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เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็น (คร้ังที่ 2) 
ตอรางรายงานและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (คร้ังที่ 1) 

บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 
ตั้งอยูที่ เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ตําบลหนองระเวียง  

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
 

 

1. บทนํา 

1.1  ความเปนมาของโครงการ 

 บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด ตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี เลขท่ี 337 หมูท่ี 6 ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เริ่มเปดดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2540 ตามใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-71-1/39 นม. โดยโรงงานมีการเปลี่ยนเลขทะเบียนใหม
เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมมีการปรับปรุงกระบวนการออกเลขทะเบียนโรงงานใหมเปนใบอนุญาต
ประกอบกิจการทะเบียนโรงงานเลขที่ 20300300225554 ความเปนมาของโรงงานและการอนุญาตประกอบ
กิจการ มีรายละเอียดดังนี ้

 1)  ป พ.ศ. 2540 บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด ไดแจงเริ่มประกอบกิจการประเภทผลิตชิ้นสวนของคอม
เพสเซอร ชิ้นสวนของรถจักรยานยนต และชิ้นสวนของรถยนต จากเหล็กหลอ ประเภทโรงงานลําดับที่ 71, 
78 (2) และ 77 (2) กําลังเครื่องจักร 4,390.43 แรงมา 

 2) ป พ.ศ. 2543 – 2545 บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด ไดขออนุญาตขยายโรงงานครั้งที่ 1 ในป 2543 
และครั้งที่ 2 ในป 2545 กําลังการผลิตสูงสุดประมาณ 45 ตัน/วัน ซึ่งไมเขาขายตองจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โดยมีสายการผลิต 2 สายการผลิต (สายการผลิตที่ 1 : FBM line และ 
สายการผลิตท่ี 2 : KDM line) เครื่องจักรหลักในกระบวนการผลิต ไดแก เตาหลอมขนาด 3 ตัน จํานวน  
5 เตา  

 3) ป พ.ศ. 2552 ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการขยายกําลังการผลิต
โรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ ดําเนินการเพิ่มสายการผลิตหลอมและหลอเหล็ก จํานวน  
1 สายการผลิต (สายการผลิตที่ 3 : ACE line) ซึ่งเครื่องจักรหลักในการผลิต ไดแก เตาหลอม ขนาด 5 ตัน 
จํานวน 2 เตา และกอสรางอาคารผลิตเพิ่ม 1 อาคาร มีกําลังการผลิต 28,200 ตัน/ป ทั้งนี้รายงานฯ ไดรับ
ความเห็นชอบ อางถึงหนังสือที่ ทส.1009.3/384 ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 จากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

 

  



เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็น (คร้ังที่ 2) 

- - 2 - - 

 4) ป พ.ศ. 2557 ไดดําเนินการติดตั้งเตาหลอมเพ่ิม ขนาด 5 ตัน จํานวน 1 เตา ของสายการผลิตที่ 3 
(สายการผลิตที่ 3 : ACE line) แตยังไมไดรับอนุญาต (ปจจุบันใชเปนเตาสํารองในกระบวนการผลิตของ
สายการผลิตที่ 3 : ACE line) ทําใหสายการผลิตที่ 3 (ACE line) มีเตาหลอมขนาด 5 ตัน จํานวน 3 เตา โดย
ดําเนินการผลิต จํานวน 2 เตา และ สํารองการใชงาน จํานวน 1 เตา 

 ปจจุบัน บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายกําลังการผลิต โดยจะทําการติดตั้งเตาหลอมเพ่ิมสงผลใหกําลังการ
ผลิตเพ่ิมข้ึนจากเดิม 236 ตัน/วัน เปน 346 ตัน/วัน (เพิ่มข้ึนจากเดิม 110 ตัน/วัน) เพิ่มสายการผลิต 1 
สายการผลิต (สายการผลิตท่ี 4 : DISA line) ซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณสวนขยายจะทําการติดตั้งภายใน
อาคารผลิตที่ 3 ที่จะกอสรางเพ่ิมเติม จํานวน 1 อาคาร ในบริเวณขอบเขตพ้ืนที่โรงงานเดิม  

 จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด จึงมีแผนที่จะขยายกําลังการผลิตเพื่อ
รองรับความตองการที่เพ่ิมขึ้นจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตในอนาคต จากกําลังการผลิตใน
ปจจุบัน 236 ตัน/วัน เปน 346 ตัน/วัน (เพ่ิมข้ึนจากเดิม 110 ตัน/วัน) ซึ่งเขาขายตองจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
โครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 
136 ตอนพิเศษ 3 ง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหอุตสาหกรรมเหล็ก หรือเหล็กกลา ที่มีกําลัง
การผลิตตั้งแต 100 ตัน/วัน ขึ้นไป ตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบประกอบใน
ขั้นตอนขออนุญาตกอสรางเม่ือประกอบกิจการหรือในขั้นตอนขออนุญาตประกอบกิจการแลวแตกรณีที่
กําหนดในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

1.2 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการดําเนินงาน ประกอบดวย การใชประโยชนพ้ืนที่
โครงการ ขนาด กิจกรรมการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม การจัดการดาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนรายละเอียดตาง ๆ ของโครงการ เปรียบเทียบกอนและภายหลัง
ขยายกําลังการผลิต 

2) ศึกษาขอมูลพื้นฐานสภาพสิ่งแวดลอมทั้วไปในพ้ืนที่ศึกษา ประกอบดวย การศึกษาทางดาน
ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรชีวภาพ โดยจําแนกเปนชนิดที่ฟนฟูไดและฟนฟูไมได รายละเอียดคุณคา 
การใชประโยชนของมนุษย คุณคาคุณภาพชีวิต ซึ่งไดรวมถึงการดําเนินกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
การสาธารณสุข และสุขภาพ 

3) เพ่ือนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอการพัฒนาโครงการจากการจัดกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ มาประกอบ
การศกึษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมีความครบถวนและรอบดานมากที่สุด 
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4) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการภายหลังขยาย
กําลังการผลิตตอพื้นที่ศึกษาทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการกอนขยายกําลังการผลิต เพื่อนําผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ รวมทั ้งปญหาและอุปสรรคไปปรับปรุง/แกไข/ยกเลิกบางมาตรการ และกําหนดมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการทั้งหมด เพื่อใหการปฏิบัติตามมาตรการเปนแผนที่
สามารถปองกันและลดปญหาไดทั้งพ้ืนที่ภายหลังการขยายกําลังการผลิต   

5) เพื่อเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งในระยะกอสรางและดําเนินการ 
ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับรายละเอียดโครงการและสภาพ
พื้นที ่และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการตอหนวยงานอนุญาต เพื่อเปน
เอกสารประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการตอหนวยงานอนุญาตตอไป 

1.3 แนวทางการศึกษา 

1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือ 
การดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562) 

2) แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอม โครงการหรือกิจการดาน
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ. 2558 

3) ประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แนวทางการมี
สวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ประกาศ ณ วันที่ 
8 มกราคม พ.ศ. 2562) 

4) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2556 

5) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานคุณภาพอากาศ สําหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปโตเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สิงหาคม 2561) 

6) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานคุณภาพเสียงสําหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปโตเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สิงหาคม 2561) 

7) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานการจัดการน้ําเสียสําหรับ
คณะกรรมการผู ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอม ของกองวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สิงหาคม 2562) 
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8) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานผลกระทบตอสุขภาพ 
สําหรับคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) (กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 พื้นท่ีตั้งโครงการ 

 โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1) ของบริษัท  
เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด ตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี เลขที่ 337 หมูที่ 6 ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (เขตประกอบการอุตสาหกรรม เปนการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 การพัฒนาพื้นที่ดังกลาว ตองไดรับการพิจารณาและ
ประกาศกําหนดเขตประกอบการอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรมสิทธิประโยชนที่ไดรับคือไดรับการ
ยกเวนไมตองขออนุญาตตามกฎหมายโรงงาน แตเนื่องจากเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ไมไดดําเนินการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและไมไดจัดตั้งเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามที่กฎหมาย
กําหนด ดังนั้นระบบสาธารณปูโภคท่ีมีการจัดสรรใหโรงงานรายโรงจึงมีเพียงน้ําประปาเทานั้น)  

 ปจจุบันโครงการมีขนาดพ้ืนท่ีโดยรวม 29.99 ไร (47,984 ตารางเมตร) ลดลงจากเดิม 0.01 ไร หรือ 
16 ตารางเมตร (ตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมป พ.ศ.2552 ซึ่งระบุพ้ืนที่โครงการ 30 ไร 
หรือ 48,000 ตารางเมตร เนื่องจากการจัดสรรพ้ืนที่ใหมีความชัดเจนและการรังวดัที่ดินของพ้ืนที่ในภาพรวม
ลดลง) สําหรับภายหลังขยายกําลังการผลิตในครั้งนี้โครงการจะกอสรางอาคารผลิตที่ 3 เพ่ือติดตั้งเครื่องจักร
ในสวนขยายกําลังการผลิต ซึ่งตั้งอยูในพ้ืนที่เดียวกับโรงงานปจจุบัน ไมมีการเพ่ิมพื้นที่แตอยางใด ซึ่งขอบเขต
พ้ืนที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมเขตการปกครอง 2 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองนครราชสีมา 
(ครอบคลุมพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลมะเริง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลา องคการบริหาร
สวนตําบลหนองระเวียง เทศบาลตําบลหัวทะเล และเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง) และอําเภอโชคชัย (ครอบคลุม
พ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลดานเกวียนและองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง) แสดงดังรูปท่ี 2.1-1 โดย
พ้ืนที่ของโครงการมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตางๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

   ทิศเหนือ   จรดถนนภายในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ถัดไปเปนบริษัท ฟูมาคิลลา 
(ประเทศไทย) จํากัด (FUMAKILLA (THAILAND) LTD.) 

   ทิศใต   ถนนสาธารณะ (ซอยเขตอุตสาหกรรมสุรนารี) ถัดไปติดกับที่ดินกรรมสิทธิ์
ของบริษัท เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จํากัด ปจจุบันเปนท่ีรกรางรอการใช
ประโยชน 

   ทิศตะวันตก  จรดถนนภายในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ถัดไปเปนบริษัท ไททอย จํากัด 
(THAI TOY CO., LTD.) 

   ทิศตะวันออก จรดพ้ืนที่ตลาดขุมทรัพยยาโม ถัดไปเปนสถานีไฟฟาหัวทะเล ของการไฟฟา
สวนภูมิภาค (Hua Thale Substation) 
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รูปท่ี 2.1-1 ตําแหนงท่ีตั้งโครงการและพื้นที่โดยรอบ 
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2.1.1 การใชประโยชนที่ดิน 

ในการทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมป พ.ศ. 2552 ซึ่งโครงการระบุขนาด
พ้ืนที่ 30 ไร (48,000 ตารางเมตร) เปนเพียงการคาดการณจากขนาดพื้นที่ที่มี แตไมไดนําเอกสารสิทธิที่ดิน 
แตละแปลงมาจัดทําผังตอโฉนดที่ดิน ดังนั้น เม่ือมีการรวบรวมเอกสารสิทธิแตละแปลงและนํามาจัดทําผังตอ
โฉนดที่ดิน โดยพื้นที่ทั้งหมดเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด รวมทั้งตรวจสอบผังตอโฉนด 
พบวามีพ้ืนที่ทั้งหมดตามโฉนดที่ดิน 29.99 ไร (47,984 ตารางเมตร) ซึ่งลดลงจากที่เคยระบุไวในรายงานฯ  
ป พ.ศ. 2552 ลดลง 0.01 ไร หรือ 16 ตารางเมตร ดังนั้นสัดสวนการใชประโยชนที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการ 
ทีด่ําเนินการในปจจุบันจึงยึดตามเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

ปจจุบันโครงการมีอาคารผลิต 2 อาคาร ไดแก อาคารผลิตที่ 1 (สายการผลิตที่ 1 และ 2 : 
FBM และ KDM line) และอาคารผลิตที่ 2 (สายการผลิตที่ 3 : ACE line) ซึ่งภายหลังขยายกําลังการผลิต
ครั้งนี้จะยังคงดําเนินการอยูภายในขอบเขตพ้ืนที่โรงงานเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลงขนาดพ้ืนท่ีของโครงการให
แตกตางไปจากเดิม โดยจะกอสรางอาคารผลิตเพ่ิม 1 อาคาร (อาคารผลิตที่  3) เพื่อรองรับการติดตั้ง
เครื่องจักร/อุปกรณการผลิตเพ่ิมสําหรับสายการผลิตที่  4 (DISA line) นอกจากนี้จะปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคของโครงการ ไดแก ระบบบําบัดมลพิษอากาศ ระบบระบายน้ําฝน เพ่ือรองรับการขยายกําลัง
การผลิตของโครงการ โดยจะดําเนินการในพ้ืนที่โรงงานเดิมทั้งหมด ซึ่งไดจัดสรรพื้นที่สําหรับปลูกพ้ืนที่สีเขียว
ไมนอยกวารอยละ 11.13 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด แสดงดังตารางที่ 2.1.1-1 รูปท่ี 2.1.1-1 และรูปท่ี 
2.1.1-2 
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ตารางที่ 2.1.1-1 สัดสวนการใชประโยชนที่ดินของโครงการ 

การใชประโยชนพื้นที ่
ตาม EIA เดิม 

ป พ.ศ. 2552 1/ 
ปจจุบนั 

ภายหลัง 
ขยายกําลังการผลิต หมายเหตุ 

ตร.ม. ไร รอยละ ตร.ม. ไร รอยละ ตร.ม. ไร รอยละ 
1.  พื้นท่ีสวนการผลติ 22,517 14.07 46.91 12,410 7.76 25.86 15,096 9.44 31.46  

1.1 อาคารผลิตที่ 1 (FBM and KDM line)           
(1)  หนวยกระบวนการผลิต 10,584 6.62 22.05 4,536 2.84 9.45 4,536 2.84 9.45 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 
(2)  สวนขัดชิ้นงาน (Shot blase) 1,260 0.79 2.63 790 0.49 1.65 790 0.49 1.65 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 
(3)  สวนกัดกลึงชิ้นงาน (Machine) 3,308 2.07 6.89 2,135 1.33 4.45 2,135 1.33 4.45 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 

1.2 อาคารผลิตที่ 2 (ACE line)           
(1)  หนวยกระบวนการผลิต 6,000 3.75 12.50 3,764 2.35 7.84 3,764 2.35 7.84 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 
(2)  สวนทําไสแบบ (shell core) 765 0.48 1.59 585 0.37 1.22 585 0.37 1.22 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 
(3)  ลานจอดรถขนสงวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) 600 0.38 1.25 600 0.38 1.25 600 0.38 1.25 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 

1.3 อาคารผลิตที่ 3 (DISA line)           
(1)  หนวยกระบวนการผลิต - - - - - - 2,625 1.64 5.47 เพ่ิมขึ้น 2,625 ตารางเมตร 
(2)  ลานจอดรถขนสงวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) - - - - - - 61 0.04 0.13 เพ่ิมขึ้น 61 ตารางเมตร 

2.  พื้นท่ีสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต 5,889 3.68 12.27 5,617 3.51 11.71 5,945 3.72 12.39  
2.1 อาคารเก็บวัตถุดิบ 216 0.14 0.45 216 0.14 0.45 216 0.14 0.45 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 
2.2 อาคารเก็บผลิตภัณฑ (โกดัง) 672 0.42 1.40 672 0.42 1.40 801 0.49 1.67 เพ่ิมขึ้น 129 ตารางเมตร 
2.3 อาคารจัดเก็บสารเคมี 0 0.00 0.00 72 0.05 0.15 72 0.05 0.15 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 
2.4 ระบบบําบัดมลพิษอากาศ 44 0.03 0.09 980 0.61 2.04 1,238 0.77 2.58 เพ่ิมขึ้น 258 ตารางเมตร 
2.5 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา 135 0.08 0.28 328 0.21 0.68 328 0.21 0.68 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 
2.6 ระบบหอหลอเย็น (Cooling Tower) 100 0.06 0.21 538 0.34 1.12 538 0.34 1.12 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 
2.7 สถานีไฟฟายอย 360 0.23 0.75 478 0.30 1.00 478 0.30 1.00 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 
2.8 สวนซอมบํารุง 345 0.22 0.72 775 0.48 1.62 775 0.48 1.62 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 
2.9 เครื่องปรับอากาศ 62 0.04 0.13 62 0.04 0.13 66 0.04 0.14 เพ่ิมข้ึน 4 ตารางเมตร 

 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 8 - 

ตารางที่ 2.1.1-1 (ตอ) สัดสวนการใชประโยชนที่ดินกอนและภายหลังขยายกําลังการผลิต 

การใชประโยชนพื้นที ่
ตาม EIA เดิม 

ป พ.ศ. 2552 1/ ปจจุบนั 
ภายหลัง 

ขยายกําลังการผลิต หมายเหตุ 
ตร.ม. ไร รอยละ ตร.ม. ไร รอยละ ตร.ม. ไร รอยละ 

2.  พื้นท่ีสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต (ตอ)           
2.10  หองน้ํา (บริเวณอาคารผลิต) 153 0.10 0.32 153 0.10 0.32 87 0.05 0.18 ลดลง 66 ตารางเมตร 
2.11  เครื่องช่ังน้ําหนัก 20 0.01 0.04 61 0.04 0.13 61 0.04 0.13 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 
2.12  อาคารสํานักงาน 1 210 0.13 0.44 210 0.13 0.44 210 0.13 0.44 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 
2.13  อาคารสํานักงาน 2 3,188 1.99 6.64 350 0.22 0.73 350 0.22 0.73 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 
2.14  โรงอาหาร 216 0.14 0.45 216 0.14 0.45 216 0.14 0.45 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 
2.15  ปอมยาม 48 0.03 0.10 52 0.03 0.11 55 0.03 0.11 เพ่ิมข้ึน 3 ตารางเมตร 
2.16  อาคารจัดเก็บของเสีย 0 0.00 0.00 333 0.21 0.69 333 0.21 0.69 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 
2.17  อาคารแอรคอมเพรสเซอร 120 0.08 0.25 0 0.00 0.00 0 0 0.00 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 
2.18  พื้นที่จัดเก็บกาส LPG - - - 121 0.08 0.25 121 0.08 0.25 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 

3.  พื้นท่ีวาง ถนน และอื่นๆ 14,296 8.94 29.78 24,617 15.39 51.30 21,603 13.50 45.02  
3.1  ถนน 3,381 2.11 7.04 3,381 2.11 7.05 3,381 2.11 7.05 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 
3.2  ลานจอดรถ 6,738 4.21 14.04 4,239 2.65 8.83 0 0 0 ยกเลิกลานจอดรถพนักงาน 
3.3  พ้ืนที่วางรอการใชประโยชนและอ่ืนๆ 4,177 2.61 8.7 16,997 10.62 34.41 16,972 10.60 35.37 ลดลง 25 ตารางเมตร 
3.4  สนามหญา - - - 1,250 0.78 2.61 1,250 0.78 2.61 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 

4.  พืน้ท่ีสีเขียว 5,298 3.31 11.04 5,340 3.34 11.13 5,340 3.34 11.13 ไมเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน 
รวม 48,000 30 100 47,984 29.99 100 47,984 29.99 100  

หมายเหตุ : 1/ รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.3/384 ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 
ที่มา : บรษิัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด, 2563
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รูปที่ 2.1.1-1 ผังการใชประโยชนทีดิ่นกอนขยายกําลังการผลิต 
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รูปที่ 2.1.1-2 ผังการใชประโยชนทีดิ่นภายหลังขยายกําลังการผลติ 
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2.2 เครื่องจักรหลักและอุปกรณ 

บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด ไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ป พ.ศ. 2552 มีการติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิตหลายชนิด เพ่ือใหสามารถผลิตชิ้นสวนยานยนตไดดวยกําลังการผลิต
สูงสุด 78.33 ตัน/วัน (28,200 ตัน/ป ที่จํานวนวันทํางาน 360 วัน/ป) เครื่องจักรหลัก ไดแก เตาหลอมชนิด
ไฟฟาเหนี่ยวนํา (Induction Furnace) เตาเทน้ําเหล็ก (Pouring Ladle) เครื่องทําแบบหลอทราย (Molding 
Machine) เครื่องผสมทราย เครื่องรื้อแบบทราย (Shake Out Drum) เครื่องเขยาลําเลียงชิ้นงาน เครื่องขัด
ผิวชิ้นงาน (Shot Blast Machine) และเครื่องกัดกลึงชิ้นงาน ซึ่งปจจุบันโครงการไดดําเนินการติดตั้ง
เครื่องจักรบางสวนเพ่ิมเติมจากรายงานฉบับเดิม (ติดตั้งเครื่องจักรกอนไดรับอนุญาต) ไดแก (1) เตาหลอม
ของสายการผลิตที่ 3 (ACE line) ติดตั้งเพ่ิมเติมจากรายงานเดิม จํานวน 1 เตา (ขนาด 5 ตัน) (ปจจุบันสํารอง
การใชงาน) (2) เครื่องปนคอร (ไสแบบ) ติดตั้งเพ่ิมเติมจากรายงานเดิม จํานวน 4 ชุด (3) เครื่องขัดผิวชิ้นงาน 
ติดตั้งเพ่ิมเติมจากรายงานเดิม จํานวน 2 ชุด  

สําหรับภายหลังขยายกําลังการผลิตครั้งนี้จะมีการติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณการผลิตเพ่ิมเติมสําหรับ
สายการผลิตที่ 4 (DISA line) ไดแก เตาหลอมชนิดไฟฟาเหนี่ยวนํา (Induction Furnace) ชุด charge เหล็ก 
จํานวน 1 ชุด เตาเทน้ําเหล็ก (Pouring Ladle) จํานวน 2 ชุด เครื่องทําแบบหลอทราย (Molding Machine) 
จํานวน 1 ชุด เครื่องผสมทราย จํานวน 1 ชุด เครื่องรื้อแบบทราย (Shake Out Drum) จํานวน 1 ชุด เครื่อง
เขยาลําเลียงชิ้นงาน จํานวน 1 ชุด และเครื่องขัดผิวชิ้นงาน (Shot Blast Machine) จํานวน 1 ชุด ซึ่ง
โครงการจะเลือกใชเทคโนโลยีแบบเดียวกับการหลอในสายการผลิตเดิม ทําใหพนักงานสวนการผลิตของ
โครงการมีความคุนเคยกับขั้นตอนการทํางานของเทคโนโลยีดังกลาวเปนอยางดี สําหรับรายละเอียด
เครื่องจักร/อุปกรณการผลิตที่ติดตั้งของโครงการ แสดงดังตารางที่ 2.2-1  
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ตารางที่ 2.2-1 จํานวนเครื่องจักร/อุปกรณการผลิตที่ติดตั้งของโครงการ 

ลําดับ รายการเครื่องจักร/อุปกรณ 
จํานวนเคร่ืองจักรท่ีติดตั้ง 

หมายเหตุ 
EIA’52 ปจจุบนั หลังขยาย 

1. ขั้นตอนการหลอม (Melting) 
1.1 เตาหลอมชนิดไฟฟาเหนี่ยวนํา ขนาด 3 ตัน ของสายการผลิตที่ 1 FBM 

และ สายการผลิตที่ 2 KDM  
(High Frequency Induction Furnace 3 Ton) 

5 5 5 
ไมเปลี่ยนแปลง 

1.2 เตาหลอมชนิดไฟฟาเหนี่ยวนํา ขนาด 5 ตัน ของสายการผลิตที่ 3 ACE  
(High Frequency Induction Furnace 5 Ton) 

2 31/ 3 
ติดตั้งเตาหลอมขนาด 5 ตัน เพิ่ม 1 ชุด สําหรับใชเปนเตาสํารอง  
ซึ่งปจจุบันไดติดตั้งเครื่องจักรเรียบรอยแลว แตยังไมไดรับอนุญาต  

1.3 เตาหลอมชนิดไฟฟาเหน่ียวนํา ขนาด 5 ตัน ของสายการผลิตท่ี 4 DISA  
(High Frequency Induction Furnace 5 Ton) 

- - 2 
ติดตั้งเตาหลอมขนาด 5 ตัน จํานวน 2 ชุด สําหรับสายการผลิตที่ 4 
(DISA line) 

1.4 เตาพักน้ําเหล็ก (Ladle) ขนาด 0.6 ตัน ของสายการผลิตที่ 1 FBM และ 
สายการผลิตที่ 2 KDM 

2 2 2 
ไมเปลี่ยนแปลง 

1.5 ชุด Charge เหล็ก 
6 6 7 

ติดตั้ งชุด Charge เหล็ก เพิ่ม 1 ชุด สําหรับสายการผลิตที่  4  
(DISA line) 

2. ขั้นตอนการเทน้ําเหล็กหลอ (Pouring) 
2.1 เตาเทน้ําเหล็ก (Pouring Ladle) ของสายการผลิตที่ 1 FBM  4 2 2 ยกเลิกเตาเทน้ําเหล็กจํานวน 2 ชุด 
2.3 เตาเทน้ําเหล็ก (Pouring Ladle) ของสายการผลิตที่ 2 KDM  2 2 2 ไมเปลี่ยนแปลง 
2.4 เตาเทน้ําเหล็ก (Pouring Ladle) ของสายการผลิตที่ 3 ACE  2 2 2 ไมเปลี่ยนแปลง 
2.5 เตาเทน้ําเหล็ก (Pouring Ladle) ของสายการผลิตที่ 4 DISA  - - 2 ติดตั้งเตาเทน้ําเหล็ก เพ่ิม 2 ชุด สําหรับสายการผลิตที่ 4 (DISA line) 

3. ขั้นตอนการเตรียมแมพิมพ (Molding) 
3.1 เครื่องทําแบบหลอทราย (Molding Machine) ของสายการผลิตท่ี 1 FBM  1 1 1 ไมเปลี่ยนแปลง 
3.2 เครื่องทําแบบหลอทราย (Molding Machine) ของสายการผลิตท่ี 2 KDM  1 1 1 ไมเปลี่ยนแปลง 
3.3 เครื่องทําแบบหลอทราย (Molding Machine) ของสายการผลิตท่ี 3 ACE  1 1 1 ไมเปลี่ยนแปลง 
3.4 เครื่องทําแบบหลอทราย (Molding Machine) ของสายการผลิตท่ี 4 DISA  

- - 1 
ติดตั้งเครื่องทําแบบหลอทราย เพ่ิม 1 ชุด สําหรับสายการผลิตที่ 4 
(DISA line) 

3.5 เครื่องปนคอร (ไสแบบ) (Shell Core Machine) 12 16 16 ติดตั้งเครื่องปนคอร (ไสแบบ) เพ่ิม 4 ชุด  
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ตารางที่ 2.2-1 (ตอ) จํานวนเครื่องจักร/อุปกรณการผลิตที่ติดตั้งของโครงการ 

ลําดับ รายการเครื่องจักร/อุปกรณ 
จํานวนเคร่ืองจักรท่ีติดต้ัง 

หมายเหตุ 
EIA’52 ปจจุบนั หลังขยาย 

4. ขั้นตอนการผสมทราย (Sand Plant) 
4.1 เครื่องผสมทราย ของสายการผลติที่ 1 FBM  1 1 1 ไมเปลี่ยนแปลง 
4.2 เครื่องผสมทราย ของสายการผลติที่ 2 KDM 1 1 1 ไมเปลี่ยนแปลง 
4.3 เครื่องผสมทราย ของสายการผลติที่ 3 ACE 1 1 1 ไมเปลี่ยนแปลง 
4.4 เครื่องผสมทราย ของสายการผลติที่ 4 DISA - - 1 ติตตั้งเครื่องผลมทราย เพ่ิม 1 ชุด สําหรับสายการผลิตที่ 4 (DISA line) 

5. ขั้นตอนการรื้อชิ้นงาน 
5.1 เครื่องรื้อแบบทราย (Shake Out Drum) 3 3 4 ติตตั้งเครื่องรื้อแบบทราย เพิม่ 1 ชุด สําหรับสายการผลิตที่ 4 (DISA line) 
5.2 เครื่องเขยาลําเลียงช้ินงาน 

3 3 4 
ติตตั้งเครื่องเขยาลําเลียงช้ินงานเพิ่ม 1 ชุด สําหรับสายการผลิตที่ 4 (DISA 
line) 

6. ขั้นตอนการขัดผิว (Shot Blast Machine) 
6.1 เครื่องขัดผิวชิ้นงาน (Shot Blast Machine)  

ของสายการผลิตที่ 1 FBM และ สายการผลิตที่ 2 KDM 
5 3 3 

ยายเครื่องขัดผิวชิ้นงาน จํานวน 2 ชุด ไปใชในสายการผลิตที่ 3 (ACE line)  

6.2 เครื่องขัดผิวชิ้นงาน (Shot Blast Machine) ของสายการผลิตที่ 3 ACE 
- 3 3 

ติดตั ้งเครื่องขัดผิวชิ้นงานเพิ่ม 1 ชุด และใชเครื ่องขัดผิวชิ้นงานของ
สายการผลิตที่ 1 และ 2 (FBM and KDM line) จํานวน 2 ชุด 

6.3 เครื่องขัดผิวชิ้นงาน (Shot Blast Machine) ของสายการผลิตที่ 4 DISA - - 1 ติตตั้งเครื่องขัดผิวช้ินงานเพิ่ม 1 ชุด สําหรบัสายการผลิตท่ี 4 (DISA line) 
7. ขั้นตอนการกลึงชิน้งาน 
7.1 เครื่องกัดกลึงช้ินงาน  24 18 18 ยกเลิกเครื่องกัดกลึงช้ินงาน 6 ชุด ซึ่งภายหลังขยายไมมีการติดตั้งเพ่ิมเติม 

