจจุบนั 

ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

3. ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ (Molding) 
3.1 เครื่องท าแบบหล่อทราย (Molding Machine)      

1) สายการผลิตที่ 1 FBM 1 1 - 1 
2) สายการผลิตที่ 2 KDM 1 1 - 1 
3) สายการผลิตที่ 3 ACE 1 1 - 1 
4) สายการผลิตที่ 4 DISA - - 1 1 

3.2 เครื่องปั้นคอร์ (ไส้แบบ) (Shell Core Machine)     
1) สายการผลิตที่ 1 FBM 1 ชุด 1 ชุด - 1 ชุด 
2) สายการผลิตที่ 2 KDM 1 ชุด 1 ชุด - 1 ชุด 
3) สายการผลิตที่ 3 ACE 1 ชุด 1 ชุด - 1 ชุด 
4) สายการผลิตที่ 4 DISA - - - - 

4. ขั้นตอนการผสมทราย (Sand Control Plant System) 
4.1 เครื่องผสมทราย ของสายการผลติที่ 1 FBM  1 1 - 1 
4.2 เครื่องผสมทราย ของสายการผลติที่ 2 KDM 2 2 - 2 
4.3 เครื่องผสมทราย ของสายการผลติที่ 3 ACE 2 2 - 2 
4.4 เครื่องผสมทราย ของสายการผลติที่ 4 DISA - - 1 1 

5. ขั้นตอนการขัดผิว (Shot Blast Machine)3/ 

5.1 สายการผลิตที่ 1 FBM 
1 ชุด 1 ชุด - 1 ชุด 

5.2 สายการผลิตที่ 2 KDM 
5.3 สายการผลิตที่ 3 ACE 1 ชุด 1 ชุด - 1 ชุด 
5.4 สายการผลิตที่ 4 DISA - - 1 ชุด 1 ชุด 

6. ขั้นตอนการกลึงชิ้นงาน4/ 

6.1 สายการผลิตที่ 1 FBM 

2 ชุด 2 ชุด - 2 ชุด 
6.2 สายการผลิตที่ 2 KDM 
6.3 สายการผลิตที่ 3 ACE 
6.4 สายการผลิตที่ 4 DISA 

หมายเหตุ  :  1/ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/384  
ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 

  2/ ติดตั งเตาหลอมขนาด 5 ตัน จ านวน 1 เตา ของสายการผลิตที่ 3 (ACE) ยังไม่ได้รับอนุญาต 
  3/ สายการผลิตที่ 1 FBM และสายการผลิตที่ 2 KDM เครื่องขัดผิว (shot blast) ประเภท Drum type shot blast machine  
       สายการผลิตที่ 3 ACE เครื่องขัดผิว (shot blast) ประเภท Fipron type shot blast machine 
       สายการผลิตที่ 4 DISA เครื่องขัดผิว (shot blast) ประเภท Continuous Tumblast machine 
  4/ ประเภท Maching Center และ CNC maching ใช้งานร่วมกัน 
ที่มา :  บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จ ากัด, 2563 
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รูปที่ 2.4-1 ขั นตอนการผลิตของสายการผลิตที่ 1 FBM 
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รูปที่ 2.4-2 ขั นตอนการผลิตของสายการผลิตที่ 2 KDM 
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รูปที่ 2.4-3 ขั นตอนการผลิตของสายการผลิตที่ 3 ACE 



 

- 26 - 

 

 
รูปที่ 2.4-4 ขั นตอนการผลิตของสายการผลิตที่ 4 DISA (ส่วนขยาย) 
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2.5 ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่าง ๆ 

 รายละเอียดการจัดการระบบสาธารณูปโภค ระบบเสริมการผลิต และระบบควบคุมมลพิษของ
โครงการแสดงดังตารางที่ 2.5-1 ทั งนี โครงการตั งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ดังนั นระบบสาธารณูปโภค
บางส่วนจะใช้ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมสุรนารี เช่น น  าใช้ ระบบระบายน  า  

 1)  แหล่งน้ าใช้ โครงการมีการใช้น  าประปาจากเขตอุตสาหกรรมสุรนารี และน  าบาดาลในพื นที่
โครงการ โดยก่อนขยายก าลังการผลิตมีการใช้น  าประปาจากเขตอุตสาหกรรมสุรนารี 125 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
และน  าบาดาลในพื นที่โครงการ 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั งเพ่ือการอุปโภคบริโภคของ
พนักงาน เช่น น  าใช้ในส านักงาน และใช้ในกระบวนการผลิต เช่น น  าส าหรับหล่อเย็นเครื่องจักร น  าสเปรย์เพื่อ
ลดอุณหภูมิของแบบทราย เป็นต้น รวมทั งผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน  าด้วยระบบรีเวิร์สออสโมซิส (Reverse 
Osmosis System : RO) เพ่ือใช้ในระบบผลิตน  าดื่มของพนักงาน และใช้ส าหรับหล่อเย็นเครื่องจักรในขั นตอน
การหลอม  

 2)  ระบบไฟฟ้า โครงการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อเข้ากับ
สถานีไฟฟ้าย่อยของโครงการ ซึ่งก่อนขยายก าลังการผลิตโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 61.48  
เมกะวัตต์ ทั งนี โครงการมีการติดตั งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งก่อนขยายก าลังการผลิต  
มีการติดตั งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองจ านวน 2 ชุด ภายหลังขยายก าลังการผลิตจะติดตั งเครื่องก าเนิด ไฟฟ้า
ส ารองเพ่ิม 1 ชุด รวมทั งหมด 3 ชุด 

 3)  เชื้อเพลิง โครงการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas ; LPG) เพ่ือให้ความ
ร้อนไส้แบบและเบ้ารับน  าเหล็ก (Ladle) ซึ่งก่อนขยายก าลังการผลิตมีการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 13,200 
กิโลกรัม/เดือน (ประมาณ 37 กิโลกรัม/วัน)  

 4)  ระบบบ าบัดน้ าเสีย กิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดน  าเสียจากอาคารส านักงาน ห้องน  า
พนักงานในอาคารผลิต โรงอาหาร ระบบปรับปรุงคุณภาพน  า ระบบหล่อเย็นเครื่องจักร ทั งนี โครงการได้ติดตั ง
ระบบบ าบัดน  าเสียส าเร็จรูป จ านวน 3 ชุด ได้แก่ ขนาด 2 15 และ 30 ลูกบาศก์เมตร ภายหลังขยายก าลัง
การผลิตโครงการจะด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน  าทิ งให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานก่อนระบายลงสู่เขต
อุตสาหกรรมสุรนารี ในกรณีท่ีไม่ผ่านมาตรฐาน โครงการจะรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน  าทิ งฉุกเฉิน (Emergency pond) 
และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปบ าบัดต่อไป ทั งนี โครงการจะน า
น  าทิ งกลับมาใช้ประโยชน์ภายในพื นที่โครงการให้มากที่สุด เช่น รดพื นที่สีเขียว 

 5)  ระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม ภายหลังขยายก าลังการผลิตโครงการจะปรับปรุงระบบ
ระบายน  าภายในพื นที่โครงการ เพ่ือมีประสิทธิภาพในการรวบรวมน  าฝนที่ตกในพื นที่ลงรางระบายน  าในพื นที่
โครงการก่อนระบายลงรางระบายน  าของเขตอุตสาหกรรมสุรนารี และระบายลงบ่อน  าพักน  าฝนของเขต
อุตสาหกรรมสุรนารี 

 6)  ระบบขนส่ง กิจกรรมการขนส่งวัตถุดิบ เชื อเพลิง สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และของเสีย ซึ่งส่วนใหญ่  
ใช้รถบรรทุกในการขนส่ง 
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ตารางท่ี 2.5-1 ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่าง ๆ ของโครงการ 

ระบบสนับสนนุการผลิต รายละเอียด 
1. แหล่งน  าใช้ - โครงการรับน  าประปาจากเขตอุตสาหกรรมสุรนารี และน  าบาดาลในพื นที่โครงการ  ใช้ใน

อาคารส านักงาน กระบวนการผลิต รวมทั งผ่านระบบ RO ปรับปรุงคุณภาพน  า เพื่อใช้ใน
ระบบผลิตน  าดื่มของพนักงานและใช้ในระบบหล่อเย็นเครื่องจักรในขั นตอนการหลอม  

2. ระบบไฟฟ้า - โครงการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา เช่ือมต่อเข้ากับสถานี
ไฟฟ้าย่อยของโครงการเพื่อน ามาใช้ในกระบวนการผลิต  

- ติดตั งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองในกรณีฉุกเฉิน 2 ชุด ภายหลังขยายก าลังการผลิตติดตั ง
เพิ่ม 1 ชุด รวมทั งหมด 3 ชุด 

3. เชื อเพลิง - โครงการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในขั นตอนการผลิตเพื่อให้ความร้อนกับไส้แบบและ
เบ้ารับน  าเหล็ก (Ladle) ซึ่งภายหลังขยายก าลังการผลิตโครงการไม่มีการก่อสร้างพื นที่ใน
การจัดเก็บก๊าซแต่อย่างใด 

4. ระบบบ าบัดน  าเสีย - โครงการได้ติดตั งระบบบ าบัดน  าเสียส าเร็จรูป 3 ชุด ได้แก่ ขนาด 2 15 และ 30 ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อรองรับน  าเสียจากอาคารส านักงาน ห้องน  าพนักงานในอาคารผลิต โรงอาหาร ระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน  า ระบบหล่อเย็นเครื่องจักร ภายหลังขยายก าลังการผลิตโครงการ 
จะด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน  าทิ งให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานก่อนระบายลงสู่ เขต
อุตสาหกรรมสุรนารี ในกรณีที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โครงการจะรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน  าทิ ง
ฉุกเฉิน (Emergency pond) และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมารับไปบ าบัดต่อไป ทั งนี โครงการจะน าน  าทิ งกลับมาใช้ประโยชน์ภายใน
พื นที่โครงการให้มากท่ีสุด เช่น รดพื นท่ีสีเขียว 

5. ระบบระบายน  า และ
ป้องกันน  าท่วม 

- โครงการจะปรับปรุงระบบระบายน  าภายในพื นที่โครงการ เพื่อมีประสิทธิภาพในการ
รวบรวมน  าฝนที่ตกในพื นที่ลงรางระบายน  าในพื นที่โครงการก่อนระบายลงรางระบายน  า
ของเขตอุตสาหกรรมสุรนารี และระบายลงบ่อน  าพักน  าฝนของเขตอุตสาหกรรมสุรนารี 

6. ระบบขนส่ง - กิจกรรมการขนส่งวัตถุดิบ เชื อเพลิง สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และของเสีย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้
รถบรรทุกในการขนส่ง 

ที่มา : บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จ ากัด, 2563 
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2.6 มลพิษและการควบคุม 

 มลพิษที่เกิดจากการด าเนินงานของโครงการรวมถึงการจัดการมลพิษในแต่ละด้าน สามารถสรุปได้ 
ดังแสดงในตารางท่ี 2.6-1 

ตารางท่ี 2.6-1 แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการมลพิษของโครงการ 
แหล่งก าเนิด มลพิษที่เกิดขึน้ การจัดการมลพิษ 

1. การเตรียมแบบ/ไส้แบบและหลอมและหล่อเหล็ก (Melting & Molding Process) 
1.1  การเตรียมแบบและ

ไส้แบบ  
- ฝุ่นจากการเตรียมแบบ จากการเตรียม

ทราย  
- เสียงดังจากเครื่องจักร เช่น เครื่องผสม

ทราย (Sand Mixer) เครื่องปั้นแบบ 
(Molding)  

- โครงการติดตั ง Hood ดูดฝุ่น เข้าสู่ระบบ
บ าบัดมลพิษอากาศแบบถุงกรอง (Bag Filter) 
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกต่อไป  

- โครงการก าหนดให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยน
พนักงาน จ ากัดเวลาในการปฏิบัติ งานใน
บริ เวณนั น  และสวมใส่อุปกรณ์ป้ องกัน
อันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั งท่ีปฏิบัติงาน 

1.2  การหลอมและ 
หล่อเหล็ก 

- มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ นในขั นตอน
การหลอมเหล็ก 

- ความร้อนจากขั นตอนการเทน  าเหล็กลง
สู่แบบหล่อชิ นงาน  

- ขี ตะกรันจากการหลอม (Slag) และอิฐ
ทนไฟเสื่อมสภาพ 

- โครงการติดตั ง Hood ดูดฝุ่น เข้าสู่ระบบ
บ าบัดมลพิษอากาศแบบถุงกรอง (Bag Filter) 
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกต่อไป 

- โครงการก าหนดให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยน
พนักงาน และไปพักยังพื นที่ปรับอากาศที่
โครงการได้จัดเตรียมไว้ จ ากัดเวลาในการ
ปฏิบัติ งานในบริ เวณนั น  รวมทั งสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุก
ครั งท่ีปฏิบัติงาน 

- โครงการจัดให้มีพื นที่ส าหรับใส่ Slag และอิฐ
ทนไฟเสื่อมสภาพ เพื่อรวบรวมไปเก็บไว้ใน
อาคารเก็บของเสีย ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้า
มารับไปก าจัดต่อไป 

2. การรื อแบบและแยก
ก้านชิ นงาน 

- เสียงดังจากเครื่องเขย่า (Drum Shaker 
Machine)  

- มลพิษอากาศที่เกิดขึ นระหว่างขั นตอน
การรื อแบบและแยกก้านชิ นงาน 

- ทรายเสื่อมคุณภาพ 
- ก้านเหล็กส่วนเกิน 

- โครงการก าหนดให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยน
พนักงาน จ ากัดเวลาในการปฏิบัติงานใน
บริ เวณนั น  และสวมใส่อุปกรณ์ป้ องกัน
อันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั งท่ีปฏิบัติงาน 

- โครงการติดตั ง Hood ดูดฝุ่น เข้าสู่ระบบ
บ าบัดมลพิษอากาศแบบถุงกรอง (Bag Filter) 
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกต่อไป  

- โครงการจัดให้มีพื นที่ส าหรับรวบรวมทราย
เสื่อมคุณภาพ และเก็บไว้ในอาคารเก็บของ
เสีย ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไป
ก าจัดต่อไป 

- โครงการรวบรวมก้านเหล็กส่วนเกินจาก
ขั นตอนการแยกก้านชิ นงาน เพื่อหมุนเวียน
กลับไปเข้าสู่กระบวนการหลอมใหม่ 
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ตารางท่ี 2.6-1 (ต่อ) แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการมลพิษของโครงการ 
แหล่งก าเนิด มลพิษที่เกิดขึน้ การจัดการมลพิษ 

3. การขัดชิ นงาน 
(Shot Blast)  

- เสียงดังจากเครื่องขัดชิ นงาน  
- เศษฝุ่นทรายที่เกิดขึ นจากขั นตอนการ

ขัดชิ นงาน 

- โครงการก าหนดให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยน
พนักงาน จ ากัดเวลาในการปฏิบัติงานใน
บริ เวณนั น  และสวมใส่อุปกรณ์ป้ องกัน
อันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั งท่ีปฏิบัติงาน 

- โครงการติดตั ง Hood ดูดฝุ่น เข้าสู่ระบบ
บ าบัดมลพิษอากาศแบบถุงกรอง (Bag Filter) 
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกต่อไป  

4. การกัดกลึงชิ นงาน 
(Machining Line) 

- เสียงดังในขณะกัดกลึงชิ นงาน  
- เศษขี กลึงจากการเจาะชิ นงานเพื่อให้ได้

รูปแบบตามความต้องการของลูกค้า 
- ไอระเหยน  ามัน ในขณะกัดกลึงชิ นงาน 
- Coolant oil ในขั นตอนการกัดกลึ ง

ชิ นงาน 

- โครงการก าหนดให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยน
พนักงาน จ ากัดเวลาในการปฏิบัติงานใน
บริ เวณนั น  และสวมใส่อุปกรณ์ป้ องกัน
อันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั งท่ีปฏิบัติงาน 

- โครงการจัดให้มีพื นที่ส าหรับรวบรวมเศษขี กลึง 
รวบรวมและเก็บไว้ในอาคารเก็บของเสีย ก่อน
ติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปก าจัดต่อไป 

- โครงการจัดให้มีพื นที่ส าหรับรวบรวม Coolant 
oil จากขั นตอนกัดกลึงชิ นงาน รวบรวมและเก็บ
ไว้ในอาคารเก็บของเสีย ก่อนติดต่อให้หน่วยงาน
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้า
มารับไปก าจัดต่อไป 

ที่มา :  บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จ ากัด, 2563 

3. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาของโครงการ  

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายก าลังการผลิตชิ นส่วนยานยนต์จากเหล็กหล่อ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. 
ตามหนังสือที่ ทส 1009.3/384 ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าว
เสนอต่อ สผ. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบทุก 6 เดือน ซึ่งโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่าง
เคร่งครัดและจากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาของโครงการ ได้แก่ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย คุณภาพน  า ระดับเสียงทั่วไป พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

4. ร่างขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ความหมายและประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้ให้ 
ค านิยามของค าว่า “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผล 
ที่อาจเกิดขึ นจากการด าเนินโครงการหรือกิจการ หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการ 
ด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วน
ได้เสียอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชน ทั งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษา เรียกว่า รายงานการประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
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ประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ 

1) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยพิจารณาว่าโครงการที่ก าลังจะเกิดขึ นอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในระดับมากน้อยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้พัฒนา
โครงการจะต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมก่อนด าเนินการ 

2) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ประเด็นปัญหาส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ นตามหลัก
วิชาการ ซึ่งจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนตั งแต่ขั นเตรียมโครงการ รวมทั งเป็นแนวทางในการก าหนด
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่าง ๆ ทั งที่เกิดขึ นภายหลังจากได้มีการก่อสร้างและด าเนินการ 

3) เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน แผนการเงิน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในขั นตอนการอนุมัติ/อนุญาตของหน่วยงาน
ที่มีอ านาจตามกฎหมาย 

4) ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลแก่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ และลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรที่อาจเกิดขึ นได้ 

แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั งนี  เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
ด าเนินโครงการ โดยพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน รวมถึงน าข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมพิจารณาในการประเมินผลกระทบเพ่ิมเติม 
ทั งนี  เพ่ือให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 
รวมทั งแนวทางการจัดท าและหลักเกณฑ์การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
โครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูโภคที่สนับสนุน (ปรับปรุงครั งที่ 1) ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

โดยพื นที่ศึกษาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื องต้นครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั ง
โครงการ อย่างไรก็ตาม หากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่ามีประเด็นใดมีแนวโน้มส่งผลกระทบ  
เกินขอบเขตการศึกษาข้างต้น คณะผู้ศึกษาจะพิจารณาศึกษาให้ครอบคลุมพื นที่ที่ได้รับผลกระทบข้างต้นด้วย 

4.1   การศึกษารายละเอียดโครงการ 

 จุดประสงค์การศึกษารายละเอียดของโครงการ เพ่ือศึกษาความเหมาะสมในแง่ของการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม และเป็นข้อมูลพื นฐานส าหรับการกลั่นกรองโครงการ (Screening) เพ่ือพิจารณากิจกรรมที่อาจมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในเบื องต้น มีรายละเอียดแสดงดังนี  

1) ที่ตั้งและการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ น าเสนอที่ตั งโครงการ แสดงขอบเขตของพื นที่
โครงการ (Project Boundary) เส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรอง และลักษณะการใช้ประโยชน์พื นที่
บริเวณโดยรอบพร้อมภาพถ่ายสภาพที่ตั งโครงการในปัจจุบัน และพื นที่อาณาเขตติดต่อกับโครงการ และการ
วางผังการใช้ประโยชน์พื นที่ของโครงการ 
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2) วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ น าเสนอชนิด/แหล่งที่มา/ปริมาณการใช้/วิธีการขนส่งและ 
การเก็บกักวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ของโครงการ รวมถึงเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย (Safety 
Data Sheet; SDS) ของสารเคมีข้างต้น 

3) การขนส่ง น าเสนอข้อมูลกิจกรรมการขนส่งและปริมาณรถขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 

4) กระบวนการผลิต น าเสนอรายละเอียดขั นตอนการผลิต พร้อมทั งแสดงรูปหรือแผนผังการผลิต 
(Flow Diagram) รวมทั งดุลมวล (Mass Balance) และผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ น 