หมายเหตุ : 1/ ติดตั้งเครื่องจักรเรียบรอยแลว แตยังไมไดรับอนุญาต ปจจุบันสํารองการใชงาน (เตาหลอมขนาด 5 ตัน) 
ที่มา : บรษิัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด, 2563 
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2.3 วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ 

 วัตถุดิบ สารเคมี เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑและผลพลอยได ของโครงการกอนและหลังขยายกําลังผลิต  
เปนประเภทหรือชนิดเดียวกัน โดยวัตถุดิบหลักที่ใชในกระบวนการผลิต ประกอบดวย วัตถุดิบที่ใชในการ
เตรียมน้ําเหล็ก วัตถุดิบที่ใชในการปรับแตงสภาพและกําจัดสิ่งเจือปนในน้ําเหล็ก และวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
แบบหลอและไสแบบ นอกจากนี้ ยังมีวัสดุเสริมเพ่ือชวยในการผลิตอีกหลายชนิด โดยรายละเอียดสรุปชนิด 
ปริมาณการใช การขนสง แหลงที่มา สถานที่จัดเก็บ และการใชประโยชน แสดงดังตารางที่  2.3-1  
มีรายละเอียดดังนี้  

 2.3.1  วัตถุดิบ 

        วัตถุดิบหลักที่ใชในกระบวนการผลิต ประกอบดวย วัตถุดิบที่ใชในการเตรียมน้ําเหล็ก วัตถุดิบ
ที่ใชในการปรับแตงสภาพและกําจัดสิ่งเจือปนในน้ําเหล็ก และวัตถุดิบที่ใชในการผลิตแบบหลอและไสแบบ 

   1) วัตถุดิบท่ีใชในการเตรียมน้ําเหล็ก ประกอบไปดวย เหล็กถลุง (Pig Iron) เศษเหล็กเหนียว 
(Steel Scrap) และ เศษเหล็กหมุนเวียน (Return Scrap) ในกระบวนการผลิต โดยโครงการจะสั่งซื้อเหล็ก
ถลุง (Pig Iron)  มาจากบริษัท ซึชิโยชิ มาเทค (ประเทศไทย) จํากัด สวนเศษเหล็กเหนียว (Steel Scrap) เปน
ผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐานหรือผลิตภัณฑพลอยไดจากบริษัทคูคาของโครงการ ซึ่งตองเปนเศษเหล็กที่ไมมีการ
ปนเปอนน้ํามันเครื่องหรือปนเปอน สารกัมมันตภาพรังสี และไมมีการรับซื้อจากผูจําหนายรายยอยหนา
โรงงาน ขนสงมายังโครงการจัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบในอาคารผลิต 1 และ 2 ที่มีหลังคาปดคลุม สําหรับ
เศษเหล็กหมุนเวียน (Return Scrap) เกิดจากกานเหล็กสวนเกินในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑที่ไมได
มาตรฐานของโครงการ กอนท่ีจะนํามาใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการหลอมตอไป 

   2) วัตถุดิบที่ใชในการปรับแตงสภาพและกําจัดส่ิงเจือปนในน้ําเหล็ก เปนวัตถุดิบ/สารเคมีที่ใช
ในการปรับปรุงคุณภาพน้ําเหล็กใหมีคุณสมบัติทางเคมีตามมาตรฐานที่กําหนด รวมทั้งกําจัดสิ่งเจือปนในน้ําเหล็ก 
ประกอบไปดวย คารบอน เฟอรโรซิลิกอน เฟอรโรแมงกานีส เฟอรโรฟอสฟอรัส เฟอรโรซัลเฟอร ทองแดง  
เฟอรโรโครม เฟอรโรวาเนเดียม อินอคคูแลนต (Inoculant) ดีบุก และคอลบอลลอย โดยโครงการรับซื้อจากผู
จําหนายภายในประเทศและขนสงดวยรถบรรทุกเขาพ้ืนที่โครงการ จัดเก็บในพ้ืนที่อาคารจัดเก็บวัตถุดิบ 

   3) วัตถุดิบที่ใชในการผลิตแบบหลอและไสแบบ ประกอบไปดวย ทรายปนแบบ (Resin 
Coated Sand) ซีโคล (Sea Coal) เบนโทไนต (Bentonite) และทรายขาว (Dry Sand) เปนวัตถุดิบหลักใน
การทําแบบหลอและไสแบบ ขนสงและจัดเก็บในอาคารผลิต 1 และ 2 บริเวณพ้ืนที่กระบวนการผลิตแบบ
หลอและไสแบบ มีหลังคาปดคลุม กอนที่จะนํามาใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตแบบหลอและไสแบบ 

2.3.2  สารเคมี 

 สารเคมีที่ใชในโครงการสวนใหญเปนสารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิต โดยจะใชในการทํา
ความสะอาดน้ําเหล็ก สารเคลือผิวปากเตา ปองกันการเกิดสนิม สารหลอลื่นเครื่องจักร สารหลอเย็น
เครื่องจักร สารชวยเพิ่มความแข็งแรงขอแมพิมพทราย โครงการจัดเก็บสารเคมีไวภายในอาคารเก็บสารเคมี 
โดยแยกเก็บเปนสัดสวนที่ชัดเจนแหลงที่มาของวัตถุดิบมาจากภายในประเทศ ขนสงเขาสูโรงงานโดย
รถบรรทุก 4, 6 และ 10 ลอ โดยใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 224 โดยมีรายละเอียดปริมาณการใช สถานที่
จัดเก็บและการใชประโยชนของวัตถุดิบและสารเคมี อางถึงตารางที่ 2.3-1 
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ตารางที่ 2.3-1 ปริมาณการใช แหลงที่มา การจัดเก็บ และการนําไปใชประโยชนของวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ  
 

วัตถุดิบ/สารเคมี/
ผลิตภัณฑ 

ที่มา/การใชประโยชน 
ปริมาณ 

วิธีการขนสง/การเก็บกัก 
ประเภทรถ
ที่ใชขนสง 

ความถี่ในการขนสง 
(เที่ยวตอป) 

EIA’52 ปจจุบนั หลังขยาย EIA’52 ปจจุบนั หลังขยาย 
1.  วัตถุดิบ          
1.1  วัตถุดิบในการเตรียมน้ําเหล็ก         

1.1 เหล็กถลุง  
(Pig Iron) 

- วัตถุดิบในการผลิตน้ําเหล็ก 20.7 
ตัน/วัน 
(7,440 
ตัน/ป) 

15  
ตัน/วัน 

21.1 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ ขนาด 
216 ตารางเมตร และพื้นท่ีเตรียมกอง
วัตถุดิบในอาคารผลิต 1 และ 2 

รถบรรทุก  
10 ลอ 

2  
เท่ียว/วัน 

124 192 

1.2 เศษเหล็กเหนียว 
(Steel Scrap) 

- วัตถุดิบในการผลิตน้ําเหล็ก 55  
ตัน/วัน 
(19,800 
ตัน/ป) 

97 
ตัน/วัน 

145.12 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ ขนาด 
216 ตารางเมตร และพื้นท่ีเตรียมกอง
วัตถุดิบในอาคารผลิต 1 และ 2 

รถบรรทุก  
10 ลอ 

4 
เท่ียว/วัน 

124 192 

1.3 เศษเหล็กหมุนเวียน 
(Return Scrap) 

- หมุนเวียนกลับไปใชเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตน้ําเหล็ก 

113.3 
ตัน/วัน 
(40,800 
ตัน/ป) 

120.1 
ตัน/วัน 

169.2 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ ขนาด 
216 ตารางเมตร และพื้นท่ีเตรียมกอง
วัตถุดิบในอาคารผลิต 1 และ 2 

- - - - 

1.2  วัตถุดิบที่ใชในการปรับแตงสภาพและกําจัดสิ่งเจือปนในน้ําเหล็ก        
1) คารบอน - วัตถุดิบในการปรับแตงสภาพและ

กําจัดสิ่งเจือปนในน้ําเหล็ก 
750 2.56  

ตัน/วัน 
3.46 

ตัน/วัน 
- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ รถบรรทุก  

10 ลอ 
50 124 192 

2) เฟอรโรซิลิกอน - วัตถุดิบในการปรับแตงสภาพและ
กําจัดสิ่งเจือปนในน้ําเหล็ก 

425 2.17 
ตัน/วัน 

2.94 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ รถบรรทุก  
10 ลอ 

28 124 192 

3) เฟอรโรแมงกานีส - วัตถุดิบในการปรับแตงสภาพและ
กําจัดสิ่งเจือปนในน้ําเหล็ก 

150 0.33 
ตัน/วัน 

0.44 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ รถบรรทุก  
10 ลอ 

10 124 192 

4) เฟอรโรฟอสฟอรัส - วัตถุดิบในการปรับแตงสภาพและ
กําจัดสิ่งเจือปนในน้ําเหล็ก 

30 0.02 
ตัน/วัน 

0.029 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ รถบรรทุก  
10 ลอ 

2 124 192 
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ตารางที่ 2.2-1 (ตอ) ปริมาณการใช แหลงท่ีมา การจัดเก็บ และการนําไปใชประโยชนของวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ ที่มา/การใชประโยชน 
ปริมาณ 

วิธีการขนสง/การเก็บกัก 
ประเภทรถ
ที่ใชขนสง 

ความถี่ในการขนสง 
(เที่ยวตอป) 

EIA’52 ปจจุบนั หลังขยาย EIA’52 ปจจุบนั หลังขยาย 
1.2  วัตถุดิบที่ใชในการปรับแตงสภาพและกําจัดสิ่งเจือปนในน้ําเหล็ก (ตอ)        

5) เฟอรโรซัลเฟอร - วัตถุดิบในการปรับแตงสภาพ
และกําจัดสิ่งเจือปนในน้ําเหล็ก 

30 0.08 
ตัน/วัน 

0.11 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ รถบรรทุก  
10 ลอ 

2 124  192 

6) ทองแดง - วัตถุดิบในการปรับแตงสภาพ
และกําจัดสิ่งเจือปนในน้ําเหล็ก 

30 0.08 
ตัน/วัน 

0.10 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ รถบรรทุก  
10 ลอ 

2 124  192 

7) เฟอรโรโครม - วัตถุดิบในการปรับแตงสภาพ
และกําจัดสิ่งเจือปนในน้ําเหล็ก 

15 0.012 
ตัน/วัน 

0.016 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ รถบรรทุก  
10 ลอ 

1 124  192 

8) เฟอรโรวาเนเดียม - วัตถุดิบในการปรับแตงสภาพ
และกําจัดสิ่งเจือปนในน้ําเหล็ก 

15 0.044 
ตัน/วัน 

0.059 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ รถบรรทุก  
10 ลอ 

1 124  192 

9) อินอคคูแลนต 
(Inoculant) 

- วัตถุดิบในการปรับแตงสภาพ
และกําจัดสิ่งเจือปนในน้ําเหล็ก 

450 0.90 
ตัน/วัน 

1.27 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ รถบรรทุก  
10 ลอ 

30 124  192 

10) ดีบุก - วัตถุดิบในการปรับแตงสภาพ
และกําจัดสิ่งเจือปนในน้ําเหล็ก 

- 0.024 
ตัน/วัน 

0.033 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ รถบรรทุก  
10 ลอ 

- 124  192 

11) คอลบอลลอย - วัตถุดิบในการปรับแตงสภาพ
และกําจัดสิ่งเจือปนในน้ําเหล็ก 

- 1.13 
ตัน/วัน 

1.54 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ รถบรรทุก  
10 ลอ 

- 124  192 

1.3  วัตถุดิบที่ใชในการผลิตแบบหลอและไสแบบ         
1) ทรายปนไสแบบ 

(Resin Coated Sand) 
- วัตถุดิบหลักในการทําแบบหลอ

และไสแบบ 
4,605 12.83 

ตัน/วัน 
15.33 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ รถบรรทุก  
10 ลอ 

179 48 60 

2) ซีโคล (Sea Coal) - วัตถุดิบในการปรับปรุงคุณภาพ
ทราย 

120 0.67 
ตัน/วัน 

0.97 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ รถบรรทุก  
10 ลอ 

60 124  192 

3) เบนโทไนต (Bentonite) - วัตถุดิบในการประสานเม็ ด
ทราย 

720 8.5 
ตัน/วัน 

12.5 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ รถบรรทุก  
10 ลอ 

48 124  192 

4) ทรายขาว (Dry Sand) - วัตถุดิบหลักในการทําแบบหลอ
และไสแบบ 

600 1.5 
ตัน/วัน 

3.0 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ รถบรรทุก  
10 ลอ 

24 124  192 
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ตารางที่ 2.2-1 (ตอ) ปริมาณการใช แหลงท่ีมา การจัดเก็บ และการนําไปใชประโยชนของวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ ที่มา/การใชประโยชน 
ปริมาณ 

วิธีการขนสง/การเก็บกัก 
ประเภทรถ
ที่ใชขนสง 

ความถี่ในการขนสง 
(เที่ยวตอป) 

EIA’52 ปจจุบนั หลังขยาย EIA’52 ปจจุบนั หลังขยาย 
2.  สารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิต         

1) สารเคลือบผิวปากเตา
(Graphite) 

- สารเคมีเคลือบผิวปากเตา - 0.006 
ตัน/วัน 

0.008 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี รถบรรทุก  
10 ลอ 

- 48 48 

2) น้ํามันปองกันการเกิด
สนิม (Solvent) 

- สารเคมีปองกันสนิม - 0.55 
ลิตร/วัน 

0.55 
ลิตร/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี รถบรรทุก  
10 ลอ 

- 12 12 

3) สเปรยกาว  
Guard Man) 

- สารเคมีเพิ่มความแข็งแรงของ
แมพิมพทราย 

- 0.0045 
ตัน/วัน 

0.0045 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี รถบรรทุก  
10 ลอ 

- 12 12 

4) สารทําความสะอาดน้ํา
เหล็ก (Natural Perlite 
Sand) 

- ใชสําหรับทําความสะอาดน้ํา
เหล็ก 

- 0.308 
ตัน/วัน 

0.47 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี รถบรรทุก  
10 ลอ 

- 144 192 

5) สเปรยฉีดแมพมิพ - สารเคมีชวยในการถอดแบบ
แมพิมพ 

- 86.38 
ลิตร/วัน 

118.52 
ลิตร/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี รถบรรทุก  
10 ลอ 

- 48 60 

6) สารหลอลื่นเครื่องจักร - สารหลอลื่นเครื่องจักร - 0.51 
ลิตร/วัน 

0.65 
ลิตร/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี รถบรรทุก  
10 ลอ 

- 12 12 

7) น้ํามันเกียร - สารหลอลื่นเครื่องจักร - 0.016 
ลิตร/วัน 

0.021 
ลิตร/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี รถบรรทุก  
10 ลอ 

- 12 12 

8) สารหลอเย็นเครื่องจักร
(Coolant Oil) 

- ใชในขั้นตอนการหลอเย็นในการ
กัดกลึงชิ้นงาน 

- 7.05 
ลิตร/วัน 

7.05 
ลิตร/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี รถบรรทุก  
10 ลอ 

- 12 12 

9) เมทิลแอลกอฮอล 
(Methyl Alcohol : 
CH3OH) 

- สารเคมีชวยในการถอดแบบ
แมพิมพ 

- 15.39 
ลิตร/วัน 

20.5 
ลิตร/วัน 

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี รถบรรทุก  
10 ลอ 

- 12 12 
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ตารางที่ 2.2-1 (ตอ) ปริมาณการใช แหลงท่ีมา การจัดเก็บ และการนําไปใชประโยชนของวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ ที่มา/การใชประโยชน 
ปริมาณ 

วิธีการขนสง/การเก็บกัก 
ประเภทรถ
ที่ใชขนสง 

ความถี่ในการขนสง 
(เที่ยวตอป) 

EIA’52 ปจจุบนั หลังขยาย EIA’52 ปจจุบนั หลังขยาย 
3.  ผลิตภัณฑและผลพลอยได         
3.1  ผลิตภัณฑ         

1) ชิ้นสวนคอมเพลสเซอร - จําหน ายเปนผลิตภัณฑของ
โครงการ 

- 62.52 
ตัน/วัน 

97.48 
ตัน/วัน 

- พ้ืนที่เก็บผลิตภัณฑบริเวณอาคาร
เก็บผลิตภัณฑ (โกดัง) 

รถบรรทุก  
10 ลอ 

- 1,176 1,416 

      รถบรรทุก  
6 ลอ 

- 1,200 1,560 

      รถบรรทุก  
4 ลอ 

- 720 960 

2) ชิ้นสวนยานยนต - จําหน ายเปนผลิตภัณฑของ
โครงการ 

- 33.50 
ตัน/วัน 

48.38 
ตัน/วัน 

- พ้ืนที่เก็บผลิตภัณฑบริเวณอาคาร
เก็บผลิตภัณฑ (โกดัง) 

รถบรรทุก  
10 ลอ 

- 360 420 

      รถบรรทุก  
6 ลอ 

- 1,128 1,260 

      รถบรรทุก  
4 ลอ 

- 900 960 

3) ชิ้นสวนเครื่องยนต
อเนกประสงค 

- จําหน ายเปนผลิตภัณฑของ
โครงการ 

- 19.09 
ตัน/วัน 

24.14 
ตัน/วัน 

- พ้ืนที่เก็บผลิตภัณฑบริเวณอาคาร
เก็บผลิตภัณฑ (โกดัง) 

รถบรรทุก  
6 ลอ 

- 360 360 

      รถบรรทุก  
4 ลอ 

- 360 360 
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ตารางที่ 2.2-1 (ตอ) ปริมาณการใช แหลงท่ีมา การจัดเก็บ และการนําไปใชประโยชนของวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ ที่มา/การใชประโยชน 
ปริมาณ 

วิธีการขนสง/การเก็บกัก 
ประเภทรถ
ที่ใชขนสง 

ความถี่ในการขนสง 
(เที่ยวตอป) 

EIA’52 ปจจุบนั หลังขยาย EIA’52 ปจจุบนั หลังขยาย 
3.2  ผลิตภัณฑพลอยได         

1) ทรายหมุนเวียน - เกิดจากขั้นตอนการแกะแบบ
แมพิมพทราย 

1,333 
ตัน/วัน 

1,588 
ตัน/วัน 

2,855 
ตัน/วัน 

- สายพานลํ าเลียง หมุนเวียนเขาสู
กระบวนการผลิต 

- - - - 

2) กานเหล็กสวนเกินจาก
การหลอ 

- เกิดในขั้นตอนการหลอมขึ้นรูป
ชิ้นงาน 

113.3 
ตัน/วัน 
(40,800 
ตัน/ป) 

120.1 
ตัน/วัน 

169.2 
ตัน/วัน 

- รวบรวมในภาชนะจัดเก็บกานเหล็ก
สวนเกิน เพื่อนําไปหมุนเวียนกลับไป
ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําเหล็ก 
โดยจัดเก็บท่ีอาคารผลิต 1 และ 2 

- - - - 

3) ตะกรันเตา - สิ่งสกปรกในน้ําเหล็ก - 3.7 
ตัน/วัน 

5.5 
ตัน/วัน 

- รวบรวมจัดเก็บในพื้นที่ เก็บตะกรัน
เตาและจัดเก็บในอาคารจัดเก็บ 
ของเสีย 

รถบรรทุก 
10 ลอ 

- 84 144 

4) ทรายเสื่อมสภาพ - เกิดจากขั้นตอนการแกะแบบ
แมพิมพทราย 

- 14.9 
ตัน/วัน 

19.3 
ตัน/วัน 

- รวบรวมจัดเก็บในพ้ืนที่ เก็บทราย
เสื่อมสภาพและจัดเก็บในอาคาร
จัดเก็บของเสีย 

รถบรรทุก 
10 ลอ 

- 504 540 

5) เศษขี้กลึงเหล็ก - เกิดจากขั้ นตอนการกัดกลึ ง
ชิ้นงาน 

- 0.32 
ตัน/วัน 

0.32 
ตัน/วัน 

- รวบรวมจัดเก็บในพ้ืนที่เก็บเศษข้ีกลึง
เหล็กและจัดเก็บในอาคารจัดเก็บ
ของเสีย 

รถบรรทุก 
10 ลอ 

- 75 35 

ที่มา : บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด, 2563
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2.3.3  เชื้อเพลิง 

 1) กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

โครงการมีการเก็บสํารองเชื้อเพลิงชนิดปโตรเลียมเหลว (LPG) ไวในถังรูปแคปซูลขนาด 
8,949 ลิตร จํานวน 2 ถัง รวม 17,898 ลิตร ขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกของถัง 1.726 เมตร ขนาดเสน
ผานศูนยกลางทอสงกาซขนาด 2 นิ้ว ไปยังจุดที่ใชงาน (กระบวนการการเตรียมไสแบบ (Shell core)) โดย
พ้ืนที่กักเก็บเปนพื้นคอนกรีตมีการก้ันดวยรั้วโปรงทําดวยวัสดุทนไฟ สูง 1.8 เมตร มีทางเขาออก 2 ทาง มีปาย
กํากับชัดเจน เพ่ือใชเปนแหลงพลังงานใหความรอนในข้ันตอนการเตรียมไสแบบ โดยกาซดังกลาวจะขนสง
ดวยรถบรรทุกกาซกอนขนถายเขาสูถังเก็บสํารองเชื้อเพลิงของโครงการ ซึ่งตามรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2552 มีการใชกาซปโตเลียมเหลว (LPG) ประมาณ 0.441 ตัน/วัน สําหรับ
ปจจุบันโครงการมีการใชกาซปโตเลียมเหลว (LPG) ประมาณ 0.158 ตัน/วัน ภายหลังขยายกําลังการผลิต
คาดวาโครงการจะมีการใชกาซปโตเลียมเหลว (LPG) เพิ่มข้ึนเปน 0.216 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้น 0.058 ตัน/วัน)  

 2.3.4  ผลิตภัณฑ 

 1) ผลิตภัณฑหลัก 

ผลิตภัณฑหลักของโครงการ คือ ชิ้นสวนคอมเพลสเซอร ชิ้นสวนยานยนต และชิ้นสวน
เครื่องยนตอเนกประสงค จําหนายใหอุตสาหกรรมยานยนต มีผลิตภัณฑประมาณ 115.11 ตัน/วัน และ
ภายหลังขยายกําลังการผลิตจะสามารถผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอเพ่ิมข้ึนเปน 170 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้น
จากปจจุบัน 54.89 ตัน/วัน) (ผลิตภัณฑของโครงการ แสดงดังรูปท่ี 2.3.4-1) 

 2) ผลพลอยได 

ผลพลอยไดของโครงการ จะเกิดจากขั้นตอนการเตรียมแบบและไสแบบ และขั้นตอนการ
หลอชิ้นสวนยานยนต ไดแก ทรายหมุนเวียน และกานเหล็กสวนเกินจากการหลอ ซึ่งทรายหมุนเวียนจะ
เกิดขึ้นในข้ันตอนรื้อแบบแยกออกจากชิ้นงาน ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2552 
จะมีทรายหมุนเวียนเกิดขึ้นประมาณ 1,333 ตัน/วัน ปจจุบันมีทรายหมุนเวียนเกิดขึ้นประมาณ 1,588 ตัน/วัน 
และภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดวาจะเกิดทรายหมุนเวียนประมาณ 2,855 ตัน/วัน (เพ่ิมข้ึน 1,267 ตัน/วัน) 
ซึ่งจะหมุนเวียนเขาสูกระบวนการผลิตแบบหลอและไสแบบผานทางสายพานลําเลียง  

สําหรับในสวนของกานเหล็กสวนเกินหรือเศษเหล็กหมุนเวียน : Return Scrap เกิดขึ้น
จากข้ันตอนการรื้อแบบและแยกกานชิ้นงาน รวมทั้งผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน ซึ่งตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2552 จะเกิดขึ้นประมาณ 113.3 ตัน/วัน ปจจุบันประมาณ 120.1 
ตัน/วัน และภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดวาจะเกิดทรายหมุนเวียนประมาณ 169.2 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้น 49.1 
ตัน/วัน) จะถูกรวบรวมและนํากลับมาหลอมใหมอีกครั้ง 
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รูปท่ี 2.3.4-1 ลักษณะผลิตภัณฑของโครงการ 
 

 

2.4 การขนสง 

1)  ระยะกอสราง 

 การกอสรางโครงการกําหนดแผนงานสูงสุดประมาณ 21 เดือน มีกิจกรรมการขนสงวัสดุอุปกรณ
กอสราง/เครื่องจักรดวยรถบรรทุกสูงสุดประมาณ 7 คัน/วัน และมีการขนสงคนงานเขาสูพื้นที่โครงการโดย
รถยนตสูงสุดประมาณ 2 คัน/วัน กิจกรรมขนสงขางตนจะใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 224 และถนนเขต
อุตสาหกรรมสุรนารี ตามลําดับ เพ่ือเขาสูพ้ืนที่โครงการ 

2)  ระยะดําเนินการ 

 กิจกรรมการขนสงในชวงดําเนินการ ไดแก ยานพาหนะที่เกิดจากการขนสงสารเคมี ผลิตภัณฑ 
การขนสงมูลฝอยและกากของเสีย และการเดินทางของพนักงาน ซึ่งปจจุบันมีปริมาณการขนสงประมาณ 233 
คัน/วัน ภายหลังขยายกําลังการผลิตจะทําใหมีปริมาณการขนสงในภาพรวมเพ่ิมขึ้นเปน 248 คัน/วัน (เพ่ิมขึ้น 
15 คัน/วัน) 
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2.5 กระบวนการผลิต 

 กระบวนการผลิตชิ้นสวนยานยนตของโครงการ สามารถแบงเปนข้ันตอนหลักเปน 5 กิจกรรมหลัก 
ไดแก 1) กระบวนการเตรียมแบบ/ไสแบบ และหลอมและหลอเหล็ก (Melting & Molding Process) 2) การรื้อ
แบบและแยกกานชิ้นงาน 3) การขัดชิ้นงาน (Shot Blast) 4) กระบวนการกัดกลึงชิ้นงาน (Machining Line) 
และ 5) กระบวนการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและบรรจุผลิตภัณฑ เพื่อรอการขนสงเพื่อสงมอบใหลูกคา  
ซึ่งกอนขยายกําลังการผลิตโครงการมีกระบวนการผลิตทั้งหมด 3 สายการผลิต ไดแก สายการผลิตที่ 1 FBM 
line สายการผลิตที่ 2 KDM line และสายการผลิตที่ 3 ACE line ภายหลังขยายกําลังการผลิตโครงการ 
จะเพ่ิมสายการผลิต 1 สายการผลิต คือ สายการผลิตที่ 4 DISA line ซึ่งทั้ง 4 สายการผลิตมีขั้นตอนการผลิต
ไมแตกตางกัน มีรายละเอียดดังนี ้ 

1)  กระบวนการเตรียมแบบ/ไสแบบ และหลอมและหลอเหล็ก (Melting & Molding Process) 

  1.1) กระบวนการเตรียมแบบและไสแบบ (Molding and Core Preparation)  

  (1) การเตรียมแบบหลอชิ้นงาน ขั้นตอนการเตรียมแบบหรือการอัดแบบเพ่ือใชในการหลอ
เหล็กหรือข้ึนรูปผลิตภัณฑเหล็กหลอ เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบในการสรางแบบ ซึ่งประกอบไปดวย 
ทรายขาว (New Sand) ทรายที่ นํ ากลับมาใช ใหม  (Return Sand) เบนโทไนต  (Bentonite) ซี โคล  
(Sea coal) และ Dextrin นํามาผสมกันในเครื่องผสมทราย (Sand Mixer) ในอัตราสวนตามผลิตภัณฑแตละ
ประเภท กอนจะสงเขาสูเครื่องปนแบบ (Molding)ทั้งนี้แบบชิ้นงานหลอของโครงการ ประกอบดวย 2 สวน 
คือ แบบฝาบน (Cope) และแบบฝาลาง (Drag) เมื่อนําแบบทั้งสองมาประกอบเขาดวยกันจะไดแบบชิ้นงาน
ตามที่ตองการ โดยจะมีชองสําหรับเทน้ําเหล็กและชองระบายความรอน ซึ่งแบบชิ้นงานที่ผลิตไดจะตองผาน
การตรวจสอบใหไดมาตรฐานกอนลําเลียงโดยสายพาน (Conveyor) ไปยังหนวยเทน้ําเหล็ก เพ่ือขึ้นรูปชิ้นงาน
ใหมีลักษณะตามที่ตองการ 

  (2) การเตรียมไสแบบ การหลอผลิตภัณฑบางประเภท จําเปนตองมีไสแบบ (Core) เปน
สวนประกอบของแบบหลอ ซึ่งวัตถุดิบที่ใชในการเตรียมไสแบบ คือ ทรายปนไสแบบสําเร็จรูป จะถูกนํามาอัด
แบบท่ีเครื่องปนโค (Core Making) จากนั้นจึงนําไปประกอบกับแบบหลอกอนที่จะลําเลียงโดยสายพานไป
รองรับน้ําเหล็กที่จะนํามาเทขึ้นรูปใหเปนชิ้นงาน  

  1.2) การหลอมและหลอเหล็ก (Melting Process)  

   (1) การเตรียมวัตถุดิบ โครงการจะคัดเลือกเศษเหล็กที่จะนํามาหลอมใหมีความเหมาะสม
ทั้งในเชิงขนาดและคุณภาพ (ทางกายภาพและทางเคมี) โดยเศษเหล็กที่จะนํามาหลอมประกอบดวย  
(1) เหล็กถลุง (Pig Iron) (2) เศษเหล็กเหนียว (Steel Scrap) และ (3) เศษเหล็กหมุนเวียน (Return Scrap) 
จากนั้นจะใชชุดชารจเหล็ก ซึ่งมีลักษณะเปนเครนแมเหล็ก (Magnetic Overhead Crane) ทําการดูดวัตถุดิบ
ทั้งสามชนิด ปอนเขาสูเตาหลอมในสัดสวนที่กําหนด 