5) ระบบสนับสนุนการผลิตและระบบสาธารณูปโภค น าเสนอระบบต่าง ๆ ที่ใช้สนับสนุน การผลิต
ของโครงการ เช่น ระบบน  าใช้ ระบบปรับปรุงคุณภาพน  า ระบบไฟฟ้า ระบบหล่อเย็น  

6) ระบบระบายน้ าฝนและการป้องกันน้ าท่วม น าเสนอรายละเอียดวิธีการระบายน  าฝนปนเปื้อน
และน  าฝนไม่ปนเปื้อน และการจัดการน  าฝนปนเปื้อนและน  าฝนไม่ปนเปื้อนทั งในระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ รายละเอียดบ่อหน่วงน  าฝน รายละเอียดการระบายน  าออกจากพื นที่โครงการ จุดระบายน  า  
การควบคุมอัตราการระบายน  าออกจากพื นที่โครงการ  

7) มลพิษและการควบคุม น าเสนอแหล่งก าเนิดมลพิษและชนิดของมลพิษที่เกิดจากการผลิต 
และกิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ ทั งมลพิษทางอากาศ น  าเสีย ระดับเสียง และของเสีย รวมทั ง
แสดงลักษณะมลพิษที่เกิดขึ น วิธีการควบคุมมลพิษ และอัตราการระบายมลพิษ  

8) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย น าเสนอระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพ่ือควบคุมสภาพสิ่งแวดล้อมการท างานให้มีความเหมาะสม และน าเสนอระบบป้องกันการเกิดอุบัติภัยจาก
การท างาน รวมถึงการก าหนดแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในด้านต่าง ๆ 

9) พนักงาน น าเสนอจ านวนพนักงาน จ านวนวันท างาน และแผนผังโครงสร้างองค์กร 

10) พื้นที่สีเขียวและแนวป้องกัน น าเสนอแนวป้องกันหรือพื นที่สีเขียวที่มีการปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น  
เพ่ือช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบและสร้างทัศนียภาพที่ดีของโครงการ  

11) แผนชุมชนสัมพันธ์ น าเสนอแผนงานประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์ หรือมวลชนสัมพันธ์ใน
รูปแบบตาราง โดยระบุกรอบเวลาที่ชัดเจน วิธีการ ช่องทาง ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณในการด าเนินงาน 
ทั งระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ ทั งนี  ลักษณะของกิจกรรมที่จะก าหนดในแผนงาน 
ควรส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการและชุมชนเป้าหมาย  ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้และ 
ความเข้าใจ การรับรู้ในกิจกรรมของโครงการ รวมถึงให้ชุมชนมีรากฐานการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน และอาจพิจารณาลักษณะกิจกรรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ เช่น หน่วยงานราชการ หรือ
สื่อมวลชนท้องถิ่นประกอบด้วย และน าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนงานประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์ 
หรือมวลชนสัมพันธ์โดยสรุป และประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

12) การรับเรื่องร้องเรียน ศึกษาแผนขั นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบพื นที่โครงการ
โดยน าเสนอข้อมูลสรุปข้อร้องเรียนที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา 3-5 ปี การด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
มาตรการและวิธีการในการป้องกันการเกิดปัญหาซ  า 
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4.2   การศึกษาสภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน 

 จุดประสงค์ของการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื นที่ศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื นฐานก่อนด าเนิน
โครงการ (Baseline data) ซึ่งใช้เปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมในพื นที่ศึกษา
ภายหลังด าเนินโครงการในอนาคต อีกทั งใช้เป็นข้อมูลพื นฐานเพ่ือก าหนดขอบเขตหรือประเด็นการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แสดงดังรูปที่ 4.2-1 มีขอบเขตการศึกษาดังนี  

1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

(1) ลักษณะภูมิประเทศ การศึกษาด้านสภาพภูมิประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะ
สภาพภูมิประเทศของพื นที่ตั งโครงการและบริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการ โดยศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
ของพื นที่ศึกษาจากข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร ภาพถ่ายดาวเทียม และการส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเพ่ิมเติม โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ นจากการพัฒนา
โครงการหรืออาจจะมีผลกระทบต่อโครงการ ทั งนี  การศึกษาสภาพภูมิประเทศได้ก าหนดขอบเขตพื นที่ศึกษา
ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั งโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลและหน่วยงานต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

(2) ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว การศึกษาด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และแผ่นดินไหว  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะปัจจุบันของธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และแผ่นดินไหว ในพื นที่โครงการ
และบริเวณใกล้เคียง เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากโครงการ และ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อการด าเนินการโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง เช่น การจ าแนก
เขตเพ่ือการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดนครราชสีมา แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่รอยเลื่อน
มีพลังในประเทศไทย แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย และรายงานการศึกษาต่าง ๆ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

(3) ทรัพยากรดิน การศึกษาด้านทรัพยากรดิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะปัจจุบัน
ของชุดดินในพื นที่โครงการและบริเวณโดยรอบพื นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะน ามาใช้ 
ในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ นจากโครงการ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอาจมีผลต่อการด าเนินโครงการ 
ตลอดจนเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและรายงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น 
ส ารวจสภาพปัจจุบันของทรัพยากรดิน และวิเคราะห์คุณภาพดินบริเวณพื นที่โครงการ 

(4) สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ ศึกษาลักษณะอุตุนิยมวิทยาในสภาพ
ปัจจุบันบริเวณพื นที่ศึกษา และสภาพอุตุนิยมวิทยาประจ าถิ่น (Micro Scale Meterological Condition) 
เนื่องจากอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ในด้านอุตุนิยมวิทยาจะส่งผลต่อรูปแบบการแพร่กระจายของสารมลพิษทาง
อากาศจากแหล่งก าเนิดไปสู่ผู้รับผลกระทบในบริเวณพื นที่ศึกษา โดยระดับความรุนแรงที่เกิดขึ นในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมากน้อยแตกต่างกันไปขึ นอยู่กับพิกัดภูมิศาสตร์ของแหล่งก าเนิดและผู้รับผลกระทบ ประกอบกับ
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพื นฐานส าหรับการประเมิน  
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่เกิดขึ นจากกิจกรรมก่อสร้างและการด าเนินการของโครงการ  การศึกษาสภาพ
อุตุนิยมวิทยาได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากสถานีตรวจอากาศที่ตั งอยู่ใกล้พื นที่โครงการมากที่สุด เพ่ือเป็น
ข้อมูลพื นฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ ส าหรับการศึกษาคุณภาพอากาศ
เป็นตัวชี วัดที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาโครงการ ดังนั นการศึกษาข้อมูลคุณภาพอากาศโดยรอบพื นที่
โครงการจึงมีความส าคัญต่อการประเมินผลกระทบของโครงการ รวมทั งน าไปก าหนดมาตรการป้องกันและ  
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แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป ที่ปรึกษาได้ก าหนดพื นที่ศึกษาครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตรจากท่ีตั งโครงการ  
ให้ท าการตรวจวัดความเข้มข้นมลพิษในบรรยากาศ ส าหรับแต่ละค่าเฉลี่ยต่อเวลา (Averaging Time) ที่สนใจ 
รอบพื นที่โครงการอย่างน้อย 4 จุด โดยพิจารณาต าแหน่งของจุดตรวจวัดตามข้อมูลลมและสภาพภูมิประเทศของ
พื นที่ศึกษา และท าการตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน ครบรอบสัปดาห์ อย่างน้อย 2 ช่วงทิศทางลมหลัก 
(Prevailing Winds) โดยช่วงเวลาที่ตรวจวัดจะต้องห่างกัน 5-7 เดือน รวมทั งรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัด
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(5) เสียง การพัฒนาโครงการทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในด้านการรบกวนชุมชนในพื นที่ใกล้เคียงในรูปของเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างและด าเนินการ
ของโครงการ ดังนั นจึงจ าเป็นต้องท าการตรวจวัดระดับเสียงปัจจุบันบริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพื นฐานในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากกิจกรรมของโครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาจะท าการ
ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการ จ านวน 4 สถานี สถานีละ 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุด
และวันท าการ เพ่ือตรวจวัดระดับเสียงในสภาพปัจจุบันบริเวณพื นที่ศึกษา โดยสถานที่ตรวจวัดระดับเสียงเป็น
สถานีเดียวกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ส าหรับดัชนีที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr.) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) และค่าระดับเสียง
สูงสุด (Lmax)  

(6) อุทกวิทยาน้ าผิวดินและคุณภาพน้ าผิวดิน ด้านคุณภาพน  าผิวดินของพื นที่ศึกษาในปัจจุบัน
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และน าไปก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าผิวดินที่เหมาะสมต่อไปท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิ และท าการส ารวจภาคสนามเพ่ือเก็บตัวอย่างมีการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดินบริเวณพื นที่โดยรอบ
โครงการ ส าหรับดัชนีคุณภาพน  าผิวดินที่จะท าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ดัชนีทางกายภาพ ดัชนีทางเคมี ดัชนี
ทางชีวภาพ โลหะหนัก และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 

(7) อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ าใต้ดิน การศึกษาสภาพปัจจุบันของคุณภาพน  าใต้ดินใน
บริเวณพื นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงก่อนมีการพัฒนาโครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการประเมิน 
ผลกระทบต่อคุณภาพน  าใต้ดินที่อาจเกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการ และได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลคุณภาพน  าใต้ดินในพื นที่ศึกษา และใช้ในการประเมินผลกระทบด้าน
คุณภาพน  าใต้ดิน โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลพื นฐานบ่อน  าบาดาลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทรัพยากรน  าบาดาลในพื นที่ศึกษา และข้อมูลปฐมภูมิ บริษัทที่ปรึกษาจะด าเนินการเก็บตัวอย่างน  าบาดาล
จากบ่อบาดาลในพื นที่ศึกษา 



 

- 35 - 

 
รูปที่ 4.2-1 การศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

 
2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

(1)  ทรัพยากรชีวภาพบนบก เพ่ือศึกษาทรัพยากร ป่าไม้และพืชพรรณที่อยู่ในบริเวณพื นที่
โครงการและพื นที่ศึกษาโดยรอบ โดยศึกษารายละเอียดการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่จะส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรป่าไม้และพืชพรรณในพื นที่โครงการและพื นที่ศึกษา และส ารวจข้อมูลภาคสนาม โดยจะ
ส ารวจพรรณพืชร่วมกับการส ารวจด้านนิเวศวิทยาสัตว์ป่า (ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของทรัพยากรสัตว์ป่า  
ในบริเวณพื นที่ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความชุกชุมของสัตว์ป่า ชนิดของสัตว์ป่าที่พบในพื นที่
โครงการและพื นที่ศึกษา) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ประเภทป่าไม้ ชนิดพรรณไม้ พันธุ์ไม้หวงห้าม  
โดยรายละเอียดชื่อภาษาไทยและชื่อพฤกษศาสตร์ของชนิดนั นๆ ตามรายชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย  
เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการของโครงการที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้และพืชพรรณ  
ทั งในด้านขนาดและทิศทางของผลกระทบ รวมทั งเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รวมทั งมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่เหมาะสม 

(2)  ทรัพยากรชีวภาพในน้ า การศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของระบบนิเวศวิทยาทางน  า โดยเฉพาะ
องค์ประกอบความหลากหลายและความชุกชุมของชนิดของสิ่งมีชีวิต ศึกษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของ
นิเวศวิทยาแหล่งน  า โดยท าการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดินในแหล่งน  า  
ในบริเวณเดียวกับจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน  าที่อยู่ใกล้ที่ตั งโครงการเพ่ือเป็นข้อมูลพื นฐานน าไปประเมิน  
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ นต่อสภาพนิเวศวิทยาทางน  า เพ่ือหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ น
ต่อนิเวศวิทยาทางน  าให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด รวมทั งเสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อ
นิเวศวิทยาทางน  าที่เหมาะสมต่อโครงการต่อไป ตลอดจนเพื่อให้ชุมชนมั่นใจและยอมรับโครงการ 
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3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

(1) การใช้ที่ดิน ศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื นที่ศึกษา กรณีที่มีรูปแบบการพัฒนา
พื นที่อุตสาหกรรมอยู่ก่อนแล้วและมีการพัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในปัจจุบันของพื นที่ที่เป็นที่ตั งโครงการและพื นที่บริเวณใกล้เคียง โดยบริเวณท่ีตั งโครงการจะถูกเปลี่ยนแปลง
จากที่เป็นอยู่เดิมไปอย่างถาวร โดยแจกแจงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง  ๆ เช่น พื นที่อุตสาหกรรม  
พื นที่อยู่อาศัย และพื นที่เกษตรกรรม  

(2) การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้าง ประกอบด้วย การขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องจักร และคนงานก่อสร้างเข้าสู่พื นที่โครงการ ซึ่งอาจมีผลท าให้ปริมาณ
จราจรและการเกิดอุบัติเหตุในพื นที่เพ่ิมสูงขึ น ส่วนในระยะด าเนินการ ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ นจะมาจาก
การเดินทางของพนักงานที่เดินทางเข้าสู่โรงงาน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีปริมาณจราจรค่อนข้างมาก และ
อาจส่งผลกระทบต่อสภาพการคมนาคมขนส่งในพื นที่บางส่วน ดังนั นในการพัฒนาโครงการจึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการคมนาคมขนส่งในสภาพปัจจุบันบริเวณพื นที่โครงการและบริเวณ
ใกล้เคียง โดยศึกษาสภาพการคมนาคมโดยทั่วไปของเส้นทางคมนาคมในปัจจุบันโดยรอบพื นที่โครงการ 
รวมทั งสถิติปริมาณการจราจรของเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากส านักอ านวยความ
ปลอดภัย กรมทางหลวง รวมถึงการส ารวจภาคสนามทั งสภาพการจราจรในช่วงเร่งด่วน และช่วงปกติ เพ่ือให้
ครอบคลุมสภาพปัญหาในปัจจุบันเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการศึกษาประเมินผลกระทบด้านคมนาคมขนส่งที่
อาจจะเกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการ รวมถึงการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เหมาะสมกับ
โครงการต่อไป 

(3) การระบายน้ า การศึกษาด้านการระบายน  าและการป้องกันน  าท่วม เป็นการศึกษาสภาพ 
ทิศทางการระบายน  าในบริเวณพื นที่โครงการและพื นที่ศึกษาในปัจจุบัน รวมทั งศึกษาข้อมูลและสถิติการเกิด
น  าท่วมในบริเวณพื นที่โดยรอบโครงการ เพ่ือน าผลที่ได้มาใช้ประเมินผลกระทบต่อทิศทางการระบายน  าและ
การกีดขวางการระบายน  าอันเนื่องจากโครงการ โดยท าการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิสถิติน  าท่วมของจังหวัด 
จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS Data) จากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบถึงทิศทาง 
การระบายน  าและพื นที่น  าท่วมในบริเวณพื นที่ศึกษาและบริเวณโดยรอบพื นที่โครงการ โดยการประเมิน 
ผลกระทบต่อระบบระบายน  าได้พิจารณาในประเด็นหลัก คือ ผลกระทบต่อการระบายน  าฝนในพื นที่ศึกษา  
ในแง่ของผลกระทบที่อาจส่งเสริมท าให้พื นที่ได้รับปัญหาน  าท่วมขัง ทั งในส่วนของระบบระบายน  าฝนและ
ความเพียงพอของบ่อหน่วงน  าฝน โดยหลักการของบ่อหน่วงน  าจะค านึงถึงอัตราการระบายน  าก่อนและหลัง 
จากมีการพัฒนาโครงการ จากการค านวณเปรียบเทียบอัตราการระบายน  าฝนก่อนมีโครงการและภายหลัง
จากพัฒนาโครงการ 

(4) การเกษตรกรรม การเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ส าคัญของประเทศไทย โดยการด าเนิน
กิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรม บริษัทที่ปรึกษาจึงท าการศึกษาเรื่องเกษตรกรรม
เพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการ รวบรวมข้อมูลด้านเกษตรกรรมจาก
หน่วยงานในพื นที่ศึกษาโดยการรวบรวม ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร การปศุสัตว์ และการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  าบริเวณพื นที่ศึกษา ประกอบด้วย ระบบการเกษตรในปัจจุบัน ได้แก่ ชนิดของพืชที่เพาะปลูก 
ประเภทและชนิดปศุสัตว์ และการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ขนาดพื นที่ที่ครอบคลุมระยะเวลาของการเพาะปลูก 
ในแต่ละปี ผลผลิต วิธีการเพาะปลูก/เลี ยงสัตว์ และการเพาะเลี ยงสัตว์น  า การส่งเสริมการเกษตรและปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนองค์กรทางการเกษตรที่มีอยู่ 
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(5) การใช้น้ า ศึกษาถึงแหล่ง ชนิด ปริมาณการใช้น  าของชุมชนใกล้เคียง และกิจกรรมอ่ืนๆ 
สภาพปัญหาการใช้น  า จากการส ารวจเอกสารของการประปาส่วนภูมิภาค/ประปาหมู่บ้านในพื นที่รับผิดชอบ
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั งการส ารวจภาคสนามเนื่องจากการใช้น  าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง 
เนื่องจากน  าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องตั งแต่เริ่มกระบวนการในระยะก่อสร้างจนถึงระยะด าเนินการโครงการ 
ดังนั นการศึกษาด้านการใช้น  าจึงนับเป็นการศึกษาอีกด้านหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา ซึ่งข้อมูลพื นฐานนี 
จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการต่อการใช้น  าด้านต่าง  ๆ ของ
ประชาชนที่อยู่บริเวณพื นที่ศึกษา พร้อมทั งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบต่อการใช้น  าของชุมชนโดยรอบพื นที่โครงการ 

(6) การใช้ไฟฟ้า ศึกษาแหล่งจ่ายไฟฟ้า พลังงาน ชนิด ประเภท ปริมาณการใช้พลังงานของ
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของชุมชน และสภาพปัญหาการใช้ไฟฟ้า 
จากการส ารวจเอกสารของหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจากการส ารวจโดยการสอบถามเพ่ิมเติม
โดยรวบรวมข้อมูลด้านการใช้ไฟฟ้าจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบถึงการใช้พลังงานในปัจจุบัน 
ของประชาชนบริเวณพื นที่ศึกษาโครงการ และเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ รวมถึงเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ นต่อไป 

(7) การจัดการของเสีย การด าเนินโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการอาจส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการขยะและกากของเสียของหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในบริเวณพื นที่โครงการ ซึ่งหากขาด  
การจัดการขยะและกากของเสียที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของ
ประชาชนใกล้เคียงได้ ดังนั นจึงมีความจ าเป็นในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการประเมินผลกระทบจากโครงการ โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านการจัดการขยะของหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษาการจัดการมูลฝอยและขอบข่ายการให้บริการตลอดจนขีดความสามารถในการ
ให้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น รวมถึงสถานการณ์และปัญหา
ด้านการจัดการของเสียและขยะมูลฝอยในพื นที่ศึกษาปัจจุบัน 

(8) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การด าเนินกิจกรรมของโครงการทั งในระยะก่อสร้าง
และระยะด าเนินการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องศึกษา
เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการ
โดยจะรวบรวมข้อมูลด้านระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานในพื นที่ศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สถานีดับเพลิง หรือศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)  

4) คุณค่าคุณภาพชีวิต 

(1) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม รวบรวมและเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคมในภาพรวมให้ครบ 
ทุกมิติ ตั งแต่ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และระดับชุมชนในเทศบาลหรือหมู่บ้านท้องถิ่น โดยให้
น าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงให้เห็น
สถานภาพแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) ในช่วง 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี โดยให้เป็นข้อมูลที่อยู่
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันในทุกประเด็นเพ่ีอใช้วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ พร้อมทั งระบุแหล่งอ้างอิง/ปี พ.ศ.
ของแหล่งข้อมูลให้มีความทันสมัย โดยให้ครอบคลุมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะชุมชนและสภาพ
พื นที่ การบริหารและการปกครอง โครงสร้างประชากรตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีการเพ่ิมขึ นและ/หรือลดลง
แต่ละปี เช่น จ านวนหลังคาเรือน จ านวนครัวเรือนและประชากร ความหนาแน่นต่อพื นที่ ประชากรแรงงาน 
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ภาวการณ์ย้ายถิ่น การเกิด การตาย รวมทั งอัตราการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ทางประชากรและแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงประชากรในอนาคต เป็นต้น สภาพทางสังคม เช่น การนับถือศาสนา รูปแบบการศึกษา 
สภาพเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับภาคและจังหวัด ระบบเศรษฐกิจหลักชุมชน ลักษณะการ
ประกอบอาชีพและการผลิต รูปแบบวัฒนธรรมและความเชื่อ และการบริการขั นพื นฐานและสังคม 