  (2) การหลอมเศษเหล็ก (Melting) แบงออกเปน 3 ข้ันตอน เริ่มจากการปอนวัตถุดิบเขาสู
เตาหลอม กระบวนการหลอม และการตรวจสอบคุณภาพน้ําเหล็กและปรับปรุงคุณภาพน้ําเหล็ก 
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    (2.1) การปอนวัตถุดิบเขาสูเตาหลอม วัตถุดิบจะถูกปอนเขาสูเตาหลอม ประมาณ 
รอยละ 70 ของความจุเตาหลอม โดยการนําวัตถุดิบที่ไดจากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ สงเขาดานบนของเตา
หลอมดวยชุดชารจเหล็ก ซึ่งมีลักษณะเปนเครนแมเหล็ก (Magnetic Overhead Crane) ทําการดูดวัตถุดิบ
ทั้งสามชนิด ปอนเขาสูเตาหลอมในสัดสวนที่กําหนด 

    (2.2) กระบวนการหลอมในเตาหลอม หลังจากปอนวัตถุดิบเขาสูเตาหลอมจะทําการ
จายไฟฟาเขาสูเตาหลอม ซึ่งใชไฟฟาเปนแหลงพลังงาน อาศัยการเหนี่ยวนําทางแมเหล็กไฟฟาผานขดลวดท่ี
พันอยูรอบๆ ผนังเตาและกนเตา สนามแมเหล็กที่เกิดข้ึนนี้จะทําใหเกิดความตางศักยและกระแสไฟฟาวิ่งผาน
วัตถุดิบหรือเศษเหล็กในเตาหลอมใหละลาย สนามแมเหล็กที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนําในระหวางการหลอมจะ
ทําใหน้ําเหล็กภายในเบาหลอมเกิดการไหลหมุนเวียนจากกนเตาสูผิวหนา ซึ่งจะชวยใหอุณหภูมิน้ําเหล็ก
สม่ําเสมอ และองคประกอบของน้ําเหล็กในเตาเปนเนื้อเดียวกัน ทั้งนี้ในระหวางการหลอม สิ่งปนเปอนตาง ๆ 
เชน สนิม คราบน้ํามัน และทรายที่ปะปนมากับเศษเหล็ก จะเกาะตัวกันแลวลอยขึ้นไปอยูที่ผิวหนาน้ําเหล็ก 
(เนื่องจากความถวงจําเพาะต่ํากวาเหล็ก) โดยมีองคประกอบหลักเปนสารประกอบออกไซดของเหล็ก เรียกวา 
ตะกรันเหล็ก (Slag) ซึ่งจะถูกแยกออกจากน้ําเหล็กโดยเทออกใสถังรับน้ําตะกรันเหล็กที่จัดเตรียมไว และ
ปลอยท้ิงใหเย็นกอนนําไปพักไวในพ้ืนที่เก็บของเสียเพ่ือรอสงกําจัดตอไป 

    (2.3) การตรวจสอบคุณภาพน้ําเหล็กและปรับปรุงคุณภาพน้ําเหล็ก เมื่อเศษเหล็กใน
เตาหลอมละลายทําการก็บตัวอยางน้ําเหล็กไปวิเคราะหคุณสมบัติเพื่อคํานวณปริมาณสารปรุงแตงที่ตองใช 
เพ่ือคํานวณปริมาณสารปรุงแตงที่ตองใช เมื่อเหล็กภายในเตาหลอมเกิดการหลอมละลายกลายเปนน้ําเหล็ก
ทั้งหมด จะทําการเลื่อนเปดฝาเตาหลอมเติมเศษเหล็กอีกครั้งพรอมกับเติมสารปรุงแตง เชน คารบอน ซิลิกอน 
แมงกานีส ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร ทองแดง โครเมียม เปนตน เพ่ือใหไดน้ําเหล็กที่มีคุณสมบัติตามตองการ 

   (3) การเทน้ําเหล็ก (Pouring) น้ําเหล็กที่ไดมาตรฐานและนําตะกรันออกแลวจะถูกเทลงสู
เตาเทน้ําเหล็ก (Pouring Ladle) เพื่อนําน้ําเหล็กไปเทลงแบบหลอชิ้นงาน ทั้งนี้แบบหลอชิ้นงานที่เทน้ําเหล็ก
แลวจะถูกปลอยใหเย็นตัวลง กอนที่จะถูกลําเลียงสงไปขั้นตอนตอไป ท้ังนี้ ในการเทน้ําเหล็กออกจากเตา
หลอมโครงการจะคงเหลือน้ําเหล็กไวในเบาหลอมเล็กนอยและลดกําลังไฟเพ่ืออุนน้ําเหล็กในเตาหลอมซึ่งจะ
ชวยใหลดการใชพลังงานในการหลอมรอบตอไปและชวยลดเวลาในการหลอมอีกดวย 

  1.2) การรื้อแบบและแยกกานชิ้นงาน  

   แบบหลอชิ้นงานที่เทน้ําเหล็กแลว เมื่อเย็นตัวลง จะถูกนํามาวางอยูบนตะแกรงของเครื่อง
เขยา (Drum Shaker Machine) เพื่อใหทรายท่ีเปนแบบเกิดการแตกออกจากชิ้นงาน โดยทรายแยกออกมา
จะตกลงสูสายพานลําเลียงดานลางจะถูกขนถายออกไปยังหนวยเตรียมทรายผานทางสายพานลําเลียงเพื่อนํา
กลับมาใชใหม เรียกวา ทรายหมุนเวียน (Return Sand) สวนทรายบางสวนจะตกหลนจากสายพานลําเลียง 
ซึ่งโครงการจะรวบรวมและสงใหบริษัทเอกชนที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัด สําหรับ
ชิ้นงานที่แยกออกมาจะถูกลําเลียงออกจากบริเวณรื้อแบบ ซึ่งในระหวางนี้จะเคาะแยกกานเหล็กสวนเกินออก
จากชิ้นงาน เศษชิ้นสวนที่ไดจากการเคาะจะเก็บรวบรวมในรถเข็น (รถเข็นที่มีลักษณะเปนกระบะเหล็ก) เพ่ือ
นํากลับไปเขาสูกระบวนการหลอมใหม เรียกวา เศษเหล็กหมุนเวียน (Return Scrap) ชิ้นงานท่ีผานการเคาะ
แยกกานชิ้นงาน จะมีการลดอุณหภูมิชิ้นงานโดยการสเปรยน้ํากอนลําเลียงสงไปข้ันตอนตอไป 
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  1.3) การขัดชิ้นงาน (Shot Blast) 

   เนื่องจากเครื่องเขยาไมสามารถแยกทรายที่ติดอยูบริเวณผิวใหหลุดออกจากชิ้นงานได 
ดังนั้นจึงตองมีการทําความสะอาดโดยใชเครื่องขัดชิ้นงาน (Shot Blast) ซึ่งลักษณะการทํางานจะอาศัยการ
พนลูกเหล็ก จํานวนมากดวยแรงดันสูงไปยังผิวชิ้นงาน ซึ่งเครื่องจักรจะทํางานพนลูกเหล็กใสตัวชิ้นงานตาม
ระยะเวลาที่ตั้งคาไว ทําใหเศษทรายที่ติดผิวชิ้นงานหลุดรวงออกมา ทั้งนี้เพ่ือปองกันฝุนจากการพนลูกเหล็ก
ฟุงกระจายออกสูภายนอก ฝุนที่เกิดขึ้นจะถูกดูดเขาระบบบําบัดมลพิษอากาศแบบถุงกรอง (Bag filter)  
เพ่ือบําบัดมลพิษอากาศใหไดคณุภาพกอนระบายออกสูภายนอก 

  1.4)  กระบวนการกัดกลึงชิ้นงาน (Machining Line) 

   ผลิตภัณฑบางสวนหรือบางรุนท่ีทําการผลิต ลูกคาจะนําไปประกอบรวมกับผลิตภัณฑของ
ผูผลิตรายอ่ืนและบางจุดบนตัวชิ้นงานที่มีการกําหนดขนาดที่มีคาละเอียดมาก กระทั่งไมสามารถขึ้นรูปดวย
แมพิมพได จึงมีกระบวนการเพ่ิมเติมคือกระบวนการกัดกลึง (Machining Process) เพ่ือปรับปรุงหรือเจาะ
ผิวชิ้นงานตามคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดมาในแบบ (Drawing) ของลูกคา ซึ่งเครื่องจักรเริ่มทํางานโดยการ
เคลื่อนที่เครื่องมือกัดไปกัดกลึงหรือเจาะตามจุดตางๆ บนชิ้นงานตามที่โปรแกรมกําหนดไวโดยอัตโนมัติจนจบ
กระบวนการ ในขณะที่ทําการกัดกลึงเจาะนั้นจะมีสารหลอเย็น (Coolant oil) มีลักษณะเปนน้ําสีขาวขุน เพ่ือ
ลดการสึกหรอของเครื่องมือกัด และหลอเย็นชิ้นงาน ทั้งนี้น้ําสารหลอเย็นที่ใชงานแลวจะถูกดูดรวบรวมใสถัง
เหล็กขนาด 200 ลิตร และเก็บรวบรวมเพื่อสงกําจัดโดยบริษัทเอกชนที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปกําจัด 

  1.5)  กระบวนการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและบรรจุผลิตภัณฑ 

   ชิ้นงานที่ผานกระบวนการตางๆ จนครบทุกกระบวนการแลวนั้น กอนที่ทําการสงมอบ
ใหกับลูกคาแผนกประกันคุณภาพของโครงการจําเปนจะตองทําการตรวจสอบของผลิตภัณฑ เชน ขนาดของ
ชิ้นงาน ความถูกตองของชิ้นงาน และการสุมตรวจขนาดและมิติ (Dimension) ของชิ้นงานเพ่ือใหมั่นใจเรื่อง
คุณภาพชิ้นงานวาเปนไปตามมาตรฐานหรือขอกําหนดของลูกคา รวมทั้งการบรรจุหีบหอในการขนสงมีความ
เรียบรอยและปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดข้ึนระหวางการขนสงไปถึงลูกคา 

สําหรับกระบวนการผลิตของโครงการอาจถือไดวาเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่สงผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญของโครงการ ดังนั้นนอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและขยายกําลังการผลิตให
ไดมาซึ่งผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและปริมาณมากข้ึนแลวนั้น โครงการยังใหความสําคัญในการควบคุมและ
จัดการกับมลพิษที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนการผลิตอยางเหมาะสม โดยรายละเอียดของแหลงกําเนิดและการ
จัดการมลพิษที่เกิดข้ึนในแตละขั้นตอนการผลิต แสดงดังตารางที่ 2.5-1 สําหรับดุลการผลิตของโครงการและ
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากแตละกิจกรรมแสดงดังรูปท่ี 2.5-1 และรูปท่ี 2.5-2 และภาพขั้นตอน 
การดําเนินกิจกรรมการผลิตดังรูปท่ี 2.5-3 ถึงรูปท่ี 2.5-6 
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ตาราง 2.5-1 แหลงกําเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต  
 

แหลงกําเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดลอม เคร่ืองจักรและอุปกรณ 
การจัดการสิ่งแวดลอมและมาตรการปองกันและแกไข 

ดานสิ่งแวดลอม ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1. การเตรียมแบบ/ไสแบบและหลอม/หลอเหล็ก (Melting & Molding Process) 
1.1 การเตรียมแบบ
และไสแบบ 

- เตรียมทรายในการสราง
แบบ ไดแก  ทรายขาว 
(New sand)  ท ร า ย
หมุนเวียนกลับมาใชใหม 
(Return sand) เบนโท
ไนต (bentonite) ซีโคล 
(Sea coal) ผสมกันใน
เครื่องผสมทราย (Sand 
mixer)  

- การอัดสวนผสมทรายใน
เครื่องปนแบบ (Molding) 

- เสียง : เกิดจากขั้นตอนการผสม
ทรายเพ่ือใช ในการสรางแบบใน
เค รื่ อ งผ ส ม ท ราย  แล ะก าร อั ด
สวนผสมทรายเขากับแบบช้ินงานใน
เครื่องปนแบบ 

- อากาศ : เกิดจากข้ันตอนการผสม
ทรายเพ่ือใชในการสรางแบบ ซึ่งมี
มลพิษทางอากาศท่ีสําคัญ คือ ฝุน
ละออง (Particulate Matter) 

- เครื่องผสมทราย  
(Sand mixer) 

- เครื่องปนแบบ 
(Molding) 

- โครงการออกแบบใหมีการ
ติดตั้ง Hood เขาสูระบบบําบัด
มลพิษอากาศแบบถุงกรอง 
(Bag Filter) เพื่อบําบัดมลพิษ
อากาศให ได คุ ณ ภ าพก อน
ระบายออกสูภายนอกตอไป 

- จัด เตรียมและดูแลใหพนักงานใช
อุปกรณ คุ มครองความปลอดภั ย 
สวนบุคคล (PPE) ตลอดเวลาที่ทํางาน
โดยอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล(PPE) ตองจัดใหเหมาะสม
กับลักษณะของงาน มีจํานวนเพียงพอ 
รวมทั้งการดูแลตรวจสอบอุปกรณให
ใช งานอย างมีประสิท ธิภาพ และ
เป น ไปตามมาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ 
อุ ต ส าห กรรมต าม ป ระก าศกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล พ.ศ. 2554 

- จัดใหมี เจาหนาที่ตรวจติดตามการ 
สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน และกําหนด
ขอปฏิบัติกรณีตรวจพบวาพนักงาน 
ไมสวมใสอุปกรณขณะปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ที่กําหนด เชน การตักเตือนดวย
วาจาในครั้งแรก และการลงบันทึก
เปนลายลักษณอักษร และแจงไปยัง
หัวหนาแผนกรับทราบ 

1.2 ขั้นตอนการหลอม 
(Melting) 

- เป ด -ป ดฝาเต าหลอม 
เพื่ อ ป อ น เห ล็ ก ถ ลุ ง  
เศษเหล็ก เห นียวและ
เศษ เห ล็ ก ห มุ น เวี ย น 
ลงไปในเตาหลอม 

- อากาศ : เกิดจากขั้นตอนการเปดปด
ฝาเต าหลอม เพ่ื อป อนวัต ถุดิ บ  
ซึ่งมีมลพิษทางอากาศที่สําคัญ คือ 
ฝุ น ละออง (Particulate Matter) 
ฝุน เหล็ก (Fe) ก าซออกไซดของ
ไ น โ ต ร เ จ น  (NOx) แ ล ะ ก า ซ
คารบอนมอนอกไซด (CO) 

- เตาหลอมเหล็ก  
(Induction Furnace) 

- โครงการออกแบบใหมีการ
ติดตั้ง Hood เหนือเตาหลอม 
เพ่ื อ รวบรวมอากาศ ท่ี อาจ 
ฟุ งกระจายออกมาจากเตา
หลอมขณะเปด-ปดฝาเตาเขาสู
ระบบบําบัดมลพิษอากาศแบบ
ถุ ง ก ร อ ง  (Bag Filter) เพื่ อ
บํ าบั ด ม ล พิ ษ อาก าศ ให ได
คุณ ภาพกอนระบายออกสู
ภายนอกตอไป 
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ตารางที่ 2.5-1 (ตอ) แหลงกําเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหลงกําเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดลอม เคร่ืองจักรและอุปกรณ 
การจัดการสิ่งแวดลอมและมาตรการปองกันและแกไข 

ดานสิ่งแวดลอม ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1.2 ขั้นตอนการหลอม 
(Melting) (ตอ) 

- เทนํ้าเหล็กจากเตาหลอม
ลงเตาเทน้ําเหล็ก สําหรับ
เทน้ําเหล็กลงสูแบบหลอ
ชิ้นงาน 

- ความรอน : จากการเทนํ้าเหล็กจาก
เตาหลอมลงเตาเทน้ําเหล็ก 

- ของเสีย : เกิดจากการเติม  Slag 
top เพื่ อ ให เกิ ดจากการแยกตั ว
ระหวางตะกรัน (Slag) และน้ําเหล็ก   

- ของเสีย : อิฐทนไฟเสื่อมสภาพจาก
เตาหลอม 

- เตาเทนํ้าเหล็ก  
(Pouring Ladle) 

- ตะกรัน (slag) 
- อิฐทนไฟเสื่อมสภาพ 

- โครงการจัดใหมีพื้นท่ีสําหรับใส 
Slag และอิ ฐทนไฟเสื่ อมสภาพ 
ตั้งอยูบริเวณสวนการผลิต เพ่ือ
รวบรวมไปเก็บไวภายในอาคาร
เก็บของเสียของโครงการ กอน
ติดตอใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขา
มารับไปกําจัดตอไป 

- กําหนดใหอาคารเก็บรวบรวมของ
เสียเปนพ้ืนที่ท่ีมีหลังคาคลุม และ
มีพ้ืนที่พอเพียงตอปริมาณของเสีย
ที่เกิดขึ้น 

- จัดใหมีเจาหนาที่ ในการติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินการจัดการ
ของเสียของหนวยงานที่รับกําจัด 
เพ่ือเปนการตรวจประเมินผูรับ
กําจัดฯ ใหมีการดําเนินการถูกตอง
ตามมาตรฐานและเป นไปตาม
ขอตกลงการรับกําจัด โดยจัด
เจ าหน าท่ี ของโครงการเข าไป
ตรวจสอบสถานที่รับกําจัดของ
หนวยงานท่ีเขามารับของเสียไป
กําจัด 

- โครงการกําหนดใหมีการหมุนเวียน
สับเปลี่ยนพนักงาน และไปพักยังพ้ืนที่
ปรับอากาศที่โครงการไดจัดเตรียมไว 
จํากัดเวลาในการปฏิบัติงานในบริเวณ
นั้น  

- จัด เตรียมและดูแลใหพนักงานใช
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล (PPE) ตลอดเวลาที่ทํางานโดย
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล(PPE) ตองจัดใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน มีจํานวนเพียงพอ 
รวมทั้งการดูแลตรวจสอบอุปกรณให
ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
พ.ศ. 2554 

- ใหพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
ทํางาน ตองสวมใสอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลทุกครั้ง 
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ตารางที่ 2.5-1 (ตอ) แหลงกําเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหลงกําเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดลอม เคร่ืองจักรและอุปกรณ 
การจัดการสิ่งแวดลอมและมาตรการปองกันและแกไข 

ดานสิ่งแวดลอม ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2. การรื้อแบบและ
แยกกานชิ้นงาน 

- แยก ช้ินงานจากแบบ
หลอชิ้นงาน โดยการใช
เ ค รื ่อ ง เ ข ย า  (Drum 
Shaker Machine) 

- อากาศ : เกิดจากการเขยาทรายที่
เปนแบบแตกและแยกออกจาก
ชิ้นงาน ซึ่ งมีมลพิษทางอากาศท่ี
สําคัญ คือ ฝุนละออง (Particulate 
Matter) 

- เสียง : จากการเขยาเพ่ือแยกชิ้นงาน
ออกจากแบบทราย 

- ของเสีย : ทรายเสื่อมสภาพ จากการ
แยกชิ้นงาน  

- เค รื่ อ งข ย า  (Drum 
Shaker Machine)  

- ทรายเสื่อมสภาพ 

- โครงการออกแบบใหมีการติดตั้ง 
Hood เพื่ อ รวบ รวมฝุ น เข าสู
ระบบบําบัดมลพิษอากาศแบบ
ถุงกรอง (Bag Filter) เพื่อบําบัด
มลพิษอากาศใหไดคุณภาพกอน
ระบายออกสูภายนอกตอไป 

- โครงการจัดใหมีพื้นที่สําหรับใส 
ทรายเสื่อมสภาพ ตั้งอยูบริเวณ
สวนการผลิต เพ่ือรวบรวมไปเก็บ
ไวภ ายในอาคารเก็บของเสีย 
ของโครงการ ก อนติ ดต อ ให
หนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเขามา
รับไปกําจัดตอไป 

- การดําเนินการจัดสงกากของเสีย
ออก ไป กํ าจั ด น อก โค รงก าร
จะตองดําเนินการใหถูกตองตาม
ขั้ นตอนที่ หน วยงานราชการ
กําหนด 

- จัดใหมีเจาหนาที่ ในการติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินการจัดการ
ของเสียของหนวยงานที่รับกําจัด 
เพื่อเปนการตรวจประเมินผูรับ
กํ าจัดฯ  ให มี การดํ าเนิ นการ
ถูกตองตามมาตรฐานและเปนไป
ตามขอตกลงการรับกําจัด โดย

- โครงการกําหนดใหมีการหมุนเวียน
สับเปลี่ยนพนักงาน และไปพักยังพ้ืนที่
ปรับอากาศที่โครงการไดจัดเตรียมไว 
จํากัดเวลาในการปฏิบัติงานในบริเวณ
นั้น  

- จัด เตรียมและดูแลใหพนักงานใช
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล (PPE) ตลอดเวลาที่ทํางานโดย
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล (PPE) ตองจัดใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน มีจํานวนเพียงพอ 
รวมทั้งการดูแลตรวจสอบอุปกรณให
ใช งานอยางมีประสิท ธิภาพ และ
เป น ไปตามมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ 
อุ ต ส าห กรรม ต ามป ระก าศ กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานเรื่อง 
กําหนดมาตรฐานอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล พ.ศ. 2554 

- การตรวจสอบดูแลใหพนักงานสวมใส
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลขณะปฏิบัติงานอยางเครงครัด 
โดยจัดใหมี เจาหนาที่ตรวจติดตาม 
การสวมใส อุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 
และกําหนดขอปฏิบัติกรณีตรวจพบวา
พนั กงานไมสวม ใสอุป กรณ ขณ ะ
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ตารางที่ 2.5-1 (ตอ) แหลงกําเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหลงกําเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดลอม เคร่ืองจักรและอุปกรณ 
การจัดการสิ่งแวดลอมและมาตรการปองกันและแกไข 

ดานสิ่งแวดลอม ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
จัดเจาหนาที่ของโครงการเขาไป
ตรวจสอบสถานที่รับกําจัดของ
หนวยงานที่เขามารับของเสียไป
กําจัด 

ปฏิบัติ งานใน พ้ืนที่ ท่ี กําหนด เชน  
การตักเตือนดวยวาจาในครั้งแรก และ
การลงบันทึกเปนลายลักษณอักษร 
และแจงไปยังหัวหนาแผนก 

3. การขัดชิ้นงาน 
(Shot blast) 

- ทําความสะอาดชิ้นงาน
โดยใชการพนลูกเหล็ก
ขนาดเล็กจํานวนมากไป
ยังผิวชิ้นงาน เพ่ือใหเศษ
ทรายที่ติดอยูหลุดออก 

- อากาศ : เกิดฝุนทรายที่ติดอยูกับ
ชิ้นงานหลุดออก 

- เสียง : จากการพนลูกเหล็กจํานวน
มากดวยแรงดนัสูงไปยังชิ้นงาน 

- เครื่องขัดชิ้นงาน 
(Shot blast) 

- โครงการออกแบบใหมีการติดตั้ง 
Hood เพื่ อ รวบ รวมฝุ น เข าสู
ระบบบําบัดมลพิษอากาศแบบ
ถุงกรอง (Bag Filter) เพื่อบําบัด
มลพิษอากาศใหไดคุณภาพกอน
ระบายออกสูภายนอกตอไป 

 

- ติดตั้ งเครื่องจักรและอุปกรณ ท่ีอาจ
กอให เกิด เสียงดั งภายในอาคารเพ่ื อ
ปองกันผลกระทบเสียงดังรบกวนชุมชน 

- จัด เตรียมและดูแลใหพนักงานใช
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล (PPE) ตลอดเวลาที่ทํางานโดย
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล (PPE) ตองจัดใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน มีจํานวนเพียงพอ 
รวมทั้งการดูแลตรวจสอบอุปกรณให
ใช งานอยางมีประสิท ธิภาพ และ
เป น ไปตามมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ 
อุ ต ส าห กรรม ต ามป ระก าศ กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานเรื่อง 
กําหนดมาตรฐานอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล พ.ศ. 2554 

- การตรวจสอบดูแลใหพนักงานสวมใส
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลขณะปฏิบัติงานอยางเครงครัด 
โดยจัดใหมี เจาหนาที่ตรวจติดตาม 
การสวมใส อุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 2.5-1 (ตอ) แหลงกําเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหลงกําเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดลอม เคร่ืองจักรและอุปกรณ 
การจัดการสิ่งแวดลอมและมาตรการปองกันและแกไข 

ดานสิ่งแวดลอม ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
และกําหนดขอปฏิบัติกรณตีรวจพบวา
พนั กงานไม สวม ใสอุป กรณ ขณ ะ
ปฏิบัติ งานใน พ้ืนที่ ที่ กํ าหนด เชน  
การตักเตือนดวยวาจาในครั้งแรก และ
การลงบันทึกเปนลายลักษณ อักษร 
และแจงไปยังหัวหนาแผนก 

4. การกัดกลึงช้ินงาน 
(Machining line) 

- นําชิ้นงานมาทําการกลึง
ใหไดรูปรางตามผลิตภัณฑ 

- เสียง : เกิด เสียงดังจากการกลึ ง
ชิ้ น งาน ให ได รูปแบบตามความ
ตองการ 

- ของเสีย : เกิดเศษข้ีกลึง เพื่อใหได
ชิ้ น งาน ตาม รูป แบ บ ที่ ต อ งก าร 
รวมทั้ง Coolant oil ในข้ันตอนการ
กัดกลึงช้ินงาน 

- การกัดกลึงช้ินงาน - โครงการจัดใหมีพื้นที่สําหรับใส 
เศษขี้ กลึ ง ตั้ งอ ยูบริ เวณ ส วน 
การผลิต เพื่อรวบรวมไปเก็บไว
ภ าย ใน อาค าร เก็ บ ข อ ง เสี ย 
ของโครงการ ก อนติ ดต อ ให
หนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเขามา
รับไปกําจัดตอไป 

- โครงการจัดใหมีถังรองรับขนาด 
200 ลิตร เพ่ือรวบรวม coolant 
oil ที่ ใชแลวกอนนําไปเก็บไว
ภายในอาคารเก็บของเสียของ
โค ร งก าร  เพื่ อ ร อ ติ ด ต อ ให
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเขามา
รับไปกําจัดตอไป 

- จัดใหมีเจาหนาที่ในการติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินการจัดการ
ของเสียของหนวยงานที่รับกําจัด 
เพื่อเปนการตรวจประเมินผูรับ

- จัด เตรียมและดูแลใหพนักงานใช
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล (PPE) ตลอดเวลาที่ทํางานโดย
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล (PPE) ตองจัดใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน มีจํานวนเพียงพอ 
รวมทั้งการดูแลตรวจสอบอุปกรณให
ใช งานอยางมีประสิท ธิภาพ และ
เป น ไปตามมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ 
อุ ต ส าห กรรม ต ามป ระก าศ กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานเรื่อง 
กําหนดมาตรฐานอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล พ.ศ. 2554 

- ใหพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
ทํางาน ตองสวมใสอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลทุกครั้ง 
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ตารางที่ 2.5-1 (ตอ) แหลงกําเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหลงกําเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดลอม เคร่ืองจักรและอุปกรณ 
การจัดการสิ่งแวดลอมและมาตรการปองกันและแกไข 

ดานสิ่งแวดลอม ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
กําจัดฯ ใหมีการดําเนินการถูกตอง
ตามมาตรฐานและเปนไปตาม
ขอตกลงการรับกําจัด โดยจัด
เจาหนาที่ของโครงการเขาไป
ตรวจสอบสถานที่รับกําจัดของ
หนวยงานที่เขามารับของเสียไป
กําจัด 

ที่มา : บรษิัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด, 2563



เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็น (คร้ังที่ 2) 

- 31 - 

 

 

 

 

ที่มา : บริษัท เอม็.เอ็น.ที จํากัด, 2563 

รูปท่ี 2.5-2 สมดุลการผลิตของโครงการกอนขยายกําลังการผลิต 
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ที่มา : บริษัท เอม็.เอ็น.ที จํากัด, 2563 

รูปท่ี 2.5-3 สมดุลการผลิตของโครงการภายหลังขยายกําลังการผลิต 
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รูปที่ 2.5-4 ขั้นตอนการผลิตของสายการผลิตที่ 1 (FBM line) 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 34 -  

 

 
รูปที่ 2.5-5 ขั้นตอนการผลิตของสายการผลิตท่ี 2 (KDM line) 
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รูปที่ 2.5-6 ขั้นตอนการผลิตของสายการผลิตท่ี 3 (ACE line) 
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รูปที่ 2.5-7 ขั้นตอนการผลิตของสายการผลิตที่ 4 (DISA line) (สวนขยาย) 
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2.6 ระบบสาธารณูปโภคและหนวยเสริมการผลิต 

 2.6.1  น้ําใช 

   1)  ระยะกอสราง น้ําใชในระยะกอสรางแบงตามลักษณะกิจกรรมการใชได 2 ประเภท คือ  
น้ําใชเพ่ือการอุปโภค-บริโภคของคนงานกอสราง และน้ําใชในกิจกรรมการกอสราง โดยการกอสรางของ
โครงการคาดวามีคนงานสูงสุด (ในบางชวง) ประมาณ 150 คน ซึ่งจะมีความตองการใชน้ําสูงสุดในชวงนี้
ประมาณ 10.5 ลูกบาศกเมตร/วัน สําหรับน้ําใชในกิจกรรมกอสรางนั้นมีปริมาณการใชในแตละวันข้ึนอยูกับ
ลักษณะกิจกรรมการกอสราง ประกอบกับกิจกรรมการกอสรางของโครงการเปนโครงสรางเหล็ก สวนคอนกรีต
ที่เลือกใชมีลักษณะเปนคอนกรีตผสมเสร็จ จึงคาดวามีปริมาณการใชน้ําเพ่ือลางอุปกรณและเครื่องจักร
ประมาณ 5 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยโครงการกําหนดใหบริษัทที่รับเหมาจัดเตรียมน้ําสํารองไวใหเพียงพอ 