(2) การส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา 
เป็นการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื นที่ศึกษาผ่านทางแบบสอบถาม ครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ โครงสร้างครัวเรือน ภูมิล าเนาและการย้ายถิ่น สภาพทาง
เศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย/สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันและความพึงพอใจ 
เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชีวิตประจ าวัน ตลอดจนความคิดเห็นต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อมปัจจุบันและในอนาคตเมื่อมีโครงการ โดยการส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม  
และความคิดเห็นของประชาชนในพื นที่ศึกษาจะระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอบเขตการศึกษา  
วิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ ช่วงเวลาท าการศึกษาพื นที่และพื นที่อ่อนไหว รวมทั งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ 

(3) สาธารณสุข ท าการรวบรวมข้อมูลพื นฐานด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชากร 
ในภาพรวม และระบบบริการสาธารณสุขในระดับองค์กรส่วนท้องถิ่นต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื นที่ศึกษา  
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสถานบริการด้านสาธารณสุขของพื นที่ศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
โดยแสดงอัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรในพื นที่ รวมถึงสถานบริการสาธารณสุขในพื นที่
ศึกษา เพ่ือแสดงถึงสภาพความพร้อมในการให้บริการและความเพียงพอเกี่ยวกับสถานบริการสาธารณสุข 
บุคลากรทางสาธารณสุข แสดงข้อมูลสถานะทางสุขภาพของประชาชน โดยเสนอข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของ
ประชาชนในแต่ละชุมชนที่อยู่โดยรอบบริเวณโครงการ ที่มารับการรักษาในสถานพยาบาลทั งผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน โรคส าคัญ โรคประจ าถิ่น (Endemic Disease) โรคระบาด (Epidemic Disease) ซึ่งรวมถึงกลุ่ม
อาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ โดยรวบรวมจากข้อมูล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) โรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี 

(4) สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว รวบรวมข้อมูลสถานที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่ส าคัญ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เอกลักษณ์  
ทางวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมท้องถิ่น เป็นต้น ที่อยู่ใกล้เคียงพื นที่โครงการ โดยอธิบายลักษณะและ
ความส าคัญของสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั งระบุระยะห่างจากโครงการ พิกัดอ้างอิง และแผนที่แสดงที่ตั งของ
สถานที่ส าคัญร่วมกับที่ตั งของโครงการ 

4.3  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเด็นผลกระทบหลัก 

 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการคาดการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปรียบเทียบในสภาวะก่อนและหลังมีการด าเนินโครงการ การคาดการณ์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจะใช้หลาย ๆ เครื่องมือร่วมกัน ทั งนี  เพ่ือให้เหมาะสมในแต่ละประเด็นสิ่งแวดล้อม เช่น แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ สมการคณิตศาสตร์ และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น อีกทั งการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านจะครอบคลุมถึงภาพรวมของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม 
และแหล่งก าเนิดมลพิษของโครงการ ทั งนี  คณะผู้ศึกษาจะพิจารณาครอบคลุมประเด็นที่ได้รับข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการก าหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ รวมถึง 
จะพิจารณาร่วมกับสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
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 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมประเด็นผลกระทบใน 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตาม เมื่อ พิจารณา
ลักษณะสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของพื นที่ศึกษาและลักษณะกิจกรรมของโครงการ (Screening) พบว่า 
ประเด็นหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นประเด็นที่อยู่ในความวิตกกังวลของชุมชนในพื นที่
ศึกษา ดังตารางท่ี 4.3-1 

ตารางที่ 4.3-1 สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
    ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 
ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. ทรัพยากรทาง
กายภาพ 

- ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ
ของพื นที่ศึกษา 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศของ
โครงการและบ่งชี มลพิษหลักที่เกิดขึ น (มลพิษทางอากาศที่ส าคัญ
ของโครงการ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (SO2) ที่ เกิดขึ นจากการ
กระบวนการผลิต) 

- ศึกษาข้อมูลคุณภาพอากาศของพื นที่ศึกษาก่อนด าเนินโครงการ 
- คาดการณ์ผลกระทบหรือคุณภาพอากาศของพื นที่ศึกษาที่อาจ

เปลี่ยนแปลงไปหลังจากด าเนินโครงการตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ผลกระทบต่อทรัพยากรดิน - ศึกษาข้อมูลคุณภาพดินของพื นท่ีโครงการก่อนด าเนินโครงการและ
ภายหลังขยายก าลังการผลิต 

- ศึกษาข้อมูลลักษณะชุดดิน พร้อมทั งประเมินลักษณะสมบัติดิน  
การระบายน  า และการทรุดตัวของดิน 

- คาดการณ์ผลกระทบต่อทรัพยากรดินจากการก่อสร้างและด าเนิน
โครงการ ทั งด้านการชะล้างพังทลายของดิน การทรุดตัวของดิน  
และความอุดมสมบูรณ์ของดินที่อาจเปลี่ยนแปลงไป  

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ผลกระทบต่อคณุภาพน  า  
(น  าผิวดิน/น  าใต้ดิน) 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมก่อให้เกิดมลพิษทางน  าหรือน  าเสีย  
- ประเมินความเหมาะสมของการจัดการน  าเสียและน  าทิ งของโครงการ 
- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของระบบบ าบัดน  าเสีย และ

ผลกระทบจากการจัดการน  าทิ งของโครงการ  
- ศึกษาคุณภาพน  าใต้ดินก่อนด าเนินโครงการ (ภายขยายก าลังการผลิต) 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ผลกระทบต่อระดับเสียง - ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังอย่างมีนัยส าคัญ

จากการด าเนินงาน 
- ศึกษาระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นที่อ่อนไหวที่ใกล้เคียงกับโครงการมาก

ที่สุด 
- การคาดการณ์ระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นที่อ่อนไหวตามแนวทางของ

กรมควบคุมมลพิษ โดยใช้สมการคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
        ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

 

 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.  ทรัพยากทาง
ชีวภาพ 

- ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ
บนบก 

- ศึกษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณโครงการและพื นที่ศึกษา 
- ประเมินผลกระทบในระยะสั นและระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลง

สังคมสิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศบนบก 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ

ในน  า 
- ศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน  าบริเวณพื นที่ศึกษา 
- ประเมินผลกระทบในระยะสั นและระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลง

สังคมสิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศในน  า 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.  คุณค่าการใช้

ประโยชน์
ของมนุษย์ 

  

- ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

- ศึกษาและคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนาคต 

- ศึกษาความสอดคล้องของพื นที่โครงการกับข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายผังเมืองและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ผลกระกระทบต่อการเกษตรกรรม - ศึกษาข้อมูลด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลี ยงสัตว์
น  าในบริเวณพื นท่ีศึกษา 

- น าผลการศึกษาในหัวข้อคุณภาพอากาศมาท าการประเมินคุณภาพ
อากาศที่อาจมีผลกระทบต่อพื นที่ทางการเกษตร หรือผลผลิต 
ทางการเกษตรเมื่อมีการด าเนินโครงการ  

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ผลกระทบต่อระบบคมนาคม
ของพื นที่ศึกษา 

- ศึกษาปริมาณจราจรและสภาพจราจรภายในพื นที่ศึกษา 
- การคาดการณ์สภาพจราจรตามแนวทางหรือเกณฑ์ของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง  
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ผลกระทบต่อการใช้น  า - ศึกษาปริมาณการใช้น  าของโครงการ  

- ศึกษาแหล่งที่มาของน  าใช้ของโครงการ 
- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของแหล่งน  าใช้ของโครงการ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ผลกระทบต่อการการระบาย

น  าและป้องกันน  าท่วม 
- ศึกษาการระบายน  าในพื นที่ศึกษา ทั งในส่วนของการระบายน  าตาม

ธรรมชาติและระบบระบายน  าที่สร้างขึ น 
- ศึกษาปัญหาน  าท่วมบริเวณพื นท่ีโครงการและพื นท่ีศึกษาโดยรอบ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
        ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 

 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.  คุณค่าการใช้
ประโยชน์
ของมนุษย์ 
(ต่อ) 

 

- ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้า - ศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าของพื นที่ศึกษาในปัจจุบัน 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ผลกระทบต่อการจัดการกาก

ของเสีย 
- ศึกษาลักษณะและปริมาณการเกิดกากของเสีย  
- พิจารณาและประเมินความเหมาะสมของการจัดการกากของเสีย  
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ผลกระทบต่อการบรรเทา 

สาธารณภัย 
- ศึกษาข้อมูลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
- ประเมินศักยภาพ/ข้อมูลการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยและ

ข้อมูลการบรรเทาสาธารณภัยในพื นที่ศึกษา 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.  คุณค่าคุณภาพ

ชีวิต 
- ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ-

สังคม 
- ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในปัจจุบัน 
- คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั งในระดับ

ชุมชน ระดับจังหวัด 
- ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม/การพิจารณาก าหนด

อัตราชดเชยกรณีพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับ
ชุมชนตามข้อกฎหมายก าหนด 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ผลกระทบต่อสาธารณสุข/
สุขภาพ 

- ศึกษาข้อมูลสถานบริการด้านสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ 
และสถานะทางสุขภาพของประชาชนในพื นที่ศึกษา  รวมทั ง 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของพนักงานใน
โครงการ และความเพียงพอของสถานบริการด้านสาธารณสุข
ก่อนและภายหลังมีโครงการ 

- ศึกษา คาดการณ์ วิเคราะห์ และประเมินลักษณะของผลกระทบ 
ทั งเชิงบวกและเชิงลบ หรือสิ่งคุกคามสุขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ น 
จากการด าเนินโครงการ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ผลกระทบต่อสุนทรียภาพและ
การท่องเที่ยว 