    2) ระยะดําเนินการ แหลงน้ําใชของโครงการ ไดแก น้ําประปาจากบริษัท เขตอุตสาหกรรม 
สุรนารี จํากัด ซึ่งเปนผูผลิต/สงจายน้ําประปาและดูแลระบบประปาให กับผูประกอบการภายในเขต
อุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และน้ําบาดาลจากบอน้ําบาดาลที่อยูภายในพ้ืนที่โครงการ จํานวน 
2 บอ ไดรับอนุญาตใหสูบไดไมเกินบอละ 200 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งภายหลังขยายกําลังการผลิตจะยกเลิกบอ
น้ําบาดาล จํานวน 1 บอ ทั้งนี้โครงการมีปริมาณการใชน้ําตามรายงานฯ ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2552 ประมาณ 
375 ลูกบาศกเมตร/วัน (น้ําประปาจากบริษัท เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จํากัด ประมาณ 120 ลูกบาศกเมตร/
วัน และน้ําบาดาลประมาณ 250 ลูกบาศกเมตร/วัน) ซึ่งปจจุบันโครงการใชน้ําลดลงเหลือประมาณ 290.8 
ลูกบาศกเมตร/วัน (น้ําประปาจากบริษัท เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จํากัด ประมาณ 80.8 ลูกบาศกเมตร/วัน 
และน้ําบาดาลประมาณ 210 ลูกบาศกเมตร/วัน) ทั้งนี้ภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดวาโครงการจะมี
ปริมาณการใชน้ําเพิ่มข้ึนเปน 416.5 ลูกบาศกเมตร/วัน (น้ําประปาจากบริษัท เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จํากัด 
ประมาณ 250 ลูกบาศกเมตร/วัน และน้ําบาดาลประมาณ 166.5 ลูกบาศกเมตร/วัน) โดยเขตอุตสาหกรรมสุร
นารี ยังสามารถจายน้ําประปาใหโครงการไดอยางเพียงพอ  

การใชน้ําภายในโครงการ แบงออกเปน 4 สวน คือ น้ําใชเพ่ือการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน 
น้ําใชในการรดตนไม น้ําใชในระบบ Reverse Osmosis : RO และน้ําใชในกระบวนการผลิต โดยแสดง
ปริมาณการใชน้ําภายในโครงการดังตารางที่ 2.6-1 

 2.6.2  ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

ระบบปรับปรุงคุณภาพของโครงการ ไดแก ระบบผลิตน้ําแบบ RO (Reverse Osmosis) 
จํานวน 1 หนวย มีความสามารถในการผลิตน้ํา RO ประมาณ 9 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง คิดที่การทํางาน 12 
ชั่วโมง/วัน จะมีความสามารถในระบบผลิตน้ํา RO ไดประมาณ 108 ลูกบาศกเมตร/วนั 

2.6.3   ระบบไฟฟา 

พลังงานไฟฟาที่ใชในโครงการ ตามท่ีระบุในรายงานฯ ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2552 โครงการจะรับไฟฟา
จากการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 61.48 เมกะวัตต/ชั่วโมง ซึ่งปจจุบันโครงการรับไฟฟาจากโรงไฟฟา
หนองระเวียง 2 ของ บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี 
เขาสูสถานีไฟฟายอยของโครงการ มีระบบหมอแปลงไฟฟาทั้งหมด จํานวน 18 ชุด ประมาณ 13 เมกะวัตต/ชั่วโมง 
ทั้งนี้ภายหลังขยายกําลังการผลิตโครงการจะติดตั้งหมอแปลงไฟฟาเพ่ิม 3 ชุด รวมเปน 21 ชุด และคาดวาจะมี
ปรมิาณการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึนเปน 17 เมกะวัตต/ชั่วโมง (เพ่ิมข้ึน 4 เมกะวัตต/ชั่วโมง) 
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ตารางที่ 2.6.1-1 ปริมาณการใชน้ําในแตละกิจกรรมของโครงการ 

รายละเอียด 

รายงานฉบับเดิม ป 2552 
(ลบ.ม./วัน) 

ปจจุบนั 
(ลบ.ม./วัน) 

ภายหลังขยายกําลังการผลิต  
(ลบ.ม./วัน) 

หมายเหตุ 
น้ําประปา/ 
น้ําบาดาล 

น้ํา RO น้ําทิ้ง 
น้ําประปา/ 
น้ําบาดาล 

น้ํา RO น้ําทิ้ง 
น้ําประปา/ 
น้ําบาดาล 

น้ํา RO น้ําทิ้ง 

1.  น้ําใชในการอุปโภคของพนักงาน     122.8 106  248.5 105  น้ําประปาของบริษัท  
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จํากดั  
และน้ําบาดาลในพื้นที่โครงการ 

รวมกับน้ําRO 

1.1 น้ําใชโรงอาหาร - 18.5 - 6.8 - 7.3 - 
1.2 น้ําใชในอาคารผลิต - - 25 21 - 22.2 - 
1.3 น้ําใชในสํานักงาน - 2.5 - 2 - 2 - 

2.  น้ําใชในกระบวนการผลิต        
น้ําประปาของบริษัท  

เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จํากดั  
และน้ําบาดาลในพื้นที่โครงการ 

รวมกับน้ําRO 

2.1 น้ําใชหลอเย็นเตาหลอม FBM KDM ACE line - 65 - 118.5 - 168.5 - 
2.2 น้ําใชหลอเย็นเตาหลอม DISA line  - - - - - 50 - 
2.3 น้ําใชในกระบวนการผสมทราย - 40 - 25 - 40 - 
2.4 น้ําสเปรยลดอุณหภมูิของทรายแบบ - 91 - 55.5 - 63.5 - 

3.  น้ําดื่มพนักงาน - 3 - - 2 - - 3 - น้ําจากระบบRO 
4.  น้ําใชเขาระบบปรับปรุงคุณภาพน้าํแบบ RO 375 - - 168 - - 168 - -  
5.  น้ําลางพ้ืน/ลางคราบน้ํามัน - - - - - - - - 6.962/ น้ําระบายทิ้งจากระบบหลอเย็น 
6.  น้ํารดพื้นท่ีสีเขยีว  - - 25 - - 251/ - - 25.21/ ภายหลังขยายกําลังการผลิต 

ใชน้ําทิ้งท่ีผานการบําบัดจนไดมาตรฐาน 
หมุนเวียนกลบัมาใชใหม 

รวมทั้งหมด 375 220 50 290.8 108 25 416.5 108 32.16 - 
หมายเหตุ :   1/ น้ําระบายทิ้ง/น้ําทิ้งท่ีผานการบําบัดจนไดมาตรฐานหมุนเวียนกลับมาใชใหมในกิจกรรมตาง ๆ 

   2/ น้ําระบายทิ้ง (Blowdown) จากระบบหอหลอเย็น 
ที่มา : บรษิัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด, 2563 
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2.7 มลพิษและการควบคุม 

 2.7.1  มลพิษทางอากาศ 

 กิจกรรมที่กอใหเกิดมลพิษทางอากาศจากการดําเนินการผลิตของโครงการ สามารถจําแนก
ออกเปน 4 กิจกรรม ประกอบดวย (1) การหลอมเหล็กและการปรับปรุงคณุภาพน้ําเหล็ก (2) การเตรียมแบบ
และไสแบบ (3) การรื้อแบบและแยกกานชิ้นงาน และ (4) ขั้นตอนการขัดชิ้นงาน ซึ่งมีมลสารหลัก คือ ฝุน
ละออง โดยปลองระบายจากกิจกรรมการผลิตโครงการตามที่ระบุในรายงานฯ ฉบับเดิม ป พ.ศ. 2552 มี
ทั้งหมดจํานวน 18 ปลอง แตปจจุบันโครงการไดปรับปรุงการระบายมลพิษทางอากาศใหมใหสอดคลองกับ
เครื่องจักรท่ีเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปโดยกอสรางระบบดักฝุนแบบถุงกรอง (Dust Collector) เพิ่มขึ้นเปน 
19 ปลอง (ยกเลิกระบบบําบัด 2 ชุด และติดตั้งระบบบําบัดใหม 3 ชุด) ทั้งนี้ภายหลังขยายกําลังการผลิต
โครงการจะติดตั้งระบบบําบัดมลพิษอากาศและปลองระบายมลพิษอากาศเพ่ือรองรับกระบวนการผลิตสวน
ขยายโดยจะติดตั้งระบบดักฝุนแบบถุงกรอง (Dust Collector) เพิ่ม จํานวน 5 ชุด รวมเปน 24 ชุด แสดงดัง
ตารางที่ 2.7.1-1 และตําแหนงปลองระบายระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ แสดงดังรูปที่ 2.7.1-1 ถึงรูปที่ 
2.7.1-3 มีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ  

 (1) ขั้นตอนการหลอมเหล็กและการปรับปรุงคุณภาพน้ําเหล็ก ของเตาหลอม
ประเภทเหนี่ยวนําดวยไฟฟา (Electric Induction Furnace) ดังนั้นปริมาณมลพิษอากาศจึงต่ํากวาเตาหลอม
ประเภทอื่น ปจจุบันโครงการไดออกแบบติดตั้ง Hood สําหรับดูดมลพิษอากาศใหมีลักษณะเปนหัวดูดแบบวง
แหวน (Ring Hood) ท่ีมีฝาปด (Cover) ฝุนท่ีรวบรวมไดจะถูกสงไปบําบัดที่ระบบดักฝุนแบบถุงกรองชุดที่ 1 
และ 12 ของโครงการ อากาศที่ผานระบบดักฝุนแบบถุงกรองแลว จะถูกระบายผานปลอง DC-1 และ DC-12 
รวม 2 ชุด ภายหลังขยายกําลังการผลิตจะติดตั้งระบบดักฝุนแบบถุงกรองเพ่ิม 1 ชุด (ชุดที่ 20) และปลอง
ระบาย DC-20 รวมทั้งหมด 3 ชุด 

 (2) กระบวนการเตรียมแบบ/ไสแบบ (Molding Process) มลพิษที่ เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนการเตรียมแบบทราย/ไสแบบ ไดแก ฝุนละอองที่ฟุงกระจาย เนื่องจากการผสมทราย การกดทรายให
ไดแบบที่ตองการ ปจจุบันโครงการไดติดตั้งระบบดักฝุนแบบถุงกรองชุดที่ 7, 11, 13 และ 17 อากาศที่ผาน
ระบบดักฝุนแบบถุงกรองแลว จะถูกระบายผานปลอง DC-7 DC-11 DC-13 และ DC-17 รวม 4 ชุด ภายหลัง
ขยายกําลังการผลิตจะติดตั้งระบบดักฝุนแบบถุงกรองเพ่ิม 1 ชุด (ชุดที่ 21) และปลองระบาย DC-21 รวม
ทั้งหมด 5 ชุด 

 (3) การรื้อแบบและแยกกานชิ้นงาน ในขั้นตอนนี้ชิ้นงานจะถูกลําเลียงและปลอยให
เย็นตัวลงในสายพาน จะดําเนินการรื้อแยกชิ้นงานออกจากแบบทราย ซึ่งในข้ันตอนนี้จะเกิดฝุนละออง  
(ฝุนทราย) ฟุงกระจาย ซึ่งโครงการไดออกแบบเปนระบบสายพานลําเลียงแบบปด และติดตังระบบรวบรวม
อากาศผานระบบดักฝุนแบบถุงกรองชุดที่ 2, 3, 6, 9, 10, 14 และ 15 อากาศที่ผานระบบดักฝุนแบบถุงกรอง
แลว จะถูกระบายผานปลอง DC-2, DC-3, DC-6, DC-9, DC-10, DC-14 และ DC-15 รวม 7 ชุด ท้ังนี้ปจจุบัน
โครงการไดดําเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใหเหมาะสมกับการผลิต จึงยายระบบดักฝุนแบบถุง
กรองชุดที่ 8 (DC-08) จากกระบวนการขัดชิ้นงานมาใชในขั้นตอนการรื้อแบบและแยกกานชิ้นงาน จึงทําใหมี
ระบบดักฝุนแบบถุงกรองและปลอง เพ่ิมขึ้นเปน 8 ชุด ทั้งนี้ภายหลังขยายกําลังการผลิตจะติดตั้งระบบดักฝุน
แบบถุงกรองเพ่ิม 2 ชุด (ชุดที่ 22 และ 23) และปลองระบาย DC-22 และ DC-23 รวมทั้งหมด 10 ชุด 
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 (4)  การขัดชิ้นงาน (Shot Blast) ในข้ันตอนนี้จะเกิดฝุนทราย ฝุนโลหะ จากการพน
ลูกเหล็กจํานวนมากไปยังชิ้นงานเพ่ือใหทรายที่ติดอยูที่ชิ้นงานหลุดออก ปจจุบันติดตั้งระบบดักฝุนแบบถุง
กรองชุดท่ี 4, 5, 8, 11.1 และ 16 อากาศที่ผานระบบดักฝุนแบบถุงกรองแลว จะถูกระบายผานปลอง DC-4, 
DC-5, DC-8, DC-11-1 และ DC-16 รวม 5 ชุด ทั้งนี้ปจจุบันโครงการไดดําเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรใหเหมาะสมกับการผลิต โดยยายระบบดักฝุนแบบถุงกรอง 1 ชุด ไดแก ชุดที่ 8 (DC-8) ไปใชใน
ขั้นตอนการรื้อแบบและแยกกานชิ้นงาน รวมทั้งยกเลิกระบบดักฝุนแบบถุงกรอง 2 ชุด ไดแก ชุดท่ี 4 และ 5 
(DC-4 และ DC-5) เหลือระบบดักฝุนแบบถุงกรอง 2 ชุด และติดตั้งระบบดักฝุนแบบถุงกรองเพ่ิมจํานวน 3 
ชุด ไดแก ชุดที่ 11-2, 18 และ 19 (DC-11-2, DC-18 และ DC-19) รวม 5 ชุด ภายหลังขยายกําลังการผลิต
จะติดตั้งระบบดักฝุนแบบถุงกรองเพ่ิม 1 ชุด (ชุดท่ี 24) และปลองระบาย DC-24 รวมทั้งหมด 6 ชุด 

 อัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปลองระบายของโครงการ แสดงดังตารางที่ 
2.7.1-2 ถึงตารางที่ 2.7.1-3 พบวา คาความเขมขนของมลพิษทางอากาศอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  

2.7.2 น้ําเสียและการจัดการ 

น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) น้ําเสียที่เกิดจาก 
การอุปโภค-บริโภคของพนักงาน อางอิงอัตราการเกิดน้ําเสีย คิดเปนรอยละ 80 ของปริมาณน้ําใช (ธงชัย 
พรรณสวัสดิ์, 2554) และ 2) น้ําทิ้งจากระบบผลิตน้ํา RO โดยตามที่ระบุในรายงานฯ ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2552 
มีปริมาณน้ําเสีย/น้ําทิ้งเกิดข้ึนรวมประมาณ 142 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งในปจจุบันเกิดน้ําเสีย/น้ําทิ้งเกิดขึ้น
รวมประมาณ 83.84 ลูกบาศกเมตร/วัน และภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดวาจะมีปริมาณน้ําเสียเพ่ิมขึ้น
รวมเปน 85.2 ลูกบาศกเมตร/วันแสดงดังตารางที่ 2.7.2-1 
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ตารางที่ 2.7.1-1 แหลงกําเนิดและปลองระบายมลพิษทางอากาศโครงการ 

ลําดับ รหัสปลอง 
แหลงกําเนิดมลพิษ 

ระบบบําบัด 
EIA ป พ.ศ.2552 ปจจุบัน ภายหลังขยาย 

1. DC-01 
เตาหลอมชนิดไฟฟาเหน่ียวนํา ขนาด 3 ตัน 
จํานวน 5 เตา 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
ระบบบําบัดถุงกรอง  

(Bag filter) 

2. DC-02 
เครื่องรื้อแบบทราย (Shake Out Drum) และ
เครื่องเขยาลําเลียงชิ้นงาน 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

3. DC-03 
เครื่องรื้อแบบทราย (Shake Out Drum) และ
เครื่องเขยาลําเลียงชิ้นงาน 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

4. DC-04 
เครื่องขัดผิวชิ้นงาน (Shot Blast Machine) 

ยกเลิก ยกเลิก 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

5. DC-05 
เครื่องขัดผิวชิ้นงาน (Shot Blast Machine) 

ยกเลิก ยกเลิก 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

6. DC-06 
เครื่องรื้อแบบทราย (Shake Out Drum) และ
เครื่องเขยาลําเลียงชิ้นงาน 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

7. DC-07 
เครื่องผสมทราย (Sand Mixer) 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

8. DC-08 
เครื่องขัดผิวชิ้นงาน (Shot Blast Machine) เคร่ืองร้ือแบบทราย (Shake Out Drum) 

และเครื่องเขยาลําเลียงชิ้นงาน 
ไมเปลี่ยนแปลง 

ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 
(Bag filter) 

9. DC-09 
เครื่องรื้อแบบทราย (Shake Out Drum) และ
เครื่องเขยาลําเลียงชิ้นงาน 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

10. DC-10 
เครื่องรื้อแบบทราย (Shake Out Drum) และ
เครื่องเขยาลําเลียงชิ้นงาน 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

11. DC-11 
เครื่องผสมทราย (Sand Mixer) 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

12. DC-11-1 
เครื่องขัดผิวชิ้นงาน (Shot Blast Machine) 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

13. DC-11-2 - เคร่ืองขัดผิวชิ้นงาน (Shot Blast Machine) ไมเปลี่ยนแปลง 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 
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ตารางที่ 2.7.1-1 (ตอ) แหลงกําเนิดและปลองระบายมลพิษทางอากาศโครงการ 

ลําดับ รหัสปลอง 
แหลงกําเนิดมลพิษ 

ระบบบําบัด 
EIA ป พ.ศ.2552 ปจจุบัน ภายหลังขยาย 

14. DC-12 
เตาหลอมชนิดไฟฟาเหนี่ยวนํา ขนาด 5 ตัน จํานวน 
2 เตา 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

15. DC-13 
เครื่องผสมทราย (Sand Mixer) 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

16. DC-14 
เครื่องรื้อแบบทราย (Shake Out Drum) และ
เครื่องเขยาลําเลียงชิ้นงาน 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

17. DC-15 
เครื่องรื้อแบบทราย (Shake Out Drum) และ
เครื่องเขยาลําเลียงชิ้นงาน 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

18. DC-16 
เครื่องขัดผิวชิ้นงาน (Shot Blast Machine) 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

19. DC-17 
เครื่องผสมทราย (Sand Mixer) 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

20. DC-18 - 
เครื่องขัดผิวชิ้นงาน  

(Shot Blast Machine) 
ไมเปลี่ยนแปลง 

ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 
(Bag filter) 

21. DC-19 - 
เครื่องขัดผิวชิ้นงาน  

(Shot Blast Machine) 
ไมเปลี่ยนแปลง 

ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 
(Bag filter) 

22. DC-20 - - 
เตาหลอมชนิดไฟฟาเหนี่ยวนํา ขนาด 5 ตัน 

จํานวน 2 เตา 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

23. DC-21 - - เคร่ืองผสมทราย (Sand Mixer) 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

24. DC-22 - - 
เครื่องรื้อแบบทราย (Shake Out Drum) 

และเครื่องเขยาลําเลียงชิ้นงาน 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

25. DC-23 - - 
เครื่องรื้อแบบทราย (Shake Out Drum) 

และเครื่องเขยาลําเลียงชิ้นงาน 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 

26. DC-24 - - เครื่องขัดผิวชิ้นงาน (Shot Blast Machine) 
ระบบบําบัดแบบถุงกรอง 

(Bag filter) 
ที่มา : บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด, 2563 
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ตารางที่ 2.7.1-2 แหลงกําเนิดมลพิษและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปลองระบบดักฝุนและปลองระบายของโครงการตามรายงานฯ ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2552  

แหลงกําเนิด 

ขอมูลของปลองระบาย TSP 
ลักษณะ 

ปลายปลอง 
ความสูง เสนผานศูนยกลาง อุณหภูมิ ความเร็ว อัตราไหลกาซ 

ความเขมขน 
สารมลพิษทางอากาศ 

อัตราระบายมลพษิ 
ทางอากาศ 

(m) (m) (K) (m/s) (Nm3/s) (mg/m3) (g/s) 
1.Duct Collector 1 (DC-01) 7.00 0.76 386.00 14.57 5.10 30.00 0.153 horizontal 
2.Duct Collector 2 (DC-02) 6.50 0.32 307.00 15.26 1.19 30.00 0.036 horizontal 
3.Duct Collector 3 (DC-03) 6.50 0.47 305.00 21.91 3.71 30.00 0.111 horizontal 
4.Duct Collector 4 (DC-04) 6.50 0.28 305.00 18.89 1.14 30.00 0.034 horizontal 
5.Duct Collector 5 (DC-05) 5.51 0.28 305.00 18.89 1.14 30.00 0.034 horizontal 
6.Duct Collector 6 (DC-06) 5.51 0.67 304.00 12.71 4.39 30.00 0.132 horizontal 
7.Duct Collector 7 (DC-07) 7.00 0.76 305.00 18.24 8.08 30.00 0.242 horizontal 
8.Duct Collector 8 (DC-08) 7.00 0.28 306.00 17.48 1.05 30.00 0.031 horizontal 
9.Duct Collector 9 (DC-09) 7.00 0.48 305.00 19.57 3.46 30.00 0.104 horizontal 
10.Duct Collector 10 (DC-10) 6.50 0.70 306.00 13.05 4.89 30.00 0.147 horizontal 
11.Duct Collector 11 (DC-11) 6.80 0.70 306.00 9.96 3.73 30.00 0.112 horizontal 
12.Duct Collector 11-1 (DC-11-1) 14.00 0.35 306.00 11.19 1.05 30.00 0.031 horizontal 
13.Duct Collector 12 (DC-12) 15.39 1.14 386.00 16.65 13.12 50.00 0.656 horizontal 
14.Duct Collector 13 (DC-13) 13.42 1.32 308.00 19.11 25.29 50.00 1.265 horizontal 
15.Duct Collector 14 (DC-14) 14.42 0.74 308.00 17.78 7.40 50.00 0.370 horizontal 
16.Duct Collector 15 (DC-15) 13.38 0.86 308.00 18.13 10.19 50.00 0.509 horizontal 
17.Duct Collector 16 (DC-16) 14.39 0.71 308.00 19.77 7.57 50.00 0.378 horizontal 
18.Duct Collector 17 (DC-17) 14.70 0.53 308.00 16.61 3.61 50.00 0.180 horizontal 

คามาตรฐาน 1/ 120 - - 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก พ.ศ. 2544 
ที่มา : รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสงิแวดลอ้มของโครงการตามหนงัสือเหน็ชอบเลขท ีทส .3/384 ลงวนัท ี20 มกราคม 2552, 2563 
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ตารางที่ 2.7.1-3 แหลงกําเนิดมลพิษและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปลองระบบดักฝุนและปลองระบายของโครงการปจจุบัน 

แหลงกําเนิด 

ขอมูลของปลองระบาย TSP 
ลักษณะ 

ปลายปลอง 
ความสูง เสนผานศูนยกลาง อุณหภูมิ ความเร็ว/ อัตราไหลกาซ 

ความเขมขน 
สารมลพิษทางอากาศ 

อัตราระบายมลพิษ 
ทางอากาศ 

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

1.Duct Collector 1 (DC-01) 7.50 0.80 305.00 13.60 5.10 30.00 0.1630 horizontal 

2.Duct Collector 2 (DC-02) 6.50 0.35 306.80 3.99 1.19 30.00 0.0240 horizontal 

3.Duct Collector 3 (DC-03) 6.50 0.65 303.00 2.93 3.71 30.00 0.2882 horizontal 

4.Duct Collector 6 (DC-06) 8.80 0.70 309.00 4.71 4.39 30.00 0.1420 horizontal 

5.Duct Collector 7 (DC-07) 8.80 0.80 307.00 5.70 8.08 30.00 0.7995 horizontal 

6.Duct Collector 8 (DC-08) 10.00 0.30 306.00 6.73 1.05 30.00 0.0170 horizontal 

7.Duct Collector 9 (DC-09) 9.00 0.50 305.00 3.54 3.46 30.00 0.0480 horizontal 

8.Duct Collector 10 (DC-10) 8.80 0.70 307.00 11.18 4.89 30.00 0.7623 horizontal 

9.Duct Collector 11 (DC-11) 8.80 0.55 311.90 9.47 3.73 30.00 0.1040 horizontal 

10.Duct Collector 11-1 (DC-11-1) 10.00 0.30 307.00 3.83 1.05 30.00 0.1329 horizontal 

11.Duct Collector 11-2 (DC-11-2) 8.00 0.35 309.00 1.58 0.15 30.00 0.0120 horizontal 

12.Duct Collector 12 (DC-12) 9.00 1.00 321.90 5.18 13.12 50.00 0.2600 horizontal 

13.Duct Collector 13 (DC-13) 9.00 1.50 306.00 7.04 25.29 50.00 0.6060 horizontal 

14.Duct Collector 14 (DC-14) 7.50 1.00 314.00 11.22 7.40 50.00 0.3460 horizontal 

15.Duct Collector 15 (DC-15) 7.50 1.00 309.40 10.31 10.19 50.00 0.1960 horizontal 

16.Duct Collector 16 (DC-16) 7.50 0.80 303.00 5.07 7.57 50.00 0.0730 horizontal 

17.Duct Collector 17 (DC-17) 7.50 0.80 314.50 9.53 3.61 50.00 0.1010 horizontal 

18.Duct Collector 18 (DC-18) 7.50 0.50 305.50 9.38 1.80 30.00 0.0660 horizontal 

19.Duct Collector 19 (DC-19) 9.50 0.50 305.00 10.19 1.95 30.00 0.0200 horizontal 

คามาตรฐาน 1/ 120 - - 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก พ.ศ. 2544 
ที่มา : บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด, 2563 
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ตารางที่ 2.7.1-4 แหลงกําเนิดมลพิษและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปลองระบบดักฝุนและปลองระบายของโครงการภายหลังขยายกําลังการผลิต 

แหลงกําเนิด 
ขอมูลของปลองระบาย ความเขมขนสารมลพิษทางอากาศ อัตราระบายมลพิษทางอากาศ 

ลักษณะ 
ปลายปลอง 

ความสูง เสนผานศูนยกลาง อุณหภูมิ ความเร็ว อัตราไหลกาซ TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 
(m) (m) (K) (m/s) (Nm3/s) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (g/s) (g/s) (g/s) 

1.Duct Collector 1 (DC-01) 7.50 0.80 305.00 13.60 5.10 30 10.64 7.78 0.1530 0.0543 0.0397 horizontal 

2.Duct Collector 2 (DC-02) 6.50 0.35 306.80 3.99 1.19 30 10.64 7.78 0.0357 0.0127 0.0093 horizontal 

3.Duct Collector 3 (DC-03) 6.50 0.65 303.00 2.93 3.71 30 10.64 7.78 0.1113 0.0395 0.0289 horizontal 

4.Duct Collector 6 (DC-06) 8.80 0.70 309.00 4.71 4.39 30 10.64 7.78 0.1317 0.0467 0.0342 horizontal 

5.Duct Collector 7 (DC-07) 8.80 0.80 307.00 5.70 8.08 30 10.64 7.78 0.2424 0.0860 0.0629 horizontal 

6.Duct Collector 8 (DC-08) 10.00 0.30 306.00 6.73 1.05 30 10.64 7.78 0.0315 0.0112 0.0082 horizontal 

7.Duct Collector 9 (DC-09) 9.00 0.50 305.00 3.54 3.46 30 10.64 7.78 0.1038 0.0368 0.0269 horizontal 

8.Duct Collector 10 (DC-10) 8.80 0.70 307.00 11.18 4.89 30 10.64 7.78 0.1467 0.0520 0.0380 horizontal 

9.Duct Collector 11 (DC-11) 8.80 0.55 311.90 9.47 3.73 30 10.64 7.78 0.1119 0.0397 0.0290 horizontal 

10.Duct Collector 11-1 (DC-11-1) 10.00 0.30 307.00 3.83 1.05 30 10.64 7.78 0.0315 0.0112 0.0082 horizontal 

11.Duct Collector 11-2 (DC-11-2) 8.00 0.35 309.00 1.58 0.15 30 10.64 7.78 0.0044 0.0016 0.0011 horizontal 

12.Duct Collector 12 (DC-12) 9.00 1.00 321.90 5.18 13.12 50 17.73 12.96 0.6560 0.2326 0.1700 horizontal 

13.Duct Collector 13 (DC-13) 9.00 1.50 306.00 7.04 25.29 50 17.73 12.96 1.2645 0.4484 0.3278 horizontal 

14.Duct Collector 14 (DC-14) 7.50 1.00 314.00 11.22 7.40 50 17.73 12.96 0.3700 0.1312 0.0959 horizontal 

15.Duct Collector 15 (DC-15) 7.50 1.00 309.40 10.31 10.19 50 17.73 12.96 0.5095 0.1807 0.1321 horizontal 

16.Duct Collector 16 (DC-16) 7.50 0.80 303.00 5.07 7.57 50 17.73 12.96 0.3785 0.1342 0.0981 horizontal 

17.Duct Collector 17 (DC-17) 7.50 0.80 314.50 9.53 3.61 50 17.73 12.96 0.1805 0.0640 0.0468 horizontal 

18.Duct Collector 18 (DC-18) 7.50 0.50 305.50 9.38 1.80 30 10.64 7.78 0.0539 0.0191 0.0140 horizontal 