- ศึกษาข้อมูลสถานที่ส าคัญต่าง ๆ หรือสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ทีอ่ยู่ใกล้โดยรอบพื นที่โครงการ 

- ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างและการด าเนินการของ
โครงการต่อการเสื่อมคุณค่าของสถานที่ส าคัญ หรือสิ่งที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 



 

- 42 - 

5. 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 บริเวณพื นที่โดยรอบ
รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั งโครงการ (อ้างถึงดังรูปที ่2.1-1) จ านวน 2 ครั ง ดังนี  

 1)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั งที่หนึ่ง : เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอ
โครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ นและผลกระทบ  
ที่อาจเกิดขึ นทั งทางตรงและทางอ้อม รวมทั งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ อีกทั ง 
ยังเป็นการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดท า
รายงานฯ ให้ครบถ้วน 

 2)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั งที่สอง : เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท าร่าง
รายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั งนี  ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้น ามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวก 
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ ส าหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนอาจจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็น 
ในวงกว้าง โดยอาจพิจารณาใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมด้วย 

 ทั งนี  ในการให้ข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ จะต้องจัดวางเอกสารที่
เกี่ยวข้องไว้ในสถานที่สาธารณะ รวมทั งอาจเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยบริษัทที่ปรึกษาจะวิเคราะห์ สรุป และรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้เสียหรือสาธารณชน และผู้เชี่ยวชาญ จากการรับฟังความคิดของประชาชนภายหลังการจัดเวที
ทุกครั ง ในการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พื นที่ศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วม
ของโครงการครอบคลุมพื นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั งโครงการ ส่วนการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีขั นตอนแสดงดังตารางท่ี 5-1  

 ส าหรับการศึกษาแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 7 กลุ่ม สอดคล้องกับการจ าแนกผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทาง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มกราคม 2562 ดังนี  
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1) ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 

“กลุ่มผู้เสียประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านลบทั งทางตรงและทางอ้อม 

“กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านบวกทั งทางตรงและ
ทางอ้อม 

2) ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

“เจ้าของโครงการ” ในที่นี อาจหมายถึงหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่เป็น 
ผู้ด าเนินโครงการ ซึ่งรวมถึงกรณีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

“ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย” 

ทั งนี  เจ้าของโครงการและผู้จัดท ารายงานฯ จะต้องด าเนินการร่วมกันในทุกขั นตอนของการ
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  ทั งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กรมชลประทาน 
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น 

5) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 

“องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม” ที่ขึ นทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
หรือองค์กรชุมชนที่สนใจและท างานด้านสิ่งแวดล้อม หรือองค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ใน
เขตพื นที่หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื นท่ี 

“สถาบันการศึกษา” ในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ภายในพื นที่ศึกษา หรือบริเวณใกล้เคียง 

“นักวิชาการอิสระ” รวมทั งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักวิชาการต่าง ๆ 

6) สื่อมวลชน ทั งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง ซึ่งมีบทบาทในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการ ผลกระทบของโครงการและความก้าวหน้าในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

7) ประชาชนทั่วไป ที่สนใจและมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม 
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ตารางที่ 5-1 กิจกรรมของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

 
 
 

- ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย/การจัดเตรยีม
สื่อประชาสัมพันธ์ 

 
 

รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้ทราบรายละเอียดเบื องต้นของโครงการ 

 
 
 
 

- เข้ าพบหน่วยงานราชการ/ผู้น า
ชุมชนเพื่อปรึกษาหารือรูปแบบการ
มีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ากับ
บริบทของชุมชน  

- ประชาสัมพันธ์โครงการรายครัวเรือน 
- ปิดประกาศ/ส่งหนังสือเชิญประชุม

และส่งเอกสารประกอบการประชุม 
ครั งท่ี 1 

เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
รายละเอียดโครงการ/เชิญกลุ่มเป้าหมาย
และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นครั งท่ี 1  

 
 

- การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ครั งท่ี 1 

- ส่งหนังสือและปิดประกาศสรุปผล
การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั งที่ 1 

- เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ 
ที่จะเกิดขึ นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ น 
ทั งทางตรงและทางอ้อม รวมทั งขอบเขต
การศึกษาและการประเมินทางเลือก
โครงการ 

- เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการ
ศึกษา และการจัดท ารายงานฯ ให้ครบถ้วน 

 
 

 
 
 

- สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้น าชุมชน 
และตัวแทนครัวเรือนในพื นที่ศึกษา 

- สัมภาษณ์ความคิด เห็นตั วแทน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

 
 

- เพื่อรวบรวมข้อมูลชุมชนในด้านต่างๆ 
รวมทั งส ารวจสภาพเศรษฐกิจ -สั งคม 
ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ  

- เพื่อเป็นการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั งสอบถาม
และข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน
มาประกอบการศึกษา 

 
 

- ปิดประกาศและส่ งหนั งสื อ เ ชิญ
ประชุม ครั งท่ี 2 

- ส่งเอกสารประกอบการประชุม 
ครั งท่ี 2 

- การประชุมรับฟั งความคิด เห็น 
ครั งท่ี 2 

- ส่งหนังสือและปิดประกาศสรุปผล
การประชุม ครั งท่ี 2 

 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ 
และมาตรการฯ ทั งนี  ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ ได้จากการรับฟังความ
คิดเห็นให้นามาปรับปรุงรายงานฯ และ
มาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้ เป็น 
สว่นหน่ึงของรายงานฯ 

ที่มา :   ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจดัท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  

 
ขั้นตอน 

การเตรยีมงาน 
 

การประชาสัมพันธ์ 
และชี้แจงขอ้มูลโครงการ 

การประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นของ 

ประชาชน ครั้งท่ี 1 
การรับฟังความคดิเห็น 
ต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ  
ขอบเขตการศึกษา  

และการประเมินทางเลอืก
โครงการ 

 

การส ารวจ 
และรับฟังความคดิเห็น 

ต่อโครงการ 

การประชุม 
รับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชน ครั้งที่ 2  
การรับฟังความคิดเห็นต่อ 
การจัดท าร่างรายงาน และ
มาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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6.   ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพทั งทางบวกและทางลบ  
ที่อาจเกิดขึ นจากโครงการ โดยพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในทุกมิติ ทั งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพ่ือให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยและผลที่เกิดจากการด าเนินโครงการและเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการด าเนิน
โครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน หรือก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ซึ่งการด าเนินโครงการต่างๆ นั นอาจน ามาซึ่งการสูญเสียทรัพยากร และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม-เศรษฐกิจ ชุมชน โดยจะพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ก าหนดสุขภาพจะก่อให้เกิดภาวะคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนในกลุ่มใดบ้าง โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพส่วนบุคคล ชุมชน สังคมอย่างไร 
เช่น การเกิดโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บจากการท างาน ความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม เพ่ือหามาตรการ
รองรับที่เหมาะสมทั งในเชิงการส่งเสริมและการป้องกัน อันจะน าไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของคนในชุมชน  

โครงการขยายก าลังการผลิตโรงงานผลิตชิ นส่วนยานยนต์จากเหล็กหล่อ (ครั งที่ 1) มีแผนจะขยายก าลัง
การผลิตจากเดิม 236 ตัน/วัน เป็น 346 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ นจากเดิม 110 ตัน/วัน) ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือ
การด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 4 มกราคม 2562  

ถึงแม้ว่าลักษณะโครงการจะไม่เข้าข่ายโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตาม
ประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น แต่เพ่ือให้การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีความรอบด้านและครอบคลุม
ประเด็นสุขภาพ โครงการจึงได้พิจารณาประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยได้ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติและ
วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับกรอบแนวคิดในการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ แสดงดังตารางที่ 6-1 ซึ่งขั นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แบ่งเป็น 5 ขั นตอน 
แสดงดังรูปที่ 6-1 และรายละเอียดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ นจากการด าเนินงาน
ของโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ สรุปได้ดังตารางท่ี 6-2 และตารางท่ี 6-3 
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ตารางท่ี 6-1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ 
ปัจจัยก าหนด

สุขภาพ 
การเปลี่ยนแปลง 

ของปัจจัยก าหนดสขุภาพ 
กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

- สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ เ ช่น  
ฝุ่นละออง แสง เสียง ความร้อน 
รังสี ความสั่นสะเทือน เป็นต้น 

- ประชาชนที่อยู่ในพื นที่
มลพิษแพร่กระจายไป
ถึง พื นที่ เส้นทางการ
ขนส่ง และพื นที่กิจกรรม
โครงการ โดยควรค านึง 
ถึงกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ 
 กลุ่มเด็ก 0 - 5 ปี 
 หญิงตั งครรภ์ 
 คนชรา 
 ผู้พิการ 
 กลุ่มไวต่อการรับสัมผัส 

- ผู้ที่ปฏิบัติงานภายใน
โครงการ 

-  โรคจากการประกอบอาชีพ 
เช่น  
 กลุ่มโรคที่ เกิดขึ นจากสาร 

เคมี 
 กลุ่มโรคที่เกิดขึ นจากสาเหตุ

ทางกายภาพ 
 กลุ่มโรคที่เกิดขึ นจากสาเหตุ

ทางชีวภาพ 
 กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ

ที่เกิดขึ นเนื่องจากการท างาน 
 กลุ่ มโรคผิ วหนั งจากการ

ท างาน 
 โรคระบบกล้ามเนื อและ

โครงสร้างกระดูกจากการ
ท างาน 

-  โรคไม่ตดิต่อ เช่น 
 โรคพิษจากโลหะหนัก 
 มะเร็ง 

-  โรคตดิต่อ เช่น 
 โรคระบบทางเดินหายใจ 
 โรคน าโดยแมลง ได้แก่ 

มาลาเรีย ไข้เลือดออก 
เท้าช้าง เป็นต้น 

- สิ่งแวดล้อมทางเคมี เช่น CO NOx 
SOx โลหะหนัก เป็นต้น  

- สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น การ
ปนเปื้ อนน  าทิ งที่ มี เ ชื อโรคลงสู่
แหล่งน  า แมลงหรือสัตว์พาหะน า
โรคชนิดต่างๆ เป็นต้น 