19.Duct Collector 19 (DC-19) 9.50 0.50 305.00 10.19 1.95 30 10.64 7.78 0.0586 0.0208 0.0152 horizontal 
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ตารางที่ 2.7.1-4 (ตอ) แหลงกําเนิดมลพิษและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปลองระบบดักฝุนและปลองระบายของโครงการภายหลังขยายกําลังการผลิต 

แหลงกําเนิด 
ขอมูลของปลองระบาย ความเขมขนสารมลพิษทางอากาศ อัตราระบายมลพิษทางอากาศ 

ลักษณะ 
ปลายปลอง 

ความสูง เสนผานศูนยกลาง อุณหภูมิ ความเร็ว อัตราไหลกาซ TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 
(m) (m) (K) (m/s) (Nm3/s) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (g/s) (g/s) (g/s) 

20.Duct Collector 20 (DC-20) 18.00 1.00 333.00 16.98 11.93 30 10.64 7.78 0.3580 0.1270 0.0928 vertical 

21.Duct Collector 21 (DC-21) 18.00 0.78 308.00 17.44 8.06 30 10.64 7.78 0.2419 0.0858 0.0627 vertical 

22.Duct Collector 22 (DC-22) 18.00 0.78 323.00 17.44 7.69 30 10.64 7.78 0.2307 0.0818 0.0598 vertical 

23.Duct Collector 23 (DC-23) 18.00 1.00 323.00 0.71 0.51 30 10.64 7.78 0.0154 0.0055 0.0040 vertical 

24.Duct Collector 24 (DC-24) 18.00 0.68 308.00 1.53 0.54 30 10.64 7.78 0.0161 0.0057 0.0042 vertical 

คามาตรฐาน 1/ 120 - - - - - - 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก พ.ศ. 2544 
ที่มา : บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด, 2563 
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ตารางที่ 2.7.2-1 การจัดการน้ําเสียของโครงการ 

รายการ 
EIA ป 2552 ปจจุบนั ภายหลังขยายกําลังการผลิต 

การจัดการ 
น้ําเสีย น้ําทิ้ง น้ําเสีย น้ําทิ้ง น้ําเสีย น้ําทิ้ง 

1.  น้ําเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน 
1.1 โรงอาหาร 15 - 5.44 - 5.84 - - รวบรวมเขาถังดักไขมัน กอนสงเขาระบบนํ้าเสียสําเร็จรูป ขนาด 15 

ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ชุด 
- กรณีคาน้ําท้ิงอยูในเกณฑมาตรฐานฯ จะถูกรวบรวมไปยังบอพักน้ําท้ิง

ของโครงการ กอนนําไปใชรดพ้ืนที่สีเขียว 
- กรณีคาน้ําทิ้งไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ จะถูกรวบรวมไปยังบอพักน้ําทิ้ง

ฉุกเฉิน ขนาด 50 ลูกบาศกเมตร กอนสงเขาระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป
อีกครั้ง 

1.2 หองน้ํา-หองสวมในสํานักงาน 2 - 1.6 - 1.6 - - รวบรวมเขาระบบน้ําเสียสําเร็จรูป ขนาด 2 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ชุด 
- กรณีคาน้ําท้ิงอยูในเกณฑมาตรฐานฯ จะถูกรวบรวมไปยังบอพักน้ําท้ิง

ของโครงการ กอนนําไปใชรดพ้ืนที่สีเขียว 
- กรณีคาน้ําทิ้งไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ จะถูกรวบรวมไปยังบอพักน้ําทิ้ง

ฉุกเฉิน ขนาด 50 ลูกบาศกเมตร กอนสงเขาระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป
อีกครั้ง 

1.3 หองน้ํา-หองสวมในอาคารผลติ 20 - 16.8 - 17.76 - - รวบรวมเขาระบบน้ําเสียสําเร็จรูป ขนาด 30 ลูกบาศกเมตร จํานวน  
1 ชุด 

- กรณีคาน้ําท้ิงอยูในเกณฑมาตรฐานฯ จะถูกรวบรวมไปยังบอพักน้ําท้ิง
ของโครงการ กอนนําไปใชรดพ้ืนที่สีเขียว 

- กรณีคาน้ําทิ้งไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ จะถูกรวบรวมไปยังบอพักน้ําทิ้ง
ฉุกเฉิน ขนาด 50 ลูกบาศกเมตร กอนสงเขาระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป
อีกครั้ง 

รวม 37 - 23.84 - 25.2 - - 
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ตารางที่ 2.7.2-1 (ตอ) การจัดการน้ําเสียของโครงการ 

รายการ 
EIA ป 2552 ปจจุบนั ภายหลังขยายกําลังการผลิต 

การจัดการ 
น้ําเสีย น้ําทิ้ง น้ําเสีย น้ําทิ้ง น้ําเสีย น้ําทิ้ง 

2.  น้ําเสียจากกระบวนการผลิต       
2.1 น้ําระบายทิ้งจากการหลอเย็น 

เครื่องจักร (Blow down) 
- - - - - 6.96 - รวบรวมแลวนําไปใชในการลางพื้น และรวบรวมจัดเก็บในถังขนาด 200 

ลิตร กอนสงกําจัด/บําบัดยังหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2.2 น้ําเสียจากการลางพ้ืน - - - - 6.96 - - รวบรวมจัดเก็บในถังขนาด 200 ลิตร กอนสงกําจัด/บําบัดยังหนวยงาน 
ที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รวม - - - - 6.96 6.96 - 
3.  น้ําทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา        

3.1 RO Reject - 155 - 60 - 60 - กรณีคาน้ําท้ิงอยูในเกณฑมาตรฐานฯ จะถูกรวบรวมไปยังถังพักนํ้าท้ิงของ
โครงการ ขนาด 30 ลูกบาศกเมตร กอนระบายออกสูรางระบายน้ําของ 
เขตอุตสาหกรรมสุรนารีตอไป 

- กรณีคานํ้าทิ้งไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ จะถูกรวบรวมไปยังถังพักน้ําท้ิง
ฉุกเฉิน กอนสงกําจัด/บําบัดยังหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

รวม - 155 - 60 - 60 - 
รวมทั้งหมด 37 155 23.84 60 32.16 66.96 - 

ที่มา :  บรษิัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด, 2563 
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2.7.3 เสียงและการควบคุม 

 แหลงกําเนิดมลภาวะทางเสียงที่สําคัญของโครงการ ไดแก บริเวณการหลอมและหลอเหล็ก 
(Melting Process) บริเวณกระบวนการเตรียมแบบ/ไสแบบ (Molding Process) บริเวณการรื้อแบบและ
แยกกานชิ้นงาน บริเวณการขัดชิ้นงาน (Shot Blast) และบริเวณกัดกลึงชิ้นงาน (Machining Line) ทั้งนี้
โครงการไดออกแบบและจัดวางอุปกรณ/เครื่องจักรตางๆ ในสวนขยายกําลังการผลิต ติดตั้งไวภายในอาคารที่
มีหลังคาและผนัง เพ่ือควบคุมระดับเสียงของแตละแหลงกําเนิดตั้งแตตนทาง นอกจากนี้โครงการยังไดทําการ
ปลูกไมยืนตนบริเวณริมรั้วโรงงาน เพ่ือลดผลกระทบดานเสียงอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะทําใหระดับเสียงในภาพรวมที่
บริเวณริมรั้วของโครงการมีคาไมใหเกิน 70 เดซิเบลเอ (ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคา
ระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548) เพ่ือปองกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชนใกลเคยีง 

2.7.4   การจัดการกากของเสีย 

 มูลฝอยและของเสียที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตาง ๆ จะถูกคัดแยกและรวบรวมไปจัดเก็บยัง
พ้ืนที่จัดเก็บขยะที่โครงการจัดเตรียมไว โดยมีหลังคาปกคลุมและพ้ืนเปนคอนกรีต จึงไมมีการปนเปอนจาก
การชะลางหรือสัมผัสละอองน้ําฝน ของเสียที่เกิดขึ้นในชวงดําเนินการจะมีแหลงกําเนิดหลักจาก 2 แหลง คือ 
มูลฝอยทั่วไปจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน/อาคารสํานักงาน และกากของเสียหรือวัสดุที่ไมใชแลวจาก
กระบวนการผลิต ซึ่งปริมาณของเสียดังนี ้ 

 1)   มูลฝอยทั่วไปจากอาคารสํานักงาน/โรงอาหาร 

   ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน/อาคารสํานักงาน ซึ่งปจจุบันโครงการมี
จํานวนพนักงานลดลงจากรายงานฯ ฉบับเดิม ป 2552 จาก 506 คน ลดลงเหลือ 443 คน (ลดลง 63 คน) 
ดังนั้นเมื่อพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.18 กิโลกรัม/คน/วัน (อางอิงตามรายงานสถานการณขยะมูล
ฝอยชุมชนของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ, 2562) ทําใหปริมาณขยะมูลฝอยลดลงจาก 0.597 ตัน/วัน 
ลดลงเหลือ 0.523 ตัน/วัน (ลดลง 0.074 ตัน/วัน) สําหรับการขยายกําลังการผลิตในครั้งนี้ จะมีจํานวน
พนักงานเพิ่มขึ้นจาก 443 เปน 476 คน และคาดวาจะมีปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึนจาก 0.523 ตัน/
วัน เปน 0.562 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้น 0.039 ตัน/วัน) ซึ่งโครงการมีนโยบายในการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3R 
เพ่ือลดปริมาณของเสียที่ตองสงกําจัดและยังสามารถใชทรัพยากรไดอยางคุมคา โดยจะทําการคัดแยก ณ 
แหลงกําเนิดแลวจะทําการรวบรวมใสถังรองรับมูลฝอยที่กระจายอยูทั่วไป ขนาดความจุถังละ 200 ลิตร แยก
ประเภทของถังออกเปน 4 ถัง คือ มูลฝอยยอยสลายได มูลฝอยทั่วไป ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย 
ซึ่งขยะมูลฝอยดังกลาวจะถูกนําไปรวบรวมและนําไปจัดเก็บภายในโรงจัดเก็บขยะทั่วไปและของเสียอันตราย
ของโครงการ 

 2)   กากของเสียจากกระบวนการผลิต 

    กากของเสียหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ 
กากของเสียที่ไมเปนอันตราย และกากของเสียที่เปนอันตราย ซึ่งคาดวาจะทําใหมีปริมาณกากของเสียจาก
กระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 27.23 ตัน/วัน เปน 37.92 ตัน/วัน (เพิ่มขึ้น 10.69 ตัน/วัน) และมีน้ํามันหลอลื่นที่ใช
แลวและ Coolant oil จากกระบวนการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 70.8 ลิตร/วัน เปน 70.9 ลิตร/วัน (เพิ่มขึ้น 0.1 ลิตร/วัน) 
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สําหรับการจัดการของเสียของโครงการ จะดําเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว พ.ศ. 2548 โดยมีการแจงรายละเอียดของชนิดกากของเสีย ปริมาณ และชื่อ
หนวยงานที่รับไปกําจัดผานทางระบบออนไลนตามวิธีและแบบการแจงที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
นอกจากนี้ยังดําเนินการตามประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 
2547 โดยการยื่นขออนุญาตนําของเสียออกนอกโรงงาน จะตองแสดงวิธีการกําจัดกากของเสียและความ
เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอนจะสงของเสียออกนอกโรงงาน อีกทั้งการสงกากของเสียแตละครั้งก็
ตองจัดทําเอกสารกํากับการขนสง (Manifest system) ใหกับผูขนสงและผูรับกําจัดกอนนําของเสียออกจาก
พ้ืนที่โรงงาน สําหรับการขนสงไปกําจัดจะจัดใหรถเขามารับขยะมูลฝอย/ของเสียบริเวณอาคารจัดเก็บของเสีย
โดยตรง แสดงชนิดและปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอุตสาหกรรมที่ตองสงกําจัดยังหนวยงานที่ไดรับ
อนุญาตจากทางราชการและกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี ้

2.1) กากของเสียที่ไมเปนภาระตอหนวยงานรับกําจัด 

 ไดแก กานเหล็กสวนเกิน ซึ่งเปนเศษเหล็กจากกระบวนการหลอม และทราย
หมุนเวียน จากกระบวนการรื้อแบบหลอทราย โดยกานเหล็กสวนเกิน จะเก็บในกระบะจัดเก็บเศษเหล็ก
จากนั้นจะหมุนเวียนนํามาใชเปนวัตถุดิบในข้ันตอนการหลอม เกิดข้ึนประมาณ 120.1 ตัน/วัน ภายหลังขยาย
กําลังการผลิตคาดวาจะมีกานเหล็กสวนเกิน เพ่ิมข้ึนเปน 162.2 ตัน/วัน (เพิ่มขึ้น 42.1 ตัน/วัน) สวนทราย
หมุนเวียนจะถูกลําเลียงพานสายพานลําเลียงแบบปด เพ่ือหมุนเวียนกลับไปเปนวัตถุดิบในการทําแบบหลอ 
โดยกอนขยายกําลังการผลิตเกิดข้ึนประมาณ 1,588 ตัน/วัน ภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดวาจะมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นเปน 2,855 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้น 1,267 ตัน/วัน) 

2.2)  กากของเสียทีเ่ปนภาระตอหนวยงานรับกําจัด 

(1) ฝุนจากระบบบําบัดมลพิษอากาศ เปนของเสียที่เกิดจากระบบบําบัดมลพิษ
อากาศ กอนขยายกําลังการผลิตมีฝุนจากระบบบําบัดมลพิษอากาศ เกิดข้ึนประมาณ 8.1 ตัน/วัน และ 
คาดวาภายหลังขยายกําลังการผลิตจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเปน 12.5 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้น 4.4 ตัน/วัน) โดยจะ
รวบรวมบรรจุใน Big Bag และจัดเก็บภายในอาคารเก็บของเสียอุตสาหกรรม เพ่ือรอติดตอใหหนวยงานท่ี
ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขามารับไปกําจัดตอไป 

(2) ขี้เตาจากการหลอมและฉนวนความรอน เปนของเสียที่เกิดจากกระบวนการ
หลอม กอนขยายกําลังการผลิตมีขี้เตาจากการหลอม เกิดขึ้นประมาณ 3.7 ตัน/วัน และคาดวาภายหลังขยาย
กําลังการผลิตจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเปน 5.5 ตัน/วนั (เพ่ิมขึ้น 1.8 ตัน/วัน) โดยรวบรวมใสกะบะเหล็ก (Bucket) 
และจัดเก็บภายในอาคารเก็บของเสียอุตสาหกรรม เพ่ือรอติดตอใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเขามารับไปกําจัดตอไป 

(3) ทรายเสื่อมสภาพ เปนของเสียที่เกิดจากกระบวนการรื้อแบบหลอและแยก
กานชิ้นงาน กอนขยายกําลังการผลิตมีทรายเสื่อมสภาพ เกิดข้ึนประมาณ 14.9 ตัน/วัน และคาดวาภายหลัง
ขยายกําลังการผลิตจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเปน 19.3 ตัน/วัน (เพ่ิมข้ึน 4.4 ตัน/วัน) โดยจะรวบรวมบรรจุใน Big 
Bag และจัดเก็บภายในอาคารเก็บของเสียอุตสาหกรรม เพื่อรอติดตอใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเขามารับไปกําจัดตอไป 
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(4) เศษขี้กลึง เปนของเสียที่เกิดจากกระบวนการตกแตงชิ้นงานและกัดกลึง
ชิ้นงาน กอนขยายกําลังการผลิตมีเศษข้ีกลึง เกิดขึ้นประมาณ 0.32 ตัน/วัน และคาดวาภายหลังขยายกําลัง
การผลิตจะมีปริมาณเทาเดิมคือ 0.32 ตัน/วัน โดยรวบรวมบรรจุในกะบะเหล็ก (Bucket) เพื่อปองกันการหก 
หรือตกหลน และปนเปอนไปยังพื้นที่อ่ืนภายในโครงการ ภายในอาคารเก็บพักของเสียอุตสาหกรรม เพ่ือรอ
ติดตอใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขามารับไปกําจัดตอไป 

(5) เศษผงเหล็ก เปนของเสียที่เกิดจากกระบวนการขัดชิ้นงานรวมท้ังเม็ดเหล็กที่
เสื่อมสภาพ กอนขยายกําลังการผลิตมีเศษผลเหล็ก เกิดข้ึนประมาณ 0.03 ตัน/วัน และคาดวาภายหลังขยาย
กําลังการผลิตจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเปน 0.05 ตัน/วัน (เพ่ิมข้ึน 0.02 ตัน/วัน) โดยจะรวบรวมบรรจุใน Big Bag 
ภายในอาคารเก็บพักของเสียอุตสาหกรรม เพื่อรอติดตอใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเขามารับไปกําจัดตอไป 

(6) Coolant oil เปนน้ํายาหลอเย็นเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพในกระบวนการกัด
กลึงชิ้นงาน กอนขยายกําลังการผลิตเกิดข้ึนประมาณ 70.5 ลิตร/วัน และคาดวาภายหลังขยายกําลังการผลิต
จะมีปรมิาณเทาเดิมคือ 70.5 ลิตร/วัน รวบรวมบรรจุในถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร จัดเก็บภายในอาคารเก็บพัก
ของเสียอุตสาหกรรม เพ่ือรอติดตอใหหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขามารับไปกําจัด
ตอไป 

(7) น้ํามันหลอล่ืนท่ีใชแลว (Used oil) เปนน้ํามันหลอลื่นที่ผานการใชงานจาก
ในแตละข้ันตอนการผลิต กอนขยายกําลังการผลิตน้ํามันหลอลื่นที่ใชแลว (Used oil) เกิดขึ้นประมาณ 0.3 
ลิตร/วัน และคาดวาภายหลังขยายกําลังการผลิตจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเปน 0.4 ลิตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 0.1 ลิตร/วัน) 
โดยรวบรวมบรรจุในถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร จัดเก็บภายในอาคารเก็บพักของเสียอุตสาหกรรม เพ่ือรอติดตอ
ใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขามารับไปกําจัดตอไป 

(8) เศษผาและวัสดุปนเปอนน้ํามัน เปนของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
กอนขยายกําลังการผลิตมีประมาณ 0.12 ตัน/วัน และคาดวาภายหลังขยายกําลังการผลิตจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึน
เปน 0.16 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้น 0.04 ตัน/วัน) โดยรวบรวมจัดเก็บภายในอาคารเก็บพักของเสียอุตสาหกรรม เพื่อ
รอติดตอใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขามารับไปกําจัดตอไป 

(9) น้ําลางพื้น เปนของเสียที่เกิดจากการลางพ้ืน ลางคราบน้ํามัน กอนขยาย
กําลังการผลิตเกิดข้ึนประมาณ 0.05 ตัน/วัน และคาดวาภายหลังขยายกําลังการผลิตจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเปน 
0.08 ตัน/วัน (เพิ่มขึ้น 0.03 ตัน/วัน) รวบรวมบรรจุในถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร จัดเก็บภายในอาคารเก็บพัก
ของเสียอุตสาหกรรม เพ่ือรอติดตอใหหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขามารับไปกําจัด
ตอไป 

(10) ขยะติดเชื้อจากหองพยาบาล สวนใหญจะเปนอุปกรณทําความสะอาดแผล 
กอนขยายกําลังการผลิตมีประมาณ 0.01 ตัน/วัน และคาดวาภายหลังขยายกําลังการผลิตจะมีปริมาณเทาเดิม
คือ 0.01 ตัน/วัน โดยจะรวบรวมไวในถังขยะติดเชื้อขนาด 120 ลติร จัดเก็บในบริเวณพ้ืนที่จัดเก็บขยะติดเชื้อ
ในหองพยาบาล เพื่อรอติดตอใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขามารับไปกําจัด
ตอไป 
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2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 1)  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล โครงการมีนโยบายที่เกี่ยวของกับอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคล โดยการเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลนั้นจะทําการสํารวจหาชนิดและจํานวนของ
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลแตละแผนกเปนอันดับแรก กอนทําการจัดหาอุปกรณปองกันอันตราย 
สวนบุคคล กําหนดมาตรฐานการใชและจัดทําปายเตือน การรณรงคและประชาสัมพันธใหพนักงานตระหนัก
ถึงความสําคัญในการใชงาน ตลอดจนกําหนดใหมีการตรวจสอบและประเมินผลการใชงานอยางสม่ําเสมอ 

 2)  อุปกรณปองกันและระบบระงับอัคคีภัย โครงการไดกําหนดใหมีอุปกรณปองกันและระบบระงับ
อัคคีภัยตาง ๆ ภายในและภายนอกอาคาร ครอบคลุมพ้ืนที่โครงการ ซึ่งการออกแบบระบบน้ําดับเพลิงและ
อุปกรณระงับอัคคีภัยจะอางอิงตามกฎหมายและเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไดแก ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การปองกันอัคคภีัย ในโรงงาน พ.ศ. 2552 มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ และมาตรฐาน National Fire Protection Association (NFPA) ทั้งนี้การออกแบบ
และติดตั้งอุปกรณตาง ๆ จะอางอิงตามมาตรฐานขอกําหนดทางราชการ 

 3)  การตรวจสุขภาพพนักงาน โครงการกําหนดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานใหมทุกครั้งกอน
รับเขาทํางาน และสําหรับพนักงานประจําการตรวจสุขภาพพนักงานประจําป ปละ 1 ครั้ง และจดบันทึกและ
รวบรวมภาวะการเจ็บปวยของพนักงานใหสอดคลองตามขอกําหนดกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการตรวจสุขภาพของลูกจาง และสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

 4)  สถิติอุบัติเหตุ จากการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ พบวาสถิติการเกิดอุบัติเหตุของโครงการ ในชวงป 
พ.ศ. 2557-2562 พบวา มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนรวมทั้งหมด 12 ครั้ง มีทั้งการทํางานในลักษณะไมถูกการยศาสตร 
(Ergonomics) หรือการกระทําที่ไมปลอดภัย/สภาพแวดลอมการทํางานไมปลอดภัยในการปฏิบัติหนาที่แตละ
แผนก อยางไรก็ตาม จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีการบันทึกสอบสวนอุบัติเหตุ/เหตุการณฉุกเฉินที่เกิดข้ึน เพื่อหา
แนวทางในการดําเนินการปองกันไมใหเกิดซ้ําหรือลดความรุนแรงของปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางาน 
ซึ่งโครงการมีการจัดทําบันทึกการเกิดอุบัติเหตุอยางตอเนื่องเพ่ือหาแนวทางในการปองกัน 

 5)  การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน การเฝาระวังและการตรวจดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
สภาพแวดลอมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบตอความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผูปฏิบัติงาน โดยทํา
การตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก คุณภาพอากาศ ระดับความรอน และเสียง เพ่ือปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอพนักงานท่ีปฏิบัติงาน และเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย รวมทั้งกําหนด
มาตรการในการปรับปรุงแกไขสภาพแวดลอมในการทํางานใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 (กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ) 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เก่ียวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 

โครงการไดกําหนดใหหนวยงานที่จะใหบริการในการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหเปน 
ไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
พ.ศ. 2554 โดยปจจุบันใชบริการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยบริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท 
เซอรวิส จํากัด สําหรับรายละเอียดของใบอนุญาตประกอบกิจการของหนวยงานขางตนท้ังนี้ โครงการได
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กําหนดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานใหมทุกครั้งกอนรับเขาทํางาน และสําหรับพนักงานประจําการ
ตรวจสุขภาพพนักงานประจําป ปละ 1 ครั้ง  

2.9 คนงานและพนักงาน 

 ตามที่ระบุในรายงานฯ ฉบับเดิมป พ.ศ. 2552 โครงการจะรับพนักงานประมาณ 506 คน และ
เนื่องจากโครงการปรับโครงสรางองคกร จึงทําใหจํานวนพนักงานในปจจุบันลดลงเหลือ 443 คน (ลดลง 66 
คน) ทั้งนี้ภายหลังขยายกําลังการผลิต โครงการจะรับพนักงานเพิ่มข้ึนเปน 476 คน (เพิ่ม 33 คน) ซึ่งมี
พนักงานทํางานขณะเดียวกันสูงสุดประมาณ 255 คน/วัน ทั้งนี้  โครงการมีความตองการแรงงานที่
ประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความชํานาญ ประสบการณ และคุณสมบัติเฉพาะตัว ในแตละสายอาชีพ โดย
คุณสมบัติเฉพาะของผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย ระดับการศึกษา ทักษะดานสติปญญา เชน ความชํานาญใน
ดานตาง ๆ ความรูดานภาษา ความรูทางดานคอมพิวเตอร ประสบการณทํางาน เชน ระยะเวลาในการทํางาน 
รวมทั้งผานการทํางานมาแลวก่ีป และคุณลักษณะของบุคคลหรือคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เชน ตองเลือกให
เหมาะสมกับตําแหนง และเหมาะสมกับงาน อยางไรก็ตาม แรงงานในการดําเนินโครงการจะพิจารณาการรับ
หรือจางพนักงานเขาทํางานโดยพิจารณาแรงงานในพ้ืนที่เปนอันดับแรก 

โครงการมีทําการผลิต (เดินเครื่องจักร) ประมาณ 327 วัน/ป โดยวันทํางานของพนักงานจะทํางาน
ประมาณ 280 วัน/ป สําหรับเวลาการทํางานของพนักงานแตละฝาย มดีังนี้ 

1)  พนักงานทั่วไป ไดแก พนักงานท่ีทํางานในสํานักงานหรือพนักงานที่ไมไดปฏิบัติงานเก่ียวของกับ
กระบวนการผลิตโดยตรงจะทํางานในชวงเวลา 08.00-17.00 น. หรือ 8 ชั่วโมง/วัน ทํางานทุกวันจันทร-ศุกร 
และวันเสารเวนเสาร 

2)  พนักงานฝายผลิตและซอมบํารุง จะถูกแบงการทํางานออกเปน 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง ดังนี ้

- กะที่ 1 ทํางานตั้งแตเวลา 07.00 – 16.00 น. 

- กะที่ 2 ทํางานตั้งแตเวลา 15.40 – 24.00 น.  

- กะที่ 3 ทํางานตั้งแตเวลา 23.40 – 07.20 น. 