ด้าน 
เศรษฐกิจ - สังคม 

- การรวมกลุ่มทางสังคม 
- สภาพการมีงานท า 
- การจ้างงาน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- การติดยาเสพติด 
- พฤติกรรมสุขภาพ 

- การเปลีย่นแปลงวิถีชีวิต 
- ความขัดแย้งในสังคม 
- ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจาก

การท างาน 
- ความเครยีด วิตกกังวล 
- การติดยาเสพติด 
- โรคเอดส ์

ด้านบริการ
สาธารณะและ
สาธารณสุข 

- จ านวนสถานบริการทางการแพทย์ 
- จ านวนบุคลากรทางการแพทย ์
- การบรรเทาสาธารณภัย 
- การจัดการของเสีย (ขยะ/สิ่งปฏิกูล) 
- การบริการน  าดื่ม/น  าใช้ 
- สุขาภิบาลที่พักอาศัย 
- อาชีวอนามัย 

- ความเป็นอยู่ท่ีดี เช่น 
 การเข้าถึงระบบการบรกิาร

สาธารณะและได ้ร ับการ
รักษา พยาบาล 

 ความมีจิตใจอันดีงามและ
เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ 

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

รูปที่ 6-1 ขั นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

1. การกลั่นกรอง 
(Screening) 

พิจารณาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
โดยครอบคลุมพนักงานท่ีปฏิบัติงานและประชาชนในกลุ่มเสี่ยง  
-  ระบุพื นท่ีและประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลกระทบ 
-  ระบุปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ 
-  ระบุข้อวิตกกังวลของประชาชนในพื นท่ีและข้อมูลอื่นๆ 

-  ระบุประเด็นสุขภาพท่ีจะท าการประเมินผลกระทบ รวมถึง
กลุ่มเป้าหมาย พื นท่ี เครื่องมือ และระยะเวลาในการศึกษา 
โดยพิจารณาให้ครอบคลุมปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

-  พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น สิ่งคุกคามสุขภาพ การรับสัมผัส ผลกระทบต่อ
สุขภาพ ผลกระทบต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ 

-  สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้แสดงข้อห่วง
กังวลและร่วมก าหนดประเด็นการศึกษา 

-  ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั งในระยะก่อสร้างและระยะ
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 ครั งท่ี 1)  

 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(การส ารวจความคิดเห็นฯ)  

 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(การจัดประชุมฯ ครั งท่ี 2)  
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ตารางท่ี 6-2 ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน 
1.1 กิจกรรมการก่อสร้างหลัก
ของโครงการ ได้แก่  

-  การเตรียมพื นที่/ 
งานฐานราก 

-  การสร้างโครงอาคาร/ 
งานอาคาร/งานติดตั ง
เครื่องจักร  

-  การปรับปรุงพื นท่ีหลัง
การก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 รวมถึงการขนส่ งวัสดุ -
อุปกรณ์ และการรับ-ส่งคนงาน
ก่อสร้าง 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากกิจกรรม
การปรับฐานราก 

-  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) จากการเผาไหม้เชื อเพลิงของ
เครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง 

ประชาชนโดยรอบพื นทีโ่ครงการ และ
ชุมชนที่อยู่ในแนวทิศทางลม 

โรคระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดความ
ร าคาญ รวมถึงบดบังทัศนวิสัยในการ
มองเห็นบริเวณเส้นทางการขนส่ง 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

-  ระดับเสียงจากการใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในกิจกรรมการก่อสร้างหลัก 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ คุณภาพชีวิต ในเรื่องเหตุร าคาญจาก
ระดับเสียงรบกวน 

-  ความสั่นสะเทือน ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ และ
ชุมชนที่อยู่ติดกับเส้นทางการขนสง่ 

ก่อให้เกิดความรู้สึกเดือดร้อนร าคาญ 
ความเครียด หงุดหงิด และส่งผลต่อการ
นอนหลับพักผ่อนในเวลากลางวัน  

1.2  การขนส่งและการคมนาคม - อุบัติเหตุที่เกดิจากการขนส่ง ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
รวมทั งผู้ใช้รถในเส้นทางขนส่ง 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

 - ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคม
ไม่สะดวก 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
รวมทั งผู้ใช้รถในเส้นทางขนส่ง 

ปัญหาการจราจรหนาแน่น/การแย่งพื นที่
ผิวจราจรท าให้พื นผิวจราจร ช ารุด เกิด
ความเสียหายและไม่สะดวกในการ
เดินทาง 

1.3  ระบบบริ การทางด้ าน
สาธารณสุข และการเข้าถึง
บริการทางด้านการแพทย์ 

- ความเพียงพอของสถานพยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์ในพื นที ่

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ เกิดการแย่งใช้บริการ/การเข้าถึงบริการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ท าให้
การเข้ารับบริการเกิดความล่าช้า เกิด
ความวิตกกังวล ความเครียดในการเข้า
รับบริการทางด้านสาธารณสุข 

-  ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลระบบบริการทางด้านสาธารณสุข

ในพื นที ่
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
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ตารางท่ี 6-2 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง  
2.1  กิจกรรมการก่อสร้างหลัก
ของโครงการ ได้แก่  

-  การเตรียมพื นที่/ 
งานฐานราก 

-  การสร้างโครงอาคาร/
งานอาคาร/งานติดตั ง
เครื่องจักร  

-  การปรับปรุงพื นที่หลัง
การก่อสร้างแล้วเสร็จ 

-  ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากกิจกรรม
การปรับฐานราก 

-  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
(NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) จากการเผาไหม้เชื อเพลิงของ
เครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง 

คนงานก่อสร้าง ก่อให้เกิดความร าคาญ รวมถึงโรคระบบ 
ทางเดินหายใจ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

-  ระดับเสียงจากการใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในกิจกรรมการก่อสร้างหลัก 

คนงานก่อสร้าง ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน หูอื อ 
สูญเสียการได้ยินช่ัวคราวหรือถาวร 
ก รณี ที่ ไ ด้ รั บ ร ะดั บ เ สี ย งที่ ดั ง เ ป็ น
เวลานาน 

 -  ความสั่นสะเทือน คนงานก่อสร้าง ท าให้ เกิ ดความเมื่ อยล้ า ตาพล่ ามั ว 
ประสิทธิภาพการทรงตัวลดลง การได้รับ
สัมผัสในระยะเวลานานจะส่งผลท าให้
อวัยวะภายในผิดปกติ เช่น การบาดเจ็บ
ของกล้ามเนื อ ไขสันหลังอักเสบ การ
บาดเจ็บบริเวณเนื อเยื่ออ่อนที่ข้อมือ 
ปลายประสาทเสื่อม เป็นต้น 

 

2.2  การขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ที่
ใช้ในการก่อสร้าง และการรับ-
สง่คนงานก่อสร้าง 

- อุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง คนงานก่อสร้าง  
รวมทั งผู้ใช้รถในเส้นทางขนส่ง 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.3  การจัดการขยะมูลฝอย/
ของเสีย 

- ปริมาณขยะมูลฝอย/ของเสียที่เกิดขึ น
ในระยะก่อสร้าง 

คนงานก่อสร้าง การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกอง
ขยะ และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร 
หรือการได้รับอันตรายจากการปนเปื้อน
ของเสียสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์  

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 6-2 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 
2.4  อุบัติเหตุจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง 

- อุบัติเหตุจากการท างาน (ทั งการกระท า
ที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย) 

คนงานก่อสร้าง อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
-  ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  

2.5  สุขาภิบาลที่พักอาศัย - โรคติดต่อในคนงานก่อสร้าง คนงานก่อสร้าง เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและ
สามารถแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นได้ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 
2.6  การจัดสวั สดิการด้ าน
สุขภาพ/ความปลอดภัยในการ
ท างาน/การเข้าถึงบริการทาง 
ด้านการแพทย์ 

- ความเพียงพอของสวัสดิ การด้ าน
สุขภาพ สถานพยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ 

คนงานก่อสร้าง การได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ 
เจ็บป่วย หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ 
เสียชีวิตอาจมีเพิ่มมากขึ น เนื่องจาก
ความไม่ เพียงพอของบุคลากรทาง
การแพทย์ ท าให้การเข้ารับบริการเกิด
ความล่าช้า รวมถึงความเพียงพอของ
สวัสดิการด้านสุขภาพต่อคนงานก่อสร้าง 

-  ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลระบบบริการทางด้านสาธารณสุข

ในพื นที ่

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 
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ตารางท่ี 6-3 ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน 
1.1  มลพิษทางอากาศจากปล่อง
ระบายอากาศของโครงการ 
 
 

-  ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
-  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

(PM-10) 
-  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
-  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
และชุมชนที่อยู่ในแนวทิศทางลม 

โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การท างาน
ของปอดลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหัวใจ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.2  แหล่งก าเนิดเสียงจากเครื่องจักร
ในกระบวนการผลิต  

- ระดับเสียงดัง  ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ ระบบการได้ยิน รวมถึงคุณภาพชีวิตใน
เรื่องเหตุร าคาญจากระดับเสียงรบกวน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 



 

- 52 - 

ตารางท่ี 6-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1.3  การคมนาคมขนส่งวัตถุดิบ 
ผลิตภัณฑ์  สาร เคมี  เ ชื อ เพลิง  
ข อ ง เ สี ย จ า ก พ นั ก ง า น แ ล ะ
กระบวนการผลิต รวมถึงการ
เดินทางของพนักงาน 

-  อุบัติเหตุจากการขนส่ง ประชาชนโดยรอบพื นทีโ่ครงการ 
รวมทั งผู้ใช้รถในเส้นทางการขนส่ง 

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง 
อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือ 
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

-  ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคม
ไม่สะดวก 

ประชาชนโดยรอบพื นทีโ่ครงการ 
รวมทั งผู้ใช้รถในเส้นทางการขนส่ง 

ปัญหาการจราจรหนาแน่น การแย่งพื นที่
ผิวจราจร ท าให้พื นผิวจราจรช ารุด เกิด
ความเสียหายและไม่สะดวกในการเดินทาง 