2.10 พื้นท่ีสีเขียว 

โครงการจัดสรรไวสําหรับปลูกไมยืนตน เพื่อใชประโยชนเปนแนวกันลม (Shelterbelt or Windbreak) 
เพ่ือลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ เปนแนวกําลังธรรมชาติปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง 
และเสียง รวมถึงเปนการปรับปรุงทัศนียภาพและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไปดวยในตัว ซึ่งในรายงานฯ 
ฉบับป 2552 ไมไดดําเนินการแยกระหวางพ้ืนท่ีสียวและสนามหญา มีพ้ืนที่ประมาณ 5,298 ตารางเมตร หรือ 
3.31 ไร (รอยละ 11.04 ของพ้ืนท่ีโครงการทั้งหมด) ดังนั้นปจจุบันไดดําเนินการทบทวนขนาดพ้ืนที่สีเขียว
เฉพาะท่ีปลูกไมยืนตนและมีพื้นที่บางสวนที่ปลูกตนไมกอน จึงทําใหมีขนาดพ้ืนที่สีเขียวเพิ่มข้ึนจากรายงาน
เดิมเปน 5,340 ตารางเมตร หรือ 3.34 ไร (รอยละ 11.3 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด) ทั้งนี้ภายหลังขยายกําลัง
การผลิต โครงการจะดําเนินการซอมแซมดูแลพ้ืนที่สีเขียว โดยไมสงผลกระทบตอขนาดพ้ืนท่ีสีเขียวที่โครงการ
จัดสรรไวในปจจุบันแตอยางใด กลาวคือยังคงกําหนดใหมีขนาดพ้ืนท่ีสีเขียวโดยรวม 5,340 ตารางเมตร หรือ 
3.34 ไร (รอยละ 11.13 ของพ้ืนที่โครงการ)  
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2.11 ชมุชนสัมพันธและการรับเรื่องรองเรียน 

 2.11.1  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ  

  แผนงานดานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ โดยในแผนงานกําหนดใหมีการระบุรายละเอียดระดับ
กิจกรรมหรือโครงการใหชัดเจน ข้ันตอน ผูรับผิดชอบ ชวงระยะดําเนินการ ความถ่ี และการประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยกิจกรรมที่ทําตองครอบคลุมชุมชนในพื้นที่ศึกษา เชน กิจกรรมออกหนวยแพทยเคลื่อนที่
ใหบริการดานสุขภาพ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแกโรงเรียนในพ้ืนที่ กิจกรรมการใหความรู
แกนักเรียน/นักศึกษาดานการจัดการสิ่งแวดลอมหรือการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ กิจกรรม
สนับสนุนงบประมาณ/การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา การสนับสนุนแหลงสาธารณะและพักผอนหยอนใจของ
ชุมชน การใหการสนับสนุนสาธารณประโยชนตาง ๆ เปนตน โดยแบงกิจกรรมใหสอดคลองกับพ้ืนที่ศึกษา 
เชน พื้นที่รัศมี 0-3 กิโลเมตร และพ้ืนที่รัศมี 3-5 กิโลเมตร 

 2.11.2 การรับเรื่องรองเรียน 

การดําเนินกิจกรรมของโครงการอาจสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอพนักงานของโครงการ
และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ ซึ่งครอบคลุมถึงประชาชนที่อยูใกลเคียง ลูกคา หรือผูที่เขามาติดตอกับ
โครงการ ดังนั้น เพ่ือเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึน โครงการไดจัดทําแผนรับเรื่องราว 
รองทุกขและกําหนดระยะเวลาในการตอบกลับ โดยมีขั้นตอนการรับปญหาขอรองเรียนและวิธีการแกไข
ปญหาขอรองเรียนตองครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการ 
กรณีที่โครงการไดรับขอมูลการรองทุกขทั้งจากภายนอก (ชุมชนโดยรอบ) และจากภายในโครงการเอง โดย
โครงการไดจัดใหมีระบบการแกไขปญหาดังกลาวเพื่อใหสามารถนําขอรองเรียนที่เกิดข้ึนมาแกไขไดอยาง
ทันทวงทีหากเกิดปญหาจากการดําเนินงานของโครงการ ซึ่งใชระบบการติดตอสื่อสารและการดําเนินงานการ
รับเรื่องราวรองทุกขอยางเปนระบบ แสดงดงัรูปท่ี 2.11.2-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับขอรองเรียน ไดแก 

1) มีการระบุขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียนทั้งจากภายในและภายนอกโครงการ  

2) ระบุหนวยงาน/เจาหนาที่ที่รับผิดชอบที่สามารถติดตอประสานงานไดโดยทันที  

3) จัดใหมีศูนยการรับเรื่องรองเรียนตั้งอยูบริเวณอาคารสํานักงานโครงการ  

4) การแจงเหตุขอรองเรียนสามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน 

(1) การแจงผานทางโทรศัพท 

(2) การทําบันทึกขอความ 

(3) การเขามาแจงเหตุรองเรียนดวยตนเอง เปนตน 
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รูปท่ี 2.11.2-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลบัขอรองเรียน 

หนวยงานรับเรื่องรองเรียน 

พิจารณาขอรองเรียนแลวดาํเนินการ

ตามกรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจงตอผูเกี่ยวของ ภายใน 1 วัน
เพื่อดําเนินการตรวจสอบทันที 

แจงกลับผูรองเรียนภายใน 1-3 วัน  
พรอมชี้แจงและอธิบาย 

ลักษณะของปญหา 

ลงบันทึกผลการแจงกลับ 
ตอผูรองเรียน 

สรุปชี้แจงการดาํเนินการแกไข 

พรอมแจงกลับผูรองเรียน ภายใน 7 วัน  

-  สํานกังาน/ปอมยามหนาโรงงาน:  
   ประชาสัมพันธ/สิ่งแวดลอม 
   หมายเลขโทรศัพท : 044-327-578 หรือ

โทรสาร 044-327-739 
-  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส (E-mail) : 

iso_center@mnt.co.th 
-  จุดรับเรือ่งรองเรียนบริเวณปอมยาม

ดานหนาโรงงาน  

ไมไดมีสาเหตุจากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

โครงการดําเนินการแกไขหรือควบคุม 
ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และกําหนดแผนงานการแกไขปญหาโดยเร็ว  
เพื่อดําเนินการ (1-2 วันทําการ) 

ตรวจสอบแนวทางแกไข 
และผลดําเนินการแกไขของโครงการ 

ติดตามผลการแกปญหากําหนดมาตรการ
เรงดวนภายใน 1-2 วันทําการ 

 

บันทึกและจัดเก็บขอรองเรียน 

และวิธีการแกไขขอรองเรียน 

คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

แจงผล/นําเสนอการแกไข 

แจงผล 

ขอรองเรียนของชุมชน/ 
ปญหาสิ่งแวดลอม 

ทบทวนสาเหตุของปญหาและแนวทาง 
การแกไขเพ่ือกําหนดมาตรการปองกันและแกไข

ปองกันการเกิดปญหาซ้ํา  

หากการแกไขตองใชระยะเวลา หรือกรณีแกไขปญหา
ไมไดในระยะส้ัน ใหดําเนินการแจงใหผูรองเรียน/

คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ตองรายงานใหตัวแทนทราบทุก 7 วัน 
จนกวาจะดําเนินการแกไขแลวเสร็จ 

ปญหาในการประชุม 
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3.  สภาพส่ิงแวดลอมปจจุบัน  

3.1 คุณภาพอากาศ 

การศึกษาคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษา บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในชวงป 2558-2563 จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงงานผลิต
ชิ้นสวนอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ของบริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จํากัด (ระยะดําเนินการ) รายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงงานผลิตชิ้นสวนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จํากัด รายงานการ
ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต
จากเหล็กหลอ ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที. จํากัด (ระยะดําเนินการ) และทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดย
บริษัทที ่ปรึกษาฯ ซึ ่งดําเนินการการตรวจวัด 7 วันตอเนื ่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันทําการ แสดงดัง 
ตารางที่ 3.1-1 และรูปที่ 3.1-1 สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

ตารางที่ 3.1.4-2 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

จุดตรวจวัด 
ดําเนินการตรวจวัดโดย 

บริษัท ชิน-เอ  
ไฮ เทค จํากัด 

บริษัท ไทย  
อะคิบะ จํากัด 

บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที. 
จํากัด 

บริษัท 
ที่ปรึกษาฯ 

โรงเรียนบานทับชาง (A1)     

วัดหนองตาคง (A2)   -  

โรงเรียนวดับานหนองบัวศาลา (A3)     

บานหนองสมอ (A4) -  -  
ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด, 2563 

  ดัชนีคุณภาพอากาศที่ศึกษา ไดแก ปริมาณฝุนละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP) ฝุนละอองขนาด 
ไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (PM10) กาซซัลเฟอรไดออกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (SO2) กาซซัลเฟอรได
ออกไซด เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (SO2) และกาซไนโตรเจนไดออกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (NO2) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
คามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พบวา ทุกดัชนีมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด สําหรับผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษาแสดงดงัตารางที่ 3.1-2 สามารถสรุปไดดังนี้ 
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รูปท่ี 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ศกึษา 
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ตารางที่ 3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

สถานีตรวจวัด ชวงเวลาที่ตรวจวัด 
PM-10 24 ชม. TSP 24 ชม. SO2 1 ชม. SO2 24 ชม. NO2 1 ชม. 

(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 
โรงเรียนบานทับชาง (A1) บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จํากัด4/      
 09/03/58-16/03/58 - 0.132-0.235 0.0524-0.0785 - 0.0056-0.0357 
 28/09/58-05/10/58 - 0.085-0.158 <0.0026-0.0052 - 0.0188-0.0941 
 04/03/59-11/03/59 - 0.215-0.259 0.0026-0.0079 - 0.0132-0.0433 
 22/08/59-29/08/59 - 0.173-0.244 0.0026-0.0157 - 0.0094-0.0301 
 03/03/60-10/03/60 - 0.168-0.197 0.0026-0.0079 - 0.0056-0.0602 
 11/09/60-18/09/60 - 0.121-0.186 0.0026-0.0079 - 0.0056-0.0987 
 22/06/61-29/06/61 - 0.033-0.101 0.0005-0.0165 0.0089-0.0105 0.0004-0.0119 
 27/11/61-04/12/61 - 0.026-0.119 0.0029-0.0372 0.0097-0.0285 0.0021-0.0267 
 18/06/62-25/06/62 - 0.028-0.069 0.0060-0.0118 - 0.0051-0.0145 
 28/11/62-05/12/62 - 0.027-0.038 0.0479-0.1042 - 0.0028-0.0273 
 18/05/63-25/05/63* - 0.101-0.126 0.0003-0.0181 - 0.0015-0.0119 
 บริษัท ไทย อะคิบะ จํากัด5/      
 11/02/62-18/02/62 0.048-0.092 0.113-0.245 0.0017-0.0068 0.0071-0.0107 0.0018-0.0207 
 19/07/62-26/07/62 0.009-0.026 0.022-0.055 0.0004-0.0137 0.0039-0.0086 0.0003-0.0165 
 บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที. จํากัด6/      
 09/02/58-16/02/58 0.075 - 0.104 0.204 - 0.273 - - - 
 16/02/59-23/02/59 0.072 - 0.096 0.172 - 0.269 - - - 
 14/02/60-20/02/60 0.023 – 0.036 0.076 – 0.122 - - - 
 31/07/60-07/08/60 0.014 – 0.052 0.042 – 0.091 - - - 
 19/02/61-26/02/61 0.027 – 0.053 0.056 – 0.104 - - - 
 21/08/61-28/08/61 0.019 – 0.040 0.026 – 0.044 - - - 

มาตรฐาน 0.121/ 0.331/ 0.782/ 0.301/ 0.323/ 
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ตารางที่ 3.1-2 (ตอ) ผลตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 

สถานีตรวจวัด ชวงเวลาที่ตรวจวัด 
PM-10 24 ชม. TSP 24 ชม. SO2 1 ชม. SO2 24 ชม. NO2 1 ชม. 

(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 
โรงเรียนบานทับชาง (A1) (ตอ) 04/02/62-11/02/62 0.024 – 0.109 0.150 – 0.263 - - - 
 19/08/62-26/08/62 0.011 – 0.027 0.016 – 0.041 - - - 
 27/02/63-03/03/63 0.025 – 0.070 0.089 – 0.206 - - - 
 บริษัทท่ีปรึกษาฯ7/      
 20/04/63-27/04/63 0.031-0.054 0.043-0.091 0.0016-0.0136 0.0052-0.0086 0.0002-0.0128 

 คาตํ่าสุด-สูงสุด 0.009-0.109 0.016-0.273 0.0003-0.1042 0.0039-0.0285 0.0002-0.0987 
วัดหนองตาคง (A2)  บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จํากัด4/      
 09/03/58-16/03/58 - 0.184-0.276 0.0262-0.0785 - 0.0056-0.0602 
 28/09/58-05/10/58 - 0.098-0.175 <0.0026-0.0079 - 0.0056-0.0320 
 04/03/59-11/03/59 - 0.160-0.204 0.0026-0.0105 - 0.0094-0.0339 
 22/08/59-29/08/59 - 0.169-0.224 0.0026-0.0105 - 0.0132-0.0245 
 03/03/60-10/03/60 - 0.181-0.219 0.0026-0.0079 - 0.0132-0.0282 
 11/09/62-18/09/60 - 0.133-0.235 0.0026-0.0052 - 0.0056-0.2784 
 22/06/61-29/06/61 - 0.027-0.086 0.0029-0.0225 0.0073-0.0113 0.0030-0.0414 
 27/11/61-04/12/61 - 0.017-0.064 0.0073-0.0259 0.0037-0.0031 0.0009-0.0679 
 18/06/62-25/06/62 - 0.084-0.122 0.0204-0.0340 - 0.0182-0.0318 
 28/11/62-05/12/62 - 0.044-0.053 0.0068-0.0270 - 0.0038-0.0512 
 18/05/63-25/05/63 - 0.104-0.124 0.0021-0.0170 - 0.0011-0.0147 
 บริษัท ไทย อะคิบะ จํากัด5/      
 11/02/62-18/02/62 0.050-0.100 0.088-0.212 0.0008-0.0041 0.0052-0.0099 0.0010-0.0178 
 19/07/62-26/07/62 0.015-0.055 0.044-0.136 0.0002-0.0190 0.0021-0.0037 0.0003-0.0175 

มาตรฐาน 0.121/ 0.331/ 0.782/ 0.301/ 0.323/ 
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ตารางที่ 3.1-2 (ตอ) ผลตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 

สถานีตรวจวัด ชวงเวลาที่ตรวจวัด 
PM-10 24 ชม. TSP 24 ชม. SO2 1 ชม. SO2 24 ชม. NO2 1 ชม. 

(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 
วัดหนองตาคง (A2) (ตอ) บริษัทท่ีปรึกษาฯ7/      
 20/04/63-27/04/63 0.025-0.037 0.051-0.101 0.0018-0.0207 0.0063-0.0084 0.0021-0.0139 
 คาตํ่าสุด-สูงสุด 0.015-0.100 0.017-0.276 0.0002-0.0785 0.0021-0.0113 0.0003-0.2784 
โรงเรียนวดับานหนองบัวศาลา (A3) บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จํากัด4/      
 09/03/58-16/03/58 - 0.219-0.295 0.0262-0.0785 - 0.0056-0.1072 
 28/09/58-05/10/58 - 0.084-0.165 <0.0026-0.0052 - <0.0019-0.0564 
 04/03/59-11/03/59 - 0.210-0.293 0.0026-0.0209 - 0.0019-0.0110 
 22/08/59-29/08/59 - 0.213-0.275 0.0026-0.0209 - 0.0038-0.0583 
 03/03/60-10/03/60 - 0.180-0.216 0.0026-0.0131 - 0.0113-0.1148 
 11/09/62-18/09/60 - 0.141-0.210 0.0026-0.0105 - 0.0038-0.0960 
 22/06/61-29/06/61 - 0.026-0.083 0.0068-0.0369 0.0086-0.0131 0.0021-0.0519 
 27/11/61-04/12/61 - 0.026-0.092 0.0194-0.0419 0.0277-0.0311 0.0115-0.0427 
 18/06/62-25/06/62 - 0.064-0.122 0.0102-0.0304 - 0.0167-0.0318 
 28/11/62-05/12/62 - 0.086-0.193 0.0366-0.0694 - 0.0098-0.0369 
 18/05/63-25/05/63* - 0.106-0.122 0.0010-0.0204 - 0.0008-0.0130 
 บริษัท ไทย อะคิบะ จํากัด5/      
 11/02/62-18/02/62 0.074-0.106 0.224-0.286 0.0004-0.0126 0.0092-0.0133 0.0018-0.0225 
 19/07/62-26/07/62 0.022-0.097 0.038-0.146 0.0004-0.0128 0.0052-0.0071 0.0003-0.0154 
 บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที. จํากัด6/      
 09/02/58-16/02/58 0.081-0.102 0.182-0.297 - - - 
 16/02/59-23/02/59 0.071-0.095 0.181-0.252 - - - 
 14/02/60-20/02/60 0.032 – 0.106 0.077 – 0.143 - - - 
 14/02/60-20/02/60 0.032 – 0.106 0.077 – 0.143 - - - 

มาตรฐาน 0.121/ 0.331/ 0.782/ 0.301/ 0.323/ 
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ตารางที่ 3.1-2 (ตอ) ผลตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 

สถานีตรวจวัด ชวงเวลาที่ตรวจวัด 
PM-10 24 ชม. TSP 24 ชม. SO2 1 ชม. SO2 24 ชม. NO2 1 ชม. 

(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 
โรงเรียนวดับานหนองบัวศาลา (A3) 19/02/61-26/02/61 0.045 – 0.080 0.067 – 0.110 - - - 
(ตอ) 21/08/61-28/08/61 0.019 – 0.039 0.025 – 0.048 - - - 
 04/02/62-11/02/62 0.072 – 0.090 0.131 – 0.170 - - - 
 19/08/62-26/08/62 0.007 – 0.021 0.019 – 0.036 - - - 
 27/02/63-03/03/63 0.024 – 0.074 0.091 – 0.183 - - - 
 บริษัทท่ีปรึกษาฯ7/      
 20/04/63-27/04/63 0.038-0.069 0.058-0.125 0.0003-0.0133 0.0058-0.0071 0.0002-0.0141 
 คาตํ่าสุด-สูงสุด 0.007-0.106 0.019-0.297 0.0003-0.0785 0.0052-0.0311 0.0002-0.1148 
บานหนองสมอ (A8)  บริษัท ไทย อะคิบะ จํากัด5/      
 11/02/62-18/02/62 0.030-0.082 0.070-0.137 0.0002-0.0184 0.0058-0.0097 0.0003-0.0188 
 19/07/62-26/07/62 0.016-0.024 0.030-0.061 0.0030-0.0162 0.0052-0.0102 0.0026-0.0141 
บานหนองสมอ (A8) (ตอ) บริษัทท่ีปรึกษาฯ7/      
       
 20/04/63-27/04/63 0.032-0.048 0.052-0.074 0.0016-0.0155 0.0047-0.0081 0.0021-0.0128 
 คาตํ่าสุด-สูงสุด 0.016-0.082 0.030-0.137 0.0002-0.0184 0.0052-0.0102 0.0003-0.0188 

มาตรฐาน 0.121/ 0.331/ 0.782/ 0.301/ 0.323/ 
หมายเหต ุ:  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  

2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซซลัเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป 
* เนื่องจากสถานการณการแพรละบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 ไดมีการเปลี่ยนสถานที่ตรวจวัดสิ่งแวดลอม จากโรงเรียนวัดบานหนองบัวศาลา เปน วัดบานหนองบัวศาลา และโรงเรียนบานทับชาง เปนบาน

ผูใหญบาน เนื่องจากโรงเรียนอยูในชวงปดการเรียนไมอนุญาตใหเขาตรวจวัดในพื้นที่โรงเรียน 
ที่มา : 4/ อางอิงตามรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ โครงการโรงงานผลิตชิ้นสวนอะลมูิเนียมฉีดขึ้นรูป ของบริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จํากัด ของป 2558-2562, 2563  

5/ อางอิงตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงงานผลติชิ้นสวนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จํากัด, 2563  
6/ อางอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลติชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที. จํากัด ของป 2558-2563, 2563  
7/ บริษัท เทคนิคส่ิงแวดลอมไทย จํากัด, 2563
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3.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

 การศึกษาระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษาบริษัทที่ปรึกษาฯ ไดทําการรวบรวมขอมูลผลการตรวจวัดระดับ
เสียงในชวงป 2560-2563 จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงงานผลิตชิ้นสวนอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ของบริษัท 
ชิน-เอ ไฮ เทค จํากัด (ระยะดําเนินการ) และโครงการโรงไฟฟาหนองระเวียง 2 ของบริษัท กัลฟ เอ็นอารวี 2 
จํากัด (ระยะกอสราง และดําเนินการ) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงงานผลิตชิ้นสวน
อะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคบิะ จํากัด รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ
ขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที . จํากัด (ระยะ
ดําเนินการ) และทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ ซึ่งดําเนินการการตรวจวัด 7 วันตอเนื่อง 
ครอบคลุมวันหยุดและวันทําการ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 3.2-1 และแสดงดังรูปท่ี 3.2-2 รายละเอียดดังนี ้

ตารางที่ 3.2-1 สถานีตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

จุดตรวจวัด 
ดําเนินการตรวจวัดโดย 

บริษัท ชิน-เอ  
ไฮ เทค จํากัด1/ 

บริษัท กัลฟ 
 เอ็นอารวี 2 จํากัด2/ 

บริษัท ไทย  
อะคิบะ จํากัด3/ 

บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที. 
จํากัด4/ 

บริษัท 
ที่ปรึกษาฯ5/ 

โรงเรียนวัดบานหนองบัวศาลา (N1)  - - - - 
ชุมชนในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี  
(หมูที่ 6 ตําบลหนองระเวียง) (N2) 

-  - - - 

ชุมชนดานทิศตะวันตกของโรงไฟฟา
หนองระเวียง 2 (N3) 

-  - - - 

ริมรั้วโครงการโรงไฟฟาหนองระเวียง 
2 ดานทิศใต (N4) 

-  - - - 

บานหนองสมอ (N5) - -  - - 
โรงเรียนบานทับชาง (N6) - -  - - 
ชุมชนบานหนองบัวศาลา (N7) - - -   
ชุมชนบานสุรนารีวลิล (N8) - - -  - 
ชุมชนบานหนองตาคง (N9) - - - -  

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด, 2563 

ดัชนีที่ทําการตรวจวัด ไดแก ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับ
เสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) สําหรับผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่
ศึกษา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.2-2  
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รูปท่ี 3.2-1 จุดตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศกึษา 
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ตารางที่ 3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

ตําแหนงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด : dB(A) 

Leq 24 hr Lmax Ldn L90 
โรงเรียนวัดบานหนองบัวศาลา 
(N1)  

11/09/60-15/09/60 58.3-64.9 81.2-97.6 - - 
22/06/61-29/06/61 67.5* 86.7* - 60.1* 
27/11/61-4/12/61 64.9-67.9 84.4-91.2 - 49.7-66.5 
18/06/62-22/06/62 61.5-65.9 - - 52.3-65.1 
28/11/62-05/12/62 60.5-64.3 81.0-84.2 64.7-70.4 38.4-62.1 
18/05/63-22/05/63 66.3-66.6 90.9-104.3 - 51.0-76.3 
คาต่ําสุด-คาสูงสุด 58.3-67.9 81.0-104.3 64.7-70.4 38.4-76.3 

ชุมชนในเขตอุตสาหกรรม 
สุรนารี (หมูที่ 6 ตําบลหนอง
ระเวียง) (N2)  

23/11/60-30/11/60 60.0-64.1 84.1-105.9 64.5-67.6 63.5-56.2 
15/02/61-22/02/61 59.8-64.8 82.7-103.0 64.0-67.8 53.1-56.1 
18/10/61-25/10/61 53.3-63.8 74.9-99.9 56.0-68.6 47.6-57.1 
20/03/62-27/03/62 57.2-60.3 86.8-94.8 61.4-67.2 45.6-46.5 
25/11/62-02/12/62 58.6-60.9 88.4-94.5 63.7-67.5 48.7-55.4 
18/05/63-25/05/63 57.1-59.2 85.1-96.0 61.0-64.9 48.6-52.5 
คาต่ําสุด-คาสูงสุด 53.3-64.8 74.9-105.9 56.0-68.6 45.6-57.1 

ชุมชนดานทิศตะวันตกของ
โรงไฟฟ าหนองระเว ียง 2  
(N3)  

23/11/60-30/11/60 57.8-60.2 86.3-89.9 61.5-65.4 45.6-47.1 
15/02/61-22/02/61 55.2-67.1 85.1-110.1 58.5-67.5 44.3-54.3 
18/10/61-25/10/61 57.9-63.9 84.8-94.5 60.7-64.8 47.6-51.9 
20/03/62-27/03/62 50.5-57.8 66.6-92.7 56.8-62.7 47.7-56.5 
25/11/62-02/12/62 48.2-50.7 79.4-93.6 52.3-54.5 37.6-40.6 
18/05/63-25/05/63 50.0-52.2 84.1-102.2 53.3-56.7 38.0-41.2 
คาต่ําสุด-คาสูงสุด 48.2-67.1 66.6-110.1 52.3-67.5 37.6-56.5 

ริมรั ้ว โครงการโรงไฟฟา 
หนองระเวียง 2 ดานทิศใต
(N4)  

25/11/62-02/12/62 60.3-67.6 85.9-118.2 65.3-76.5 57.6-59.1 
18/05/63-25/05/63 55.5-57.3 77.3-84.4 61.7-63.0 54.3-56.6 
คาต่ําสุด-คาสูงสุด 55.5-67.6 77.3-118.2 61.7-76.5 54.3-56.6 

มาตรฐาน1/2/ 70 115 - - 
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ตารางที่ 3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

ตําแหนงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด : dB(A) 

Leq 24 hr Lmax Ldn L90 
บานหนองสมอ (N5)  11/02/62-18/02/62 50.6-54.9 80.8-90.5 55.3-61.6 38.5-57.0 
โรงเรียนบานทับชาง (N6)  11/02/62-18/02/62 46.4-52.4 78.0-94.7 51.9-57.6 37.7-55.4 
ชุมชนบานหนองบัวศาลา  14/02/60-17/02/60 53.0-55.7 88.9-95.4 - 49.0-54.1 
(N7)  31/07/60-03/08/60 53.0-54.8 96.1-98.7 - 47.9-68.9 
 19/02/61-22/02/61 53.9-56.4 91.5-93.5 - 48.2-59.6 
 21/08/61-24/08/61 54.2-57.7 90.2-91.6 - 49.1-60.6 
 04/02/62-07/02/62 54.1-55.6 79.6-81.3 - 49.8-55.1 
 19/08/62-22/08/62 53.3-54.0 89.6-92.3 - 49.8-53.5 
 27/01/63-30/01/63 56.3-58.3 97.3-83.3 - 50.1-57.2 
 20/04/63-27/04/637/ 53.8-59.6 79.6-92.9 - 37.5-66.7 
 คาต่ําสุด-คาสูงสุด 53.0-59.6 79.6-98.7 - 37.5-68.9 
ชุมชนบานสุรนารีวลิล (N8)  14/02/60-17/02/60 53.3-58.9 89.6-96.6 - 47.5-59.3 
 31/07/60-03/08/60 53.7-56.9 96.7-98.9 - 47.1-59.8 
 19/02/61-22/02/61 53.8-56.2 91.3-94.1 - 48.1-58.9 
 21/08/61-24/08/61 57.3-60.2 88.7-91.1 - 48.1-65.2 
 04/02/62-07/02/62 55.2-57.4 82.1-84.6 - 49.7-58.1 
 19/08/62-22/08/62 51.8-54.1 86.1-88.6 - 45.4-55.9 
 27/01/63-30/01/63 52.2-55.8 87.9-95.6 - 37.5-59.8 
 คาต่ําสุด-คาสูงสุด 51.8-60.2 82.1-98.9 - 37.5-65.2 
ชุมชนบานหนองตาคง (N9)  20/04/63-27/04/63 56.4-61.9 82.2-90.9 - 43.7-65.7 

มาตรฐาน1/2/ 70 115 - - 
หมายเหตุ :    1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
 2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) เรื่อง กําหนด คาระดับเสียงรบกวน และระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบ 

กิจการโรงงาน 
ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด, 2563 
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3.3  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 

การตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษา เพื่อเปนขอมูลคุณภาพน้ําในปจจุบัน โดยบริษัทที่
ปรึกษาเลือกเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดินบอรับน้ําของเขตอุตสาหกรรมสุรนาร ีซึ่งเปนแหลงน้ําที่รองรับน้ําทิ้ง
หลังจากบําบัดแลวจากโครงการ (ปจจุบันไมไดการปลอยน้ําลงสูบอน้ําแลว) โดยทําการตรวจวัดเมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีจุดเก็บตัวอยางเพ่ือวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินทั้งหมด 1 จุด (แสดงดังรูปท่ี 3.3-1) 
ไดแก  

SW1 : บริเวณบอรับน้ําของเขตอุตสาหกรรมสุรนารี 

โดยดัชนีที่ทําการตรวจวัด ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH) ความขุน (Turbidity) ของแข็งละลายทั้งหมด 
(TDS) คาออกซิเจนที่ละลายน้ํา (DO) บีโอดี (BOD) ความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) ไนเตรต-
ไนโตรเจน (NO3-N) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท (Cr6+) ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม 
(Cd) นิกเกิล (Ni) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) แบคทีเรียกลุมฟคอลโค
ลิฟอรม (Fecal Coliform Bateria) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) แสดงดัง
ตารางที่ 3.3-1  

เมื่อนําผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินดังกลาว เทียบเคียงกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดคุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 
แหลงน้ําที่ไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตอง
ผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคณุภาพน้ําทั่วไปกอนและการเกษตร พบวา คุณภาพ
น้ําโดยสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดยกเวนปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (DO) ในบางชวงของ
การตรวจวดัมีคาต่ํากวากวาเกณฑมาตรฐานกําหนด และคาบีโอดี (BOD) และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด  
(Total Coliform Bacteria) ในบางชวงของการตรวจวัดมีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
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รูปท่ี 3.3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 
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ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดิน 

ดัชน ี หนวย 
ผลวิเคราะห มาตรฐาน 

SW1 (1) 

1. ความเปนกรด-ดาง (pH) - 8.07 5.0-9.0 

2. ความขุน (Turbidity) NTU 6.5 - 

2. ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) mg/L 588 - 

3. คาออกซิเจนที่ละลายน้ํา (DO) mg/L 3.56 ≥4.0 

4. บีโอดี (BOD) mg/L 3 ≤2.0 

5. ความกระดางทั้งหมด  (Total Hardness) mg/Las CaCO3 161.4 - 

6. ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO
3
-N) mg/L <0.01 5.0 

7. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH
3
-N) mg/L 0.02 0.5 

8. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท (Cr
6+

) mg/L <0.02 0.05 

9. ตะกั่ว (Pb) mg/L <0.001 0.05 

10. แคดเมียม (Cd) mg/L <0.001 0.05 

11. นิกเกิล (Ni) mg/L 0.003 0.1 

12. สารหนู (As) mg/L 0.0006 0.01 

13. ทองแดง (Cu) mg/L <0.05 0.1 

14. เหล็ก (Fe) mg/L 0.14 - 

15. แมงกานีส (Mn) mg/L 0.03 1.0 

16. สังกะสี (Zn) mg/L <0.04 1.0 

17. แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม  
     (Fecal Coliform Bateria) 

MPN/100 mL 1.7×102 4,000 

18. แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด  
     (Total Coliform Bacteria) 

MPN/100 mL 2.4× 104 20,000 

มาตรฐาน :  (1)  ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคณุภาพน้ําในแหลงนํ้าผวิดิน ประเภทที่ 3 
หมายเหต ุ :  SW1 : บรเิวณบอรับน้ําของเขตอุตสาหกรรมสุรนารี 
ที่มา  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด, 2563



เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็น (คร้ังที่ 2) 

- - 69 - - 

3.4  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน 

จากการตรวจสอบขอมูลทรัพยากรบอน้ําบาดาลบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา พบวา มีบอบาดาลในบางพื้นที่  
มีการนําน้ําบาดาลมาใชเพ่ือการอุปโภคหรือบริโภค ธุรกิจ และเกษตรกรรม ซึ่งมีบอน้ําบาดาล จํานวน 282 บอ 
ประกอบดวย บอบาดาลของหนวยงานราชการ จํานวน 23 บอ และบอบาดาลของเอกชนที่มีใบอนุญาต 
จํานวน 259 บอ ดังนั้นจึงมีการเก็บตัวอยางน้ําบาดาล/น้ําใตดินเพื่อทําการวิเคราะห บริษัทที่ปรึกษาจึงไดทํา
การรวบรวมขอมูลผลการตรวจตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา เพื่อเปนขอมูลคุณภาพน้ําใน
ปจจุบันกอนมีการดําเนินงานของโครงการจากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาหนองระเวียง 2 ของ
บริษัท กัลฟ เอ็นอารวี 2 จํากัด (ระยะกอสราง และดําเนินการ) โดยตรวจวัดบริเวณพื้นที่โรงไฟฟา จํานวน  
3 บริเวณอางเก็บน้ําดิบ จํานวน 2 จุด และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงงานผลิต
ชิ้นสวนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จํากัด โดยดําเนิการตรวจวัดวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เปน
ตัวแทนของคุณภาพน้ําใตดินในชวงฤดูฝน และตรวจวัดวันท่ี 16 เมษายน 2563 เปนตัวแทนของคุณภาพน้ํา
ใตดินในชวงฤดูแลง จํานวน 4 สถาน ีรวม 9 สถานี (แสดงดังรูปท่ี 3.4-1)  

ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห ไดแก ไดแก อุณหภูมิ  (Temperature) ความเปนกรด-ดาง (pH) 
ออกซิเจนละลายนํ้า (DO) คาบีโอดี (BOD) ของแข็งละลายนํ้าท้ังหมด (TDS) ของแข็งแขวนลอย (SS) นํ้ามัน
และไขมัน (Oil & Grease) คาคลอไรท (ClO2-) และคาการนําไฟฟา (EC) และดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะหน้ํา
ใตรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงงานผลิตชิ้นสวนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย 
อะคิบะ จํากัด ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH) สี (color) ความขุน (Turbidity) ปรอท (Hg) สารหนู (As) 
ซีลีเนียม (Se) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท (Cr6+) ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) นิกเกิล (Ni) อะลูมิเนียม (Al) 
ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) และสังกะสี (Zn) แสดงดังตารางที่ 3.4-1  

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินทั้ง 9 สถานี เมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดินตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับ
การปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดเกณฑการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใตดิน  
การแจงขอมูลรวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใตดิน และรายงานเสนอมาตรการ
ควบคุมและมาตรการลดการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน (พ.ศ. 2559) พบวา สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน
กําหนด ยกเวนคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของสถานีบานมาบมะคา (GW7) และ อบต.หนองบัวศาลา 
(GW8) มีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานกําหนด เนื่องจากตําแหนงจุดตรวจวัดท้ัง 2 รองรับดวยชั้นหินอุมน้ําหินชุด
ภูพาน ประกอบกับดินบริเวณตําแหนงจุดตรวจวัดทั้ง 2 เปนดินชุมพวง ซึ่งมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปน
กลาง (pH 5.5-7.0) ในดินบนและเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินลาง จึงอาจเปนสาเหตุที่ทําใหคาความ
เปนกรด-ดาง (pH) ของสถานีบานมาบมะคา (GW7) และ อบต.หนองบัวศาลา (GW8) มีคาต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานกําหนด 
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รูปท่ี 3.4-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน 
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ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน 
ดัชน ี หนวย ผลวิเคราะห มารตฐาน 

  GW13/ GW23/ GW23/ GW44/ GW54/ (1)1/ (1)2/ (2) 

1. อุณหภูมิ (Temperature) Cº 29.1 28.9 32.5 29.0-32.4 29.5-31.1 - - - 

2. ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.8 6.6 6.3 6.8-7.5 6.9-7.2 7.0-8.5 6.5-9.2 6.5-9.2 

3. ออกซิเจนละลายนํ้า (DO) mg/L 1.2 1.3 2.3 0.8-3.6 0.9-2.6 - - - 

4. คาบีโอดี (BOD) mg/L 4 4 4 <1-<2 <2-1.8 - - - 

5. ของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) mg/L 349 259 633 1,216-1,322 3,118-3,218 - - - 

6. ของแข็งแขวนลอย (SS) mg/L 5 3 1 <5-10 11-24 - - - 

7. นํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/L <2.0 <2.0 <2.0 <3 <3 - - - 

8. คาคลอไรท (ClO2
-) mg/L ND ND ND <0.1 <0.1 - - - 

9. คาการนําไฟฟา (EC)* µs/cm 603 428 1,096 1,533-1,871 3,490-4,510 - - - 
หมายเหต ุ : (1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกัน 

ดานสาธารณสขุและการปองกันในเร่ืองสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 
1/ เกณฑกําหนดที่เหมาะสม 
2/ เกณฑอนุโลมสูงสุด 

(2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559) เรื่อง กําหนดเกณฑการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใตดนิ การแจงขอมูลรวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใตดิน 
และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปอนในดินและน้ําใตดนิ 

GW1 : บอสังเกตการณของโรงไฟฟาหนองระเวียง 1 
GW2 : บอสังเกตการณของโรงไฟฟาหนองระเวียง 2 
GW3 : บอสังเกตการณของโรงไฟฟาหนองระเวียง 3 
GW4 : บอสังเกตการณบริเวณอางเก็บน้ําดิบ 1 
GW5 : บอสังเกตการณบริเวณอางเก็บน้ําดิบ 2 
3/ ผลการตรวจป 2562/1 (2561/1, 2562/2 และ 2563/1 ไมสามารถเก็บตัวอยางไดเนื่องจากไมมีนํ้าในบริเวณบอสังเกตการณ) 
4/ ผลการตรวจป 2561/2 – 2563/1 
* ตรวจวัดคาการนําไฟฟา (Conductivity) ทุก 2 สัปดาห 

ที่มา :   อางอิงตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการโรงไฟฟาหนองระเวยีง 2 ของบริษัท กัลฟ เอ็นอารวี 2 จํากัด ของป 2562-2562, 2563 
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ตารางที่ 3.4-1 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน 

ดัชน ี หนวย 

ผลวิเคราะห 
มารตฐาน 

 GW1 GW2 GW3 GW4 

ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง (1)1/ (1)2/ (2) 

 1. ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.47 7.15 7.31 6.33 7.75 5.95 7.16 6.69 7.0-8.5 6.5-9.2 6.5-9.2 

 2. สี (color) Pt-Co Unit 7 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5 15 - 

 3. ความขุน (Turbidity) NTU <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 5 20 - 

 4. ปรอท (Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ตองไมม ี 0.001 0.7 

 5. สารหนู (As) mg/L 0.0017 0.0013 0.0011 0.0007 0.0011 0.0007 <0.0005 0.0006 ตองไมม ี 0.05 0.1 

6. ซลีีเนียม (Se) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ตองไมม ี 0.01 12 

7. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท (Cr
6+

) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - 6.0 

 8. ตะก่ัว (Pb) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ตองไมม ี 0.05 4.0 

 9. แคดเมียม (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ตองไมม ี 0.01 2.0 

 10. นิกเกิล (Ni) mg/L 0.002 0.004 0.002 0.003 0.014 0.016 0.002 0.004 - - 5.0 

 11. อะลูมิเนียม (Al) mg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - - - 

 12. ทองแดง (Cu) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 1.5 - 

 13. แมงกานีส (Mn) mg/L <0.02 <0.02 0.03 <0.02 0.010 0.10 0.07 0.08 0.3 0.5 33 

 14. สังกะสี (Zn) mg/L 0.06 <0.04 0.04 <0.04 0.07 <0.04 0.07 0.10 5.0 15 10 
หมายเหต ุ : (1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 

1/ เกณฑกําหนดที่เหมาะสม 
2/ เกณฑอนุโลมสูงสุด 

(2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559) เรื่อง กําหนดเกณฑการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใตดนิ การแจงขอมูลรวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใตดนิ 
และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปอนในดินและน้ําใตดนิ 
GW1  :  โรงเรยีนบานทับชาง 
GW2  :  บานมาบมะคา 
GW3 :  อบต.หนองบัวศาลา 
GW3  :  วัดหนองพะลาน 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดลอมไทย จาํกัด, 2563
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4.  การมีสวนรวมของประชาชน 

 โครงการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของสํานักงานนโยบายและแผน (สผ.)  
พ.ศ. 2562 ครอบคลุมพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากท่ีตั้งโครงการ แผนงานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
แสดงดังตารางที่ 4-1 มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 การจัดกิจกรรมเย่ียมชมโรงงาน (Open House) 

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานดําเนินการเพ่ือใหผูนําชุมชนและหัวหนาสวนราชการไดรับทราบ และเห็นการ
ดําเนินการผลิต ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ รวมทั้งใหขอคิดเห็น ขอหวงกังวล และ
ขอเสนอแนะตอการดําเนินโครงการ ดําเนินการเมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563 มีผูเขารวมกิจกรรมรวม  
62 คน บรรยากาศการเยี่ยมชมโรงงาน แสดงในรูปท่ี 4.1-1 

4.2 การจัดประชมุรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

 การรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่  1 เปนการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอการกําหนดขอบเขตและ 
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม วัตถุประสงคเพื่อใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่
เก่ียวของไดรับทราบขอมูล และมีสวนรวมในการนําเสนอประเด็นหวงกังวลตอขอบเขตและแนวทางในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และเพ่ือใหการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนไปอยางครบถวนและรอบ
ดานมากที่สุด เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัด
ประชุมจึงดําเนินการภายใตการปองกันการแพรระบาดของโรค ของกระทรวงสาธารณสุข เชน การคัดกรอง
ผูเขารวมประชุม การสวมหนากากอนามัย จัดวางเจลลางมือตามจุดตางๆ  การเวนระยะหางระหวางที่นั่งของ
ผูเขารวมประชุม โดยดําเนินการจัดประชุมรวม 2 เวที คือ วันที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ระหวางเวลา 
08.30–12.00 น. ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีผูเขารวมประชุมรวมทั้งหมด 450 คน ภายหลังจากการจัดประชุม
โครงการไดจัดทํารายงานสรุปผลการประชุม ประเด็นความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมพรอมคําชี้แจง 
เผยแพรตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูนําชุมชน รวมทั้งการปดประกาศ ณ ที่ทําการชุมชน และบอรด
ประชาสัมพันธของหนวยงานตางๆที่เก่ียวของ ภายใน 15 วัน หลังการจัดประชุม แสดงดังรูปท่ี 4.2-1 

4.3 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในโครงการ เปนการศึกษารวบรวมขอมูล 
ดานเศรษฐกิจ สังคม รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียท่ีมีตอโครงการ แบงกลุมเปาหมายออกเปน  
5 กลุม คือ 

1) กลุมตัวแทนหนวยงานราชการที่เก่ียวของ เชน ดานสิ่งแวดลอม ดานความปลอดภัย ดานการศึกษา 
ดานการสาธารณสุข ดานอุตสาหกรรม ดานพลังงาน ดานการปกครอง ดานพาณิชย เปนตน  

2) กลุมพ้ืนที่ออนไหวและสถานที่สําคัญ เชน สถานพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานที่สําคัญ
ในพ้ืนที่ ไดแก แหลงโบราณสถาน แหลงทองเที่ยว เปนตน 
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3) กลุมตัวแทนผูนําชุมชน/ผูนําทองถ่ิน เชน ประธานชุมชน กํานัน ผูใหญบาน นายกองคการบริหาร
สวนตําบล นายกเทศมนตร ีเทศมนตร ีกรรมการชุมชน อสม. เปนตน 

4) กลุมประชาชนตัวแทนครัวเรือน ดําเนินการสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือบันทึกชวย
จํา การสํารวจครอบคลุมพื้นที่ในรัศมีศึกษา 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ การกําหนดจํานวนตัวอยางใชการ
คํานวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน โดยการคํานวณจํานวนตัวอยางแบงออกเปน 2 กลุมตามระยะหางของ
ที่ตั้งชุมชนกับที่ตั้งโครงการ  การสํารวจจะมุงเนนไปท่ีหัวหนาครัวเรือน หรือคูสมรส ดําเนินการระหวางวันที่ 
28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 ครอบคลุมพื้นที่หมูบานในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการจํานวน 
30 หมูบาน รวมท้ังสิ้น 791 ตัวอยาง 
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ตารางที่ 4-1 แผนงานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
รายละเอียด ชวงเวลา วัตถุประสงค รูปแบบ/วิธีการ 

1. กอนการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น คร้ังที่ 1   
1.1  การจัดเตรียมสื่อประชาสมัพันธ พฤษภาคม 2563 - รวบรวมขอมูลรายละเอียดโครงการเพื่อใหประชาชน 

ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่ เกี่ยวของไดทราบ
รายละเอียดเบื้องตนของโครงการ 

- จัดทําเอกสารสื่อประชาสัมพันธโครงการ เชน แผนพับ 
เอกสารกําหนดขอบเขตการศึกษา เปนตน  

1.2 การเขาพบหนวยงานราชการและ 
การประชาสัมพันธโครงการ 

9-12 มิถุนายน  2563 - เพ่ือเผยแพรขอมูลรายละเอียดโครงการ - เขาพบหนวยงานราชการ ผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของ 

1.3 การเขาพบ ผูนําชุมชน และการประชาสัมพันธ
โครงการระดับครัวเรือน 

9-12 มิถุนายน  2563 - เพ่ือเผยแพรขอมูลรายละเอียดโครงการ - ผูนําชุมชน ผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ 
- แจกแผนพับประชาสัมพันธโครงการรายครัวเรือน 

1.4 สงหนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 1 และปดประกาศ
เชิญประชุม ครั้งท่ี  1  

8-10 กรกฎาคม 2563 - เชิญกลุมเปาหมายเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น - สงหนังสือเชิญผานผูนําชุมชนและประสานงานใหผูนํา
ชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธใหลูกบานรับทราบ 

- สงหนังสือเชิญผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานราชการที่
เก่ียวของ 

- ติดประกาศประชาสัมพันธเชิญชวนเขารวมประชุมใน
สถานที่ตาง ๆ เชน หนวยงานราชการ บอรดประชาสัมพันธ 
รานคา เปนตน  

- ติดปายไวนิลเชิญประชุมในสถานที่ตางๆ เชน ทางเขา 
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี และอบต./ทต. ในพื้นท่ีศึกษาทั้ง 
6 เขตการปกครอง 

- เผยแพรเอกสารประกอบการประชุมผานทางเว็บไซต 
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด 

1.5  กิจกรรมเปดบาน (Open House) 2 กรกฎาคม 2563 - เพื่อใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียไดเย่ียมชมและ
ทราบถึงการดําเนินโครงการ รวมถึงใหขอคิดเห็น  
ขอหวงกังวล และขอเสนอแนะตอการดําเนินโครงการ 

- เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธประกอบกิจกรรมเปดบาน 
(Open House)  

- ดําเนินการเปดโรงงานใหหนวยงานและผูมีสวนไดเสียได
เขาเย่ียมชมเพ่ือรับทราบถึงกระบวนการผลิตของโครงการ 
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ตารางที่ 4-1 (ตอ) แผนงานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
รายละเอียด ชวงเวลา วัตถุประสงค รูปแบบ/วิธีการ 

2. การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น คร้ังที่ 1   
2.1  การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอกําหนด

ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ครั้งที ่1 

 

30-31 กรกฎาคม 2563 - เพื่อใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานท่ี
เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในการนําเสนอประเด็น
หวงกังวลตอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และเพ่ือใหการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนไปอยางครบถวน
และรอบดาน 

- จัดประชุมนําเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม และรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวม
ประชุม 

2.2 ปดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟงความ
คิดเห็น ครั้งท่ี 1 

11-14 สิงหาคม 2563 - นําความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย
จากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นครั้งท่ี 1 โดย
นําประเด็นหวงกังวลและขอเสนอแนะจากประชาชน
และผูมีสวนไดเสียมาประกอบกับการกําหนดขอบเขต
และแนวทางในการศึกษาพรอมท้ังคําชี้แจง 

- จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผูมี 
สวนได เสีย พรอมทั้งความคิดเห็น และคําช้ีแจงของ
หนวยงาน เจาของโครงการหรือกิจการ พรอมสงให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนประชาชนไดทราบภายใน 
15 วัน หลังการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น  

3. การสํารวจ สัมภาษณความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ ดวยแบบสอบถาม 
3.1. สงหนังสือขอเขาพบเพ่ือสัมภาษณความคิดเห็น 

ตัวแทนหนวยงานราชการ/ผูนําชุมชน 
11-14 สิงหาคม 2563 - เพ่ือประสานงานและกําหนดวันเวลาในการเขาพบ/

สัมภาษณความคิดเห็นตอโครงการจากหนวยงานที่
เก่ียวของ 

- สงหนังสือขอเขาพบเพื่อนัดวันเวลาในการเขาพบ/สัมภาษณ
ความคิดเห็นตอโครงการจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

3.2 สัมภาษณความคิดเห็นตัวแทนหนวยงาน
ราชการ 

25-27 สิงหาคม 2563 - เพื่อสอบถามและรับฟงความคิดเห็นของผูแทน
หนวยงานที่เก่ียวของท่ีมีตอโครงการ 

- การสํารวจและรับฟงความคิดเห็นในสวนของหนวยราชการ 
ดวยการสัมภาษณเชิงลึก 

3.3   สัมภาษณความคิดเห็นครัวเรือน/ผูนําชุมชน 28-31สิงหาคม 2563 - เพ่ือเปนการสํารวจและรับฟ งความคิดเห็นใน
ขั้นตอนการประเมินและการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อสํารวจสภาพ
เศรษฐกิจสังคม 

- การสํารวจและรับฟ งความคิดเห็นระดับครัวเรือน 
(Attitude  survey) ดวยการสัมภาษณรายบุคคล และ
การสัมภาษณเชิงลึกผูนําชุมชน  
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ตารางที่ 4-1 (ตอ) แผนงานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
รายละเอียด ชวงเวลา วัตถุประสงค รูปแบบ/วิธีการ 

4. กอนการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น คร้ังท่ี 2 
4.1  สงหนังสือขออนุญาตจัดประชุมครั้งท่ี 2 15-16 ตุลาคม 2563 - แจงรายละเอียด กําหนดการ รูปแบบการจัดเวที ตาม

แนวทางพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 7) ตอสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา 

- สงหนังสือขออนุญาตจัดประชุมครั้งที่ 2 ตอสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

4.2 สงหนังสือเชิญประชุมครั้งท่ี 2  14-16 ตุลาคม 2563 - เชิญกลุมเปาหมายเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น - สงหนังสือ เชิญผานผูนํ าชุมชนและประสานงาน 
ใหผูนําชุมชนประชาสัมพันธใหลูกบานรับทราบ 

- สงหนังสือเชิญผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานราชการ 
ที่เก่ียวของ 

- ติดปายไวนิลเชิญประชุมในสถานท่ีตางๆ เชน ทางเขา
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี และอบต.หนองระเวียง 

- เผยแพรเอกสารประกอบการประชุมผานทางเว็บไซต 
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด 

4.3  ติดประกาศรางมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตอสาธารณะ 

14-16 ตุลาคม 2563 -  เพ่ือเผยแพรรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่
เก่ียวของรับทราบขอมูล 

- นํารางมาตรการฯ เผยแพรใหสาธารณะชน และผูมี
สวนไดเสียไดรับทราบ โดยการติดประกาศและวาง
เอกสารที่หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ และที่ทําการ
ผูนําชุมชนในพื้นที่ศกึษา 

5. การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น คร้ังที่ 2 
5.1 การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

ตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและรางมาตรการตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

16-17 พฤศจิกายน 2563 - เพ่ือใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ไดตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของรางรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ รวมถึงนําเสนอขอมูล 
และรับฟงขอคิดเห็นเพ่ิมเติมตอรางมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และรางมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น (ครั้งที่  2) ตอราง
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
รางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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ตารางที่ 4-1 (ตอ) แผนงานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
รายละเอียด ชวงเวลา วัตถุประสงค รูปแบบ/วิธีการ 

5. การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น คร้ังที่ 2 
5.2. ปดประกาศสรุปผลการประชุมครัง้ที่ 2  30 พฤศจิกายน - 

2 ธันวาคม 2563 
- นําความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียจากการ

จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 2 โดยนําประเด็นหวง
กังวลและขอเสนอแนะที่มีตอการศึกษาและมาตรการดาน
สิ่งแวดลอมมาผนวกรวมเปนสวนหนึ่งของรายงาน 

- จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผูมีสวนไดเสีย พรอมท้ังความเห็นและคําชี้แจงของ
หนวยงาน เจาของโครงการหรือกิจการและมาตรการ
ดานสิ่งแวดลอม พรอมสงใหหนวยงานที่เก่ียวของและ
ประชาชนรับทราบ ภายใน 15 วัน หลังการจัดประชุม
รับฟงความคิดเห็น 

ที่มา : จากการดําเนินการดานการมีสวนรวมของโครงการ รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด, 2563 
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การลงทะเบยีนเขารวมกิจกรรม 

  

การบรรยายขอมูลกอนการเยี่ยมชม 

  

การเยี่ยมชมโครงการ 

  

การแสดงความคิดเห็นขอหวงกังวลและขอเสนอแนะตอการดาํเนินโครงการ 

รูปท่ี 4.1-1 บรรยากาศกิจกรรมเปดบาน (Open House) 
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แผนพับประชาสัมพันธโครงการ เอกสารประชาสมัพันธขอมูลโครงการ 

  

การประชาสัมพันธขอมูลโครงการตอหนวยงานราชการ 

  

การประชาสัมพันธขอมูลโครงการตอหนวยงานราชการ 

รูปท่ี 4.2-1 การดําเนินการกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
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สงหนังสือขออนุญาตลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธรายครัวเรือน 

  

การติดปายประชาสัมพันธแจงการจัดประชุมครั้งท่ี 1 

  

สงหนังสือเชิญเขารวมประชุมครั้งที่ 1 

รูปท่ี 4.2-1 (ตอ) การดําเนินการกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
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การลงทะเบยีนเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 เวทีที่ 1 

  

การกลาวรายงานวัตถุประสงคโดย 
ผูแทน บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

การกลาวเปดการประชุมโดย 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง 

  

การนําเสนอขอเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศกึษาและการประเมินทางเลือกโครงการ  

  

บรรยากาศการแสดงความคดิเห็น ขอเสนอแนะ และขอหวงกังวล 

รูปท่ี 4.2-1 (ตอ) ภาพการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1 เวทีท่ี 1  
(วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563) 
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ผลการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นหนวยงานราชการ ผูนําชุมชน และครัวเรือนจะนํามาผนวก
รวมกับการศึกษาและประเมินผลกระทบดานตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ เพื่อกําหนด
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอไป ซึ่งจาการสํารวจความคิดเห็นตัวแทนครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตร 
สรุปสาระสําคัญไดดังนี ้

(1) สภาพปญหาที่ประสบอยูในปจจุบัน โดยพิจาณาตามลักษณะของปญหา ดังนี ้

- ปญหาสังคม ที่ผูใหสัมภาษณระบุวาประสบอยูในปจจุบันสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
ปญหาลักขโมย รอยละ 14.7 รองลงมาคือ ปญหายาเสพติด รอยละ 14.2 และปญหาแรงงานตางถ่ิน รอยละ 
11.5 ตามลําดับ 

- ปญหาดานเศรษฐกิจ ที่ผูใหสัมภาษณระบุวาประสบอยูในปจจุบันสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ ปญหารายไดต่ํา รอยละ 41.2 รองลงมาคือ ปญหาการวางงาน รอยละ 39.1 และปญหาคาครองชีพสูง 
รอยละ 36.0 ตามลําดับ 

- ปญหาดานสิ่งแวดลอม ที่ผูใหสัมภาษณระบุวาประสบอยูในปจจุบันสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ ปญหาฝุนละออง รอยละ 42.5 รองลงมาคือ ปญหาเขมาควัน รอยละ 32.4 และปญหากลิ่นรบกวน รอย
ละ 27.9 ตามลําดับ 

(2) ความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินโครงการในภาพรวม ผูใหสัมภาษณ รอยละ 37.2 ทราบวามี
โรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ ของบริษัท เอ็ม เอ็น ที จํากัด ซึง่ตั้งอยูในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุร
นารี ตําบลหนองระเวียง ภายหลังการใหขอมูลรายละเอียดโครงการตอผูใหสัมภาษณ และสอบถามเกี่ยวกับ
ความวิตกกังวลที่มีตอโครงการ รอยละ 65.2 ระบุวาไมมีความวิตกกังวลตอการดําเนินโครงการโรงงานผลิต
ชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอของบริษัท เอ็น เอ็น ที จํากัด สําหรับผูที่ระบุวามีความกังวลเกี่ยวกับ 
ตามลําดับแรก  ปญหาคุณภาพอากาศ และฝุนละออง รอยละ 53.8 รองลงมา ปญหากลิ่นรบกวน รอยละ 
41.2 และปญหาน้ําเสีย รอยละ 39.6 ตามลําดับ อยางไรก็ตามเมื่อสอบถามความคิดเห็นในภาพรวมตอ
โครงการ ผูใหสัมภาษณสวนใหญ รอยละ 80.2 เห็นดวยกับโครงการ ดานความเชื่อมั่นในการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม ผูใหสัมภาษณ รอยละ 42.7 มีความเชื่อมั่นในการการจัดการสิ่งแวดลอมของโครงการ แสดงดัง
รูปท่ี 4.3-1 

4.4 การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในระหวางการจัดเตรียมทํารางรายงานการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 วัตถุประสงคของการรับฟงความคดิเห็นในครั้งท่ี 2 คือ เพื่อใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงาน
ที่เก่ียวของทุกภาคสวนไดใหขอคิดเห็นตอรางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และราง
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดลอม ซึ่ งการจัดประชุมรับฟ งความคิดเห็นครั้งที่  2  
จะดําเนินการในระหวางวันท่ี 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โดยการจัดประชุมจะดําเนินการภายใต
มาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อยางเครงครัด โดยโครงการได
ดําเนินการแจง/ประชาสัมพันธหนวยงานที่เก่ียวของใหรับทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนการจัดประชุม 
และภายหลังจากจัดประชุมจะนําความคิดเห็นประเด็นหวงกังวลและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวน
ไดเสียจากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 2 มาผนวกรวมเปนสวนหนึ่งของรายงาน และจัดทํา
รายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย พรอมสงใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบภายใน 15 
วัน หลังจัดประชุม 
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รูปท่ี 4.3-1 (ตอ) ผลการสํารวจความคิดเห็นครัวเรือนในรัศม ี5 กิโลเมตร 
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รูปท่ี 4.3-1 (ตอ) ผลการสํารวจความคิดเหน็ครัวเรือนในรัศม ี5 กิโลเมตร 
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5.  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 การพิจาณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดลอมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ การพิจาณากลั่นกรอง
ประเด็นสิ่งแวดลอมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการจะนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดรับจาก การจัด
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน (Open House) และการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 1 ไดนํามาพิจารณา
รวมกับรายละเอียดโครงการและนํามากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดลอมตาง ๆ เพื่อทําการศึกษาและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมแสดงดังตารางที ่5-1 

ตารางที่ 5-1 การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดลอมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
1.1  ลักษณะภูมิประเทศ ในระยะกอสราง มีการวางฐานรากเพื่อกอสราง

อาคารผลิตที่ 3 สําหรับระยะดําเนินการไมมี
กิจกรรมใดๆ ท่ีสงผลกระทบตอลักษณะภูมิ
ประเทศ เนื่องจากผลิตโดยอาศัยเครื่องจักร/
อุปกรณที่ติดตั้งไวแลว อีกท้ังพ้ืนที่ดังกลาวเปน
พ้ืนท่ีวางเปลาและอยูในขอบเขตของพื้นที่
โครงการเดิม   

ประเด็นสิ่งแวดลอมที่มีความเกี่ยวของ 
กับการดําเนินกิจกรรมโครงการ 

1.2  ลักษณะทางธรณีวิทยา 
และแผนดินไหว 

ไมมีกิจกรรมใดๆ ที่สงผลกระทบตอลักษณะ
ทางธรณีวิทยาและแผนดินไหว เนื่องจาก 
ที่ ตั้ ง โค รงก าร ไม ได อ ยู ใน พ้ื น ที่ เสี่ ย งภั ย
แผ นดิ น ไห ว ต ามที่ ก รมทรัพยากรธรณี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แบงพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวในประเทศไทย 

ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ไมมีความเก่ียวของ
กับการดําเนินกิจกรรมโครงการ 

1.3  ทรัพยากรดิน ในระยะกอสรางมีกิจกรรมที่สงผลกระทบตอ
ทรัพยากรดิน เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคและระบบบําบัดน้ําเสียของ
โครงการ จึงมีกิจกรรมท่ีตองนําดินมาปรับ
ระดับพื้นที่ของโครงการ สําหรับระยะดําเนิน
โครงการไมมีการใชดินเปนตัวกลางในการ
บําบัดมลพิษ เชน การฝงกลบ เปนตน  

ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ไมมีความเก่ียวของ
กับการดําเนินกิจกรรมโครงการ 

1.4  คุณภาพอากาศ โครงการมีกระบวนการหลอมเศษเหล็ก โดย
จะทําการศึกษาผลกระทบตอคุณภาพอากาศ
ใหครอบคลุมพ้ืนที่รวมทั้งแหลงกําเนิดมลพิษที่
อยูโดยรอบในพ้ืนที่ศึกษา  

ป ระ เด็ นผลกระทบฯ  ที่ ต อ งทํ าการ
ป ระ เมิ น ใน ร าย ล ะ เอี ย ด เนื่ อ งจ าก 
มีผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 
ซึ่ งต องทํ าการประเมินผลกระทบใน
รายล ะ เอี ย ด ให ชั ด เจน เ พ่ื อ กํ าห น ด
มาตรการฯ ดานสิ่งแวดลอมตอไป 
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ตารางที่ 5-1 (ตอ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดลอมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (ตอ) 
1.5  อุทกวิทยาและ

คุณภาพน้ําผิวดิน 
การประเมินผลกระทบดานคุณภาพน้ํามี
การพิจารณาถึงกิจกรรมที่เก่ียวของในการ
จัดการนํ้าเสีย/น้ําระบายทิ้งของโครงการ 
การจัดการน้ําทิ้ง รวมถึงผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนตอคุณภาพนํ้าของแหลงน้ํ าท่ีอยู
ใกลเคียง   