1.4  การจัดการขยะมูลฝอยและ 
ของเสียจากกระบวนการผลิต 

ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการ ได้แก่ 
(1) ของเสียทั่วไปตาม พรบ.สาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 
(2) ของเสียจากกระบวนการผลิตตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 (อันตราย 
และไม่อันตราย) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกอง
ขยะ และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร หรือ
การได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของ
เสียอันตรายสู่สิ่ งแวดล้อมและมนุษย์  
รวมถึงคุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุร าคาญจาก
กลิ่นรบกวน ปัญหาขยะตกค้างในพื นที่ 
และอาจเป็นการเพิ่มภาระให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการน าไปก าจัด 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 

- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 6-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1.5 การจัดการน  าเสีย/น  าทิ งจาก
กระบวนการผลิตและส านักงาน/ 
โรงอาหาร 

- กา รจั ด ก า รน  า เ สี ย / น  า ทิ ง จ าก
ส านักงาน/โรงอาหาร 

ประชาชนท่ีใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น  าใกล้เคียงพื นท่ีโครงการ 

อาจเกิดการปนเปื้อนของน  าเสียลงสู่แหล่ง
น  าผิวดินและน  าใต้ดินในพื นที่ และน าไปสู่
ปัญหาด้านการสุขาภิบาลและโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินอาหาร รวมถึงเป็นการเพิ่ม
ภาระการดูแล/การจัดการระบบบ าบัดน  า
เสียของโครงการ และเป็นการเพิ่มภาระ
ให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการเข้า
มารับไปก าจัด 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.6 การจ้างแรงงาน และการใช้
จ่ายของพนักงานในการซื อสินค้า
อุปโภค-บริโภคในชีวิตประจ าวัน 

- การจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ น และ
การเปลี่ยนแปลงของสินค้าและ
บริการในชุมชน 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
และภายในจังหวัดนครราชสีมา 

อัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ น/มีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ และความต้องการใช้
สินค้าในการอุปโภค-บริ โภค และการ
ขยายตัวธุรกิจท้องถิ่นเพิ่มขึ น 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 

1.7 การเพิ่มขึ นหรือย้ายถิ่นเข้ามา
ของพนักงานและประชากรแฝง 

- ความปลอดภัยของประชาชนใน
ชุมชนและวิถีชีวิตของชุมชนเกิดการ
รบกวน 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ ปัญหาทางด้านสังคม การลักทรัพย์ หรือ
การก่ออาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เนื่องจากมีคนต่างถิ่นเข้ามาในพื นท่ี 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.8  อุบัติ เหตุ /ความเสี่ยง/เหตุ
ฉุกเฉินที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
(สารเคมีรั่วไหล ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) เกิ ดการรั่ ว ไหล/
ระเบิด เป็นต้น) 

- อุบัติเหตุ/ความเสี่ยง/เหตุฉุกเฉินที่
เกิดจากกระบวนการผลิต (ทั งจาก
การกระท าที่ ไ ม่ ปลอดภั ย  และ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต  รวมถึง
สูญเสียทรัพย์สิน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลการประเมินอันตรายร้ายแรง 
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ตารางท่ี 6-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1.9  ระบบบริการทางด้านสาธารณสขุ 
การเข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์ 

- ความเพียงพอของสถานพยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย์ในพื นที ่

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ การแย่งใช้บริการ/การเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลระบบบริการทางด้านสาธารณสุข

ในพื นที ่
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2. ผลกระทบต่อพนักงาน 
2.1  มลพิษทางอากาศภายใน
สถานประกอบการ 

-  ฝุ่นละอองรวม (Total Dust)  
-  ฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ 

(Respirable Dust) 
-  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  
-  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
-  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นที ่ เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ แสบจมูก ไอ จาม โดยเฉพาะฝุ่น
ขนาดเล็กมากๆ จะสามารถเข้าไปถึงระดับ
ถุงลมได้ ซึ่งจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
อากาศน้อยลง ส่งผลให้มีอาการหายใจสั น 
และหัวใจท างานหนักมากขึ น 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน   

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลผลการตรวจวัดและประเมิน   
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2.2  เสียงดังจากกระบวนการผลิต
ของโครงการ 

- ระดับเสียงจากการท างานของ
เครื่องจักรในกระบวนการผลิตของ
โครงการ ได้แก่ การเตรียมแบบหล่อ 
ชิ นงานและไส้แบบ การใช้เครื่อง
เขย่า การใช้เครื่องขัดชิ นงาน การใช้
เครื่องกัดกลึงชิ นงาน 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นที ่ ผลกระทบต่อระบบการได้ยนิ หูอื อ สูญเสยี
การได้ยินช่ัวคราวหรือถาวร กรณีที่ได้รับ
ระดับเสียงท่ีดังเป็นเวลานาน 

2.3  การสัมผัสความร้อน 
จากกระบวนการผลิต 

- การสัมผัสความร้อนจากกระบวนการ
หลอมเหล็ก การหล่อชิ นงาน เป็นต้น 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นที ่ อาจท าให้เป็นตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม  
ผดผื่น ร่างกายขาดน  า และท าให้ เกิด
ความเครียดได้ 
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ตารางท่ี 6-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต่อพนักงาน (ต่อ) 
2.4  การสัมผัสสารเคมีใน
กระบวนการผลิต 

- การสัมผัสสารเคมี พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นที ่ หากได้รับสัมผัสในช่วงระยะสั น จะท าให้
เกิดการระคายเคือง แต่ถ้าหากได้รับสัมผัส
ในระยะยาวเป็นช่วงระยะเวลานานๆ 
อันตรายที่ เกิดจากสารเคมีสามารถทวี
ความรุนแรงขึ นได้  เ ช่น เกิดแผลไหม้ 
พุพอง เป็นต้น เป็นอันตรายมากหากเกิด
ขึ นกับอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกาย 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน   

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลผลการตรวจวัดและประเมิน   
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

2 .5  อุบั ติ เหตุจากการท างาน  
(ทั งการกระท าที่ไม่ปลอดภัย และ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) 

- อุบัติเหตุจากการท างาน พนักงานโครงการ อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต และสูญเสีย
ทรัพย์สิน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน   

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลสถิตการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ท างาน 

2.6 การคมนาคมขนส่งเชื อเพลิง 
การขนส่งสารเคมี การขนส่งของ
เสียจากพนักงานและกระบวน 
การผลิต รวมถึงการเดินทางของ
พนักงาน 

- อุบัติเหตุจากการขนส่ง พนักงานโครงการ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง 
อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือ 
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน   

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 6-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต่อพนักงาน (ต่อ) 
2.7 การจัดการขยะมูลฝอยและ 
ของเสียจากกระบวนการผลิต 

- ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรม
การด าเนินโครงการ ได้แก่ 

(1) ของเสียทั่วไปตาม พรบ.
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

(2) ของเสียจากกระบวนการผลิตตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 (อันตราย 
และไม่อันตราย) 

พนักงานโครงการ การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกอง
ขยะ และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร หรือ
การได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของ
เสียอันตรายสู่สิ่ งแวดล้อมและมนุษย์  
รวมถึงคุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุร าคาญจาก
กลิ่นรบกวน ปัญหาขยะตกค้างในพื นที่  
และอาจเป็นการเพิ่มภาระให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการน าไปก าจัด 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน   

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2.8 การจัดการน  าเสีย/น  าทิ งจาก
กระบวนการผลิตและส านักงาน/ 
โรงอาหาร 

- การจัดการน  าเสีย/น  าทิ งจาก 
  กระบวนการผลิต 

พนักงานโครงการ อาจเกิดการปนเปื้อนของน  าเสียลงสู่แหล่ง
น  าผิวดินและน  าใต้ดินในพื นที่ และน าไปสู่
ปัญหาด้านการสุขาภิบาลและโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินอาหาร รวมถึงอาจเพิ่มภาระ
การดูแล/การจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย
ของโครงการ และเป็นการเพิ่มภาระให้กับ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการเข้ามารับ
ไปก าจัด 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน   

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- การจัดการน  าเสีย/น  าทิ งจาก
ส านักงาน/โรงอาหาร 

พนักงานโครงการ 

2.9 งานซ่อมบ ารุง  - ถุงกรองที่หมดอายุการใช้งาน 
- น  ามันใช้แล้ว 
- ฉนวนความร้อนหรือปูนทนไฟท่ี

เสื่อมสภาพ 
- ทรายท าไส้แบบท่ีเสื่อมสภาพ 
- ภาชนะบรรจุสารเคมีเปล่า  
- ถุงมือ เศษผ้าปนเปื้อนน  ามัน 

พนักงานซ่อมบ ารุง 
 

ปริมาณของเสียที่ เพิ่มขึ นสู่สิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการได้รับอันตรายจากการปนเปื้อน
ของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน   

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 6-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต่อพนักงาน (ต่อ) 
2.10 การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ/
ความปลอดภัยในโรงงาน/การเข้าถึง
บริการทางด้านการแพทย์ 

- ความเพียงพอของสวัสดิการด้ าน
สุขภาพ สถานพยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ 

พนักงานโครงการ การได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บ 
ป่วย หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต
อาจมี เพิ่มมากขึ น  เนื่ องจากความไม่
เพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์ ท าให้
การเข้ารับบริการเกิดความล่าช้า รวมถึง
ความเพียงพอของสวัสดิการด้านสุขภาพ
ต่อพนักงาน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลระบบบริการทางด้านสาธารณสุข

ในพื นที ่
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน   

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563
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ติดตอ่สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร อีเมล 
เจ้าของโครงการ : บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จ ากัด  
 คุณนิสา บญุเย็น 
   (เจ้าหน้าท่ีสิ่งแวดล้อม) 

 

337 หมู่ 6 เขตอุตสาหกรรมสรุนารี  
ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง
นครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา 

โทรศัพท์ : 044-212080-1 
โทรสาร : 044-334734 

nisa_won@mnt.co.th 
 

บริษัทท่ีปรึกษาสิ่งแวดล้อม : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 คุณกนกวรรณ  อัครผล 
  (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 
 คุณอัษฎายุทธ วงศ์สารสิน 
  (นักวิชาการด้านสังคม) 

1/6 ซอยรามค าแหง 145 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

โทรศัพท์ : 02-3737799  
โทรสาร : 02-3737979 
 

kanokwan.a@tet1995.com 
 
Aassadayut.w@tet1995.com 