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ตองทําการประเมินใน
รายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ดํ าเนิน โครงการซึ่ งตองทําการประเมิ น 
ผลกระทบในรายละเอียดใหชัดเจน เพื่อ
กําหนดมาตรการฯ ดานสิ่งแวดลอมตอไป 

1.6  อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ําใตดิน 

การประเมินผลกระทบดานคุณภาพน้ําใต
ดินมีการพิจารณาถึงกิจกรรมที่เก่ียวของกับ
ระบบบํ าบัดน้ํ า เสี ย/การ จัดการน้ํ าทิ้ ง  
 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ตองทําการประเมิน 
ในรายละเอียดเน่ืองจากมีผลกระทบจาก 
การดําเนินโครงการซึ่งตองทําการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดใหชัดเจน เพื่อ
กําหนดมาตรการฯ ดานสิ่งแวดลอมตอไป 

1.7  เสียง ในระยะกอสราง แหลงกําเนิดเสียงจาก
กิจกรรมการติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ เชน 
การติดตั้งเครื่องจักร และการทดลองเดิน
เค รื่ อ งจั ก ร  สํ าห รับ ระยะดํ า เนิ นการ
กิจกรรมการผลิตอาจกอใหเกิดเสียงดัง จาก
เครื่องจักร ซึ่งเสียงจากกิจกรรมการผลิต
อาจสงผลกระทบตอชุมชนที่อยูใกลเคียง
โครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ตองทําการประเมิน 
ในรายละเอียดเน่ืองจากมีผลกระทบจาก 
การดําเนินโครงการซึ่งตองทําการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดใหชัดเจน เพื่อ
กําหนดมาตรการฯ ดานสิ่งแวดลอมตอไป 

1.8  กากของเสีย ประเภทและการจัดการของเสียท่ีเกิดจาก
กิจกรรมของโครงการจะดําเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม ใชแลว พ.ศ. 2548 
นอกจากนี้โครงการมีแนวคิดในการลดของ
เสียตั้งแตแหลงกําเนิด และการปองกัน
มลพิษ มาประยุกตใชกับการจัดการของเสยี
ของโครงการ กลยุทธในการแยกของเสีย
หรือลดของเสียที่แหลงกําเนิด ซึ่งมีการนํา 
ของเสียที่แยกไดกลับมาใชงานใหมหรือ
กลับนําไปใชประโยชนจึงชวยลดตนทุนการ
ผลิตและสามารถลดปริมาณของวัตถุดิบที่
นํามาใชไดอีกดวย ในกรณีท่ีไมสามารถหา
วิธีการจัดการไดอยางเหมาะสม ก็จะทําการ
สงไปยังหนวยงานที่ ได รับอนุญาตจาก
หนวยงานราชการเพื่อรับไปกําจัดตอไป 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ตองทําการประเมิน 
ในรายละเอียดเน่ืองจากมีผลกระทบจาก 
การดําเนินโครงการซึ่งตองทําการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดใหชัดเจน เพื่อ
กําหนดมาตรการฯ ดานสิ่งแวดลอมตอไป 
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ตารางที่ 5-1 (ตอ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดลอมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 
2.1  ทรัพยากรชีวภาพ 
บนบก 

ทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่ศึกษาเปนระบบนิเวศ
เกษตร และพรรณพืชที่พบโดยทั่วไปเปนพืช
เกษตรและพืชเศรษฐกิจ ไดแก ขาวโพดและมัน
สําปะหลัง เปนตน การประเมินผลกระทบดาน
ทรัพยากรชีวภาพบนบกจะดําเนินการศึกษาสภาพ
ปาไมและสัตวปาในพื้นท่ี 

ประเด็นสิ่งแวดลอมท่ีมีความเก่ียวของ
กับการดําเนินกิจกรรมโครงการ 

2.2  ทรัพยากรชีวภาพ 
ในนํ้า 

กิจกรรมระยะดําเนินโครงการ อาจกอให เกิดผล
กระทบตอทรัพยากรชีวภาพในน้ํา ซึ่งจะมีผลทําให
เกิดการสูญเสียตอทรัพยากรชีวภาพ เชน แพลงก
ตอน (พืชและสัตว) สัตวหนาดิน และปลา เปนตน 

ประเด็นสิ่งแวดลอมท่ีมีความเก่ียวของ
กับการดําเนินกิจกรรมโครงการ 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย   
3.1  การใชประโยชนที่ดิน โครงการตั้งอยูในพ้ืนที่ท่ีมีกฎกระทรวงใหใชบังคับ

ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ .2560 จาก
ขอกําหนดดังกลาวการดําเนินงานของโครงการ 
ไมขัดกับขอกําหนดกฎกระทรวงใหใชบังคับผัง
จังหวัดนครราชสีมาแตอยางใด  

ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ตองประเมิน/
ตรวจสอบลักษณะสิ่งปลูกสรางที่จะทํา 
การกอสรางภายหลังเพิ่มกําลังการ
ผลิตซึ่งตองดําเนินการสอดคลองกับ
ขอกําหนด 

3.2  คมนาคมขนสง กิจกรรมการขนสงในชวงดํ าเนินการ ไดแก 
ยานพาหนะที่เกิดจากการขนสงสารเคมี ผลิตภัณฑ 
การขนสงมูลฝอยและกากของเสีย และการ
เดินทางของพนักงานซึ่งภายหลังการเพิ่มกําลังการ
ผลิตจะทําใหมีปริมาณการขนสงในภาพรวม
เพิ่มข้ึน อาจจสงผลตอสภาพปญหาการจราจร 
สภาพถนนและการเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงของ
โครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ตองทําการ
ประเมินในรายละเอียดเนื่อ งจาก 
มีผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
ซึ่งตองทําการประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให ชัดเจน เพ่ือกําหนด
มาตรการฯ ดานสิ่งแวดลอมตอไป 

3.3  การใชน้ํา โรงงานรับน้ําประปาจากเขตอุตสาหกรรมสุรนารี
และน้ําใชจากบอนํ้าบาดาลที่มีอยูในพื้นที่โครงการ 
โดยจะไมมีการแยงน้ําจากเกษตรกรแตอยางใด 
ดังนั้นการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรน้ํา
ใชในท่ีนี้จึงเปนการประเมินในภาพรวมของความ
ตองการใชน้ําของพื้นที่ในปจจุบัน รวมถึงความ
ตองการใชน้ําภายหลังขยายกําลังการผลิต 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ตองทําการ
ประเมินในรายละเอียดเนื่อ งจาก 
มีผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
ซึ่งตองทําการประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให ชัดเจน เพ่ือกําหนด
มาตรการฯ ดานสิ่งแวดลอมตอไป 

3.4  การระบายนํ้าและ 
การปองกันน้ําทวม 

ภายหลังการขยาย กําลั งการผลิต  โครงการ
ปรับปรุงรางระบายฝนโดยไดทําการศึกษาสภาพ
ตาง ๆ  ที่ จะใช ในการพิจารณาถึงขนาด ทิศ
ทางการระบาย และแนวทางการระบายนํ้าที่
เหมาะสม รวมทั้งความเพียงพอของบอหนวง
น้ําฝน 

ป ระ เด็ นสิ่ งแ วด ล อมที่ ไม มี ความ
เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมของ
โครงการ 
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ตารางที่ 5-1 (ตอ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดลอมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (ตอ) 
3.5  การเกษตรกรรม พิจารณาขอมูลรายละเอียดของโครงการ พบวา 

ประเด็นน้ําทิ้งจากโครงการไมมีโอกาสท่ีจะสงผล
กระทบตอเกษตรกรรม สําหรับน้ําทิ้งที่เกิดจาก
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา ถูกรวบรวมเขาสูบอ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง (Inspection pit) และ
ทําการตรวจสอบคา TDS ในกรณีที่พบวาคา TDS 
เปนไปตามมาตรฐานจะสูบเขาบอพักน้ําทิ้ง กอน
ระบายออกสูภายนอกโรงงาน ในกรณีท่ีพบวาคา 
TDS ไมเปนไปตามมาตรฐาน จะรวบรวมเขาบอ 
Emergency กอนติดตอใหหนวยงานที่ ได รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไป
กําจัด/บําบัดตอไป แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของโครงการ พบวา กิจกรรมของ
โครงการท่ีอาจสงผลกระทบตอพืชผลทางดาน
เกษตรกรรม คือ สารมลพิษทางอากาศที่เกิดจาก
กิจกรรมการหลอมอะลูมิเนียม ไดแก ฝุนละออง 
(TSP) กลาวคือ หากในบรรยากาศมีความเขมขน
ของกาซดังกลาวสูงในระดับหนึ่งและมีระยะการ
สัมผัสที่มากพออาจสงผลกระทบตอพืชโดยตรง  

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ตองทําการ
ประเมินในรายละเอียดเน่ืองจากมี
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการซึ่ง
ตองทําการประเมิน ผลกระทบใน
รายละเอียดให ชัดเจน เพ่ือกําหนด
มาตรการฯ ดานสิ่งแวดลอมตอไป 

4. คุณคาคุณภาพชีวิต 
4.1  สภาพสังคม-เศรษฐกิจ การพัฒนาโครงการเปนการเพิ่มแหลงงานใหกับ

ประชาชนในชุมชนในระดับแรงงานฝายผลิต ทั้งนี้ 
โครงการจะพิจารณารับคนในทองถิ่นเปนอันดับ
แรก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ 
และวุฒิการศึกษา ตามตําแหนงที่ตองการ ซึ่งการ
เพิ่มอัตราการจางงานในโครงการ จะสงผลดีตอ
สภาพเศรษฐกิจในภาพรวมของชุมชนในทองถิ่น 
ไดแก สงเสริมการคาขายและการบริการในชุมชน 
อันจะสงผลกระทบเชิงบวกตอสังคมในเรื่องการ
จางงาน 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ตองทําการ
ประเมินในรายละเอียดเน่ืองจากมี
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการซึ่ง
ตองทําการประเมิน ผลกระทบใน
รายละเอียดให ชัดเจน เพ่ือกําหนด
มาตรการฯ ดานสิ่งแวดลอมตอไป 

4.2  อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

โครงการ ไดกําหนดหลักเกณฑและมาตรการดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตอพนักงานที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโครงการ รวมทั้งการจัดการให
มี อุปกรณ ป องกันอันตรายส วนบุ คคลอยาง
เพียงพอตามลักษณะงาน การฝกอบรมใหความรู
แกพนักงานในการใชเครื่องมือและเครื่องปองกัน
อันตรายสวนบุคคลอยางถูกตองและเหมาะสม 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ตองทําการ
ประเมินในรายละเอียดเนื่อ งจาก 
มีผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 
ซึ่งตองทําการประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให ชัดเจน เพ่ือกําหนด
มาตรการฯ ดานสิ่งแวดลอมตอไป 
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ตารางที่ 5-1 (ตอ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดลอมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

4. คุณคาคุณภาพชีวิต (ตอ) 
 เพ่ือปองกันอันตรายหรือลดผลกระทบดาน

สุขภาพ การซอมอุปกรณ/การติดตั้งปายเตือน 
การรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ การจัดใหมีการตรวจ
สุขภาพประจําป ให กับพนักงานเพ่ือเปนการ
ปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

4.3  สุนทรียภาพและ 
การทองเที่ยว 

ประเมิ นผลกระทบต อแหล งท องเที่ ยวและ
ทัศนียภาพบริเวณพ้ืนที่โครงการและบริเวณพื้นที่
ศึกษาจากการตรวจสอบทะเบียนแหลงธรรมชาติ
อันควรอนุ รั กษ  ของสํ านั กคณ ะกรรมการ
สิ่ งแวดลอมแห งชาติ  (2531) และจากการ
ตรวจสอบแหลงโบราณสถาน จากทะเบียนแหลง
โบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของ
ฝายทะเบียน กองโบราณคดี กรมศิลปากร 

ป ระ เด็ นสิ่ งแ วด ล อมที่ ไม มี ความ
เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมของ
โครงการ  
  

4.4  สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

ผลกระทบดานการคมนาคมขนสง ที่มีปริมาณ
จราจรเพิ่มขึ้นและระดับเสียงจากการจราจร  
ฝุนละอองจากการเผาไหมเช้ือเพลิงและฝุนละออง
จากการขนสง และเสียงดังจากการขนสงและ
กิจกรรมการผลิตของโครงการ รวมทั้งนํ้าเสียที่
เกิดข้ึนจากโรงงานอาจสงผลตอความวิตกกังวล
หรือสภาวะความเครียดในการดํารงชีวติ 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ตองทําการ
ประเมินในรายละเอียดเน่ืองจากมี
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการซึ่ง
ตองทําการประเมิน ผลกระทบใน
รายละเอียดให ชัดเจน เพ่ือกําหนด
มาตรการฯ ดานสิ่งแวดลอมตอไป 

 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนการเปลี่ยนแปลงทิศทางและขนาดของโครงสรางและการทํางานของ
สภาพแวดลอม ไมวาจะเกิดจากการกระทําของมนุษยหรือภัยตามธรรมชาติ โดยการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตองสามารถแสดงใหเห็นถึงทิศทางของผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ อีกทั้งยังสามารถระบุ
ขนาดของผลกระทบไดวาอยูในระดับสูง ปานกลาง ต่ํา จนถึงระดับที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สําหรับ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการ จะพิจารณาสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งระยะกอสราง
และระยะดําเนินการ ซึ่งมีแนวทางและเกณฑในการพิจารณาทิศทางและขนาดของผลกระทบ รายละเอียด
ดังนี้ 

1) การวิเคราะหลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ  

  การวิเคราะหลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบจะพิจารณาจากขนาดของผลกระทบ  
ขอบเขตของผลกระทบ และระยะเวลาของผลกระทบที่เกิดข้ึน โดยการประเมินขนาดของผลกระทบในที่นี้ 
จะพิจารณาจากกิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับที่แตกตางกัน ซึ่งการประเมินขนาดของผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการโดยกําหนดเกณฑในการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 5-2 
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ตารางท่ี 5-2 เกณฑและการใหคาคะแนนปจจัยในการกําหนดลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ระดบั ความรุนแรง รายละเอียด 

0 ไมมีผลกระทบ/ 
ไมมีนัยสําคัญ 

- กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีไมกอให เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส ง 
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
โดยท่ีสภาพแวดลอมดังกลาวยังคงดํารงอยูไดตามปกติ 

1 มีผลกระทบระดับต่ํา - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการที่กอใหเกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชนตอปจจัยสิ่งแวดลอมในชวงระยะเวลาสั้นๆ  

- ขอบเขตของผลกระทบ ที่จํากัดอยูในบางบริเวณของพ้ืนที่โครงการเทานั้น  
- ระยะเวลาของผลกระทบ ที่เกิดผลกระทบจะเปนชวงเวลาสั้นๆ และสามารถ

ปรับตัวกลับคืนสูสภาพแวดลอมปกติหรือมีการเปลี่ยนแปลงไดภายใตคามาตรฐาน 
หรือคาเฉลี่ยตามปกติท่ียอมรับได/ยังคงอยูในเกณฑหรือคามาตรฐานท่ีกฎหมาย
กําหนด อยางไรก็ตาม อาจสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของประชาชน เชน  
การกอใหเกิดความเดือดรอน ซึ่งอาจพิจารณาใหมีมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบใหลดลงหรือไมมีการกําหนดเพ่ิมเติม 

2 มีผลกระทบระดับ 
ปานกลาง 

- ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการที่กอใหเกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชนตอปจจัยสิ่งแวดลอมพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 
(ยังคงอยูในเกณฑหรือคามาตรฐาน) เกิดการเปลี่ยนแปลงปจจัยบางประการของ
สภาพสิ่งแวดลอมหรือระบบนิเวศแตยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง 

- ขอบเขตของผลกระทบ พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบมีขอบเขตของผลกระทบคอนขาง
กวาง แตยังคงจํากัดอยูภายในพื้นที่โครงการเทานั้น  

- ระยะเวลาของผลกระทบ กิจกรรมเกิดขึ้นหลายชวงระยะเวลาและเกิดผลกระทบ
เปนเวลานาน แตไมเกิดผลกระทบอยางถาวร (ชวงเวลาปานปลาง เชน 5-15 ป 
หรือคืนสภาพไดเมื่อเวลาผานไป) อาจมีกิจกรรมที่สงผลตอทรัพยากรและสุขภาพ
ของประชาชนแตไมรุนแรงจนถึงระดับที่เปนอันตรายถึงชีวิต ท้ังนี้ โครงการ
สามารถกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบใหลดลงได 

3 มีผลกระทบระดับสูง - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการที่กอใหเกิดผลกระทบ 
หรือผลประโยชนตอปจจัยสิ่งแวดลอมมากกวาเกณฑตามมาตรฐานกําหนด หรือ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง/ถาวร เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของสภาพสิ่งแวดลอมหรือระบบนิเวศไปจากเดิมทั้งระบบ 

- ขอบเขตของผลกระทบ กระจายออกไปสูประชาชนในระดับที่เปนอันตราย 
ถึงชีวิต แพรกระจายเปนวงกวาง  

- ระยะเวลาของผลกระทบ ผลกระทบที่เกิดข้ึนไมสามารถกําหนดมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบดังกลาวใหลดลงหรือทําใหทรัพยากรสิ่งแวดลอมท่ีไดรับ
ผลกระทบกลับคืนสูสภาพเดิมได ผลกระทบยังคงอยูหลังจากปดโครงการ  
(ชวงเวลานานมากกวา 15 ป หรือถาวรไมสามารถฟนฟูได) 

ที่มา :    ดัดแปลงจาก Nigel Rossouw  (2003) A REVIEW OF METHODS AND GENERIC CRITERIA FOR DETERMINING IMPACT    
  SIGNIFICANCE, AJEAM-RAGEE Volume 6 June 2003 p44-61 
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จากนั้นนําคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบมาเปรียบเทียบกับเกณฑและการใหคะแนน
หรือความรุนแรงของผลกระทบแสดงดังตารางที่ 5-3 

ตารางที่ 5-3 เกณฑการใหคาคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดบั ความรุนแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดบัตํ่า มีผลกระทบหรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย 
2 มีผลกระทบระดบัปานกลาง มีผลกระทบหรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
3 มีผลกระทบระดบัสูง มีผลกระทบสูงและกอใหเกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมาซึ่งตองมีการจัดเตรียม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เขมงวดและเครงครัด 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด, 2563 

2) การวิเคราะหความสําคัญของผลกระทบ 

ความสําคัญของผลกระทบพิจารณาจากคุณคาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่สูญเสียหรือ
เสื่อมสภาพลง หรือการสูญเสียโอกาสในการใชทรัพยากร เกณฑการใหคะแนนแสดงดังตารางที่ 5-4  

ตารางที่ 5-4 เกณฑการใหคะแนนความสําคัญของผลกระทบ 
ระดับ ความรนุแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับต่ํา รบกวนพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ทั่วไปซึ่งมีคุณคาในเชิงอนุรักษเพียงเล็กนอย  
ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีลักษณะของระบบนิเวศที่พบไดโดยทั่วไป 

2 มีผลกระทบระดับปานกลาง รบกวนพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพสําหรับคุณคาในเชิงอนุรักษหรือเปนแหลงทรัพยากร 
ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญในระดับทองถิ่น/ภูมิภาค 

3 มีผลกระทบระดับสูง รบกวนพื้นที่เกาแก/พื้นที่ด้ังเดิมที่มีคุณคาดานการอนุรักษที่สําคัญ การทําลายของ
สายพันธุที่หายากหรือใกลสูญพันธุ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญในระดับประเทศ/
นานาชาต ิ

ที่มา : ดัดแปลงจาก Nigel Rossouw  (2003) A REVIEW OF METHODS AND GENERIC CRITERIA FOR DETERMINING IMPACT 
SIGNIFICANCE, AJEAM-RAGEE Volume 6 June 2003 p44-61 

3) การวิเคราะหระดับนัยสําคัญของผลกระทบ 

การประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบจะพิจารณาเลือกใชเกณฑที่เหมาะสมกับโครงการ 
โดยใช Matrix แสดงดังตารางที่ 5-5 ซึ่งพิจารณาผลการวิเคราะหลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ
และความสําคัญของผลกระทบ โดยผลการประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบจะนําไปสูการวิเคราะห
ความจําเปนในการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมแสดงดังตารางท่ี 5-6 

ตารางที่ 5-5 การประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบดานสิ่งแวดลอมโดยใช Matrix 

ระดับผลกระทบ (Consequence Rating) 
ลกัษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
ต่ํา (1) ปานกลาง (2) สูง (3) 

1 รบกวนพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ทั่วไปซึ่งมีคุณคาในเชิงอนุรักษเพียง
เล็กนอย ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีลักษณะของระบบนิเวศที่พบไดโดยทั่วไป 

1 
ต่ํา 

2 
ต่ํา 

3 
ต่ํา 

2 รบกวนพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพสําหรับคุณคาในเชิงอนุรักษหรือเปนแหลง
ทรัพยากร ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญในระดับทองถิ่น/ภูมิภาค 

2 
ต่ํา 

4 
ปานกลาง 

6 
ปานกลาง 

3 รบกวนพื้นที่ เกาแก/พื้นที่ดั้งเดิมที่มีคุณคาดานการอนุรักษที่สําคัญ 
การทําลายของสายพันธุที่หายากหรือใกลสูญพันธุ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มี
ความสําคัญในระดับประเทศ/นานาชาติ 

3 
ต่ํา 

6 
ปานกลาง 

9 
สูง 
 

ที่มา : บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จาํกัด, 2563 
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ตารางที่ 5-6 คาํจํากัดความของระดับนัยสําคัญของผลกระทบ 
คะแนน ระดบัความสําคัญ รายละเอียด 

1-3 มีผลกระทบระดับต่ํา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไมลดคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถปองกันและแกไขไดดวยการดําเนินงานหรอืมาตรการท่ัวไป 

4-6 มีผลกระทบระดับ 
ปานกลาง 

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจสงผลกระทบตอคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จําเปนตองมีมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
เพ่ิมเติมจากมาตรการปกติและมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

7-9 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและกอใหเกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตามมารวมท้ังไมสามารถปองกันและ
แกไขดวยมาตรการใดๆ ไดหรือทําไดยากมากไมเหมาะสม 

ที่มา :  ดัดแปลงจาก Nigel Rossouw  (2003) A REVIEW OF METHODS AND GENERIC CRITERIA FOR DETERMINING IMPACT 
SIGNIFICANCE ,AJEAM-RAGEE Volume 6 June 2003 p44-61 

  การดําเนินการในขั้นตอนการออกแบบไดกําหนดมาตรฐานที่เก่ียวของเพื่อใหการดําเนินการได
มาตรฐานตามขอกําหนดการออกแบบ โดยกําหนดมาตรการท่ีเก่ียวของทั้งในระยะกอสรางและระยะ
ดําเนินการ พิจารณารวมกับรายละเอียดขอมูลโครงการ (หัวขอท่ี 2) ขอมูลสภาพพื้นที่ปจจุบัน (หัวขอที่ 3) 
รวมทั้งขอเสนอแนะจากชุมชน/หนวยงาน ในการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น เพ่ือใหครบถวนและสอดคลอง
กับขอเสนอแนะดังกลาวที่จะนํามากําหนดมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่ เกี่ยวของและเหมาะสมตอไป  
แตอยางไรก็ตาม เอกสารชุดนี้เปนรางรายงานฯ จัดทําข้ึนเพื่อใหผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของกับโครงการทุกภาค
สวนใชประกอบการประชุม เพ่ือใหประชาชนมีความมั่นใจในรางรายงานฯ และมาตรการฯ  ทั้งนี้ ขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะที่ไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นจะนํามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ ของโครงการ
ใหมีความสูมบูรณยิ่งข้ึน ซึ่งมีหัวขอในการประเมินดังนี ้

5.1 ผลการศึกษาดานคุณภาพอากาศ 

การประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศ เพ่ือทําการคาดการณผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรม
ของโครงการภายหลังเพ่ิมกําลังการผลิตดวยการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร AERMOD เพ่ือคาดการณ
ปริมาณความเขมขนของมลพิษทางอากาศ จากกิจกรรมการผลิตและถูกปลดปลอยออกสูบรรยากาศทาง
ปลองระบาย เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาไปประกอบการพิจารณาขอบเขตและระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบตอคุณภาพอากาศภายในพื้นที่ศึกษา การประเมินผลกระทบพิจารณามลพิษทางอากาศหลักของ
โครงการ คอื ฝุนละอองรวม (TSP) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 
2.5 ไมครอน (PM-2.5) โดยอางอิงขอมูลอุตุนิยมวิทยาที่อยูใกลพื้นท่ีศึกษาและมีความสมบูรณของขอมูลมาก
ที่สุด รวมทั้งไดกําหนดพื้นที่ศึกษาเพ่ิมเติม เนื่องจากเปนพ้ืนที่ออนไหวที่อยูใกลเคียงพ้ืนที่โครงการ 

 ขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ (Source Information) การระบายมลพิษทางอากาศจากปลอง
อากาศของโครงการ แสดงดังตารางที่ 5.1-1 ถึงตารางที่ 5.1-3 
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ตารางที่ 5.1-1 แหลงกําเนิดมลพิษและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปลองระบบดักฝุนและปลองระบายของโครงการตามรายงานฯ ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2552 

แหลงกําเนิด 

ขอมูลของปลองระบาย TSP 
ลักษณะ 

ปลายปลอง 
ความสูง เสนผานศูนยกลาง อุณหภูมิ ความเร็ว อัตราไหลกาซ 

ความเขมขน 
สารมลพิษทางอากาศ 

อัตราระบายมลพษิ 
ทางอากาศ 

(m) (m) (K) (m/s) (Nm3/s) (mg/m3) (g/s) 
1.Duct Collector 1 (DC-01) 7.00 0.76 386.00 14.57 5.10 30.00 0.153 horizontal 
2.Duct Collector 2 (DC-02) 6.50 0.32 307.00 15.26 1.19 30.00 0.036 horizontal 
3.Duct Collector 3 (DC-03) 6.50 0.47 305.00 21.91 3.71 30.00 0.111 horizontal 
4.Duct Collector 4 (DC-04) 6.50 0.28 305.00 18.89 1.14 30.00 0.034 horizontal 
5.Duct Collector 5 (DC-05) 5.51 0.28 305.00 18.89 1.14 30.00 0.034 horizontal 
6.Duct Collector 6 (DC-06) 5.51 0.67 304.00 12.71 4.39 30.00 0.132 horizontal 
7.Duct Collector 7 (DC-07) 7.00 0.76 305.00 18.24 8.08 30.00 0.242 horizontal 
8.Duct Collector 8 (DC-08) 7.00 0.28 306.00 17.48 1.05 30.00 0.031 horizontal 
9.Duct Collector 9 (DC-09) 7.00 0.48 305.00 19.57 3.46 30.00 0.104 horizontal 
10.Duct Collector 10 (DC-10) 6.50 0.70 306.00 13.05 4.89 30.00 0.147 horizontal 
11.Duct Collector 11 (DC-11) 6.80 0.70 306.00 9.96 3.73 30.00 0.112 horizontal 
12.Duct Collector 11-1 (DC-11-1) 14.00 0.35 306.00 11.19 1.05 30.00 0.031 horizontal 
13.Duct Collector 12 (DC-12) 15.39 1.14 386.00 16.65 13.12 50.00 0.656 horizontal 
14.Duct Collector 13 (DC-13) 13.42 1.32 308.00 19.11 25.29 50.00 1.265 horizontal 
15.Duct Collector 14 (DC-14) 14.42 0.74 308.00 17.78 7.40 50.00 0.370 horizontal 
16.Duct Collector 15 (DC-15) 13.38 0.86 308.00 18.13 10.19 50.00 0.509 horizontal 
17.Duct Collector 16 (DC-16) 14.39 0.71 308.00 19.77 7.57 50.00 0.378 horizontal 
18.Duct Collector 17 (DC-17) 14.70 0.53 308.00 16.61 3.61 50.00 0.180 horizontal 

คามาตรฐาน 1/ 120 - - 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสยีจากโรงงานเหล็ก พ.ศ. 2544 
ที่มา : รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.3/384 ลงวันที่ 20 มกราคม 2552, 2563 
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ตารางที่ 5.1-2 แหลงกําเนิดมลพิษและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปลองระบบดักฝุนและปลองระบายของโครงการปจจุบัน 

แหลงกําเนิด 

ขอมูลของปลองระบาย TSP 
ลักษณะ 

ปลายปลอง 
ความสูง เสนผานศูนยกลาง อุณหภูมิ ความเร็ว อัตราไหลกาซ 

ความเขมขน 
สารมลพษิทางอากาศ 

อัตราระบายมลพิษ 
ทางอากาศ 

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

1.Duct Collector 1 (DC-01) 7.50 0.80 305.00 13.60 5.10 30.00 0.1630 horizontal 

2.Duct Collector 2 (DC-02) 6.50 0.35 306.80 3.99 1.19 30.00 0.0240 horizontal 

3.Duct Collector 3 (DC-03) 6.50 0.65 303.00 2.93 3.71 30.00 0.2882 horizontal 

4.Duct Collector 6 (DC-06) 8.80 0.70 309.00 4.71 4.39 30.00 0.1420 horizontal 

5.Duct Collector 7 (DC-07) 8.80 0.80 307.00 5.70 8.08 30.00 0.7995 horizontal 

6.Duct Collector 8 (DC-08) 10.00 0.30 306.00 6.73 1.05 30.00 0.0170 horizontal 

7.Duct Collector 9 (DC-09) 9.00 0.50 305.00 3.54 3.46 30.00 0.0480 horizontal 

8.Duct Collector 10 (DC-10) 8.80 0.70 307.00 11.18 4.89 30.00 0.7623 horizontal 

9.Duct Collector 11 (DC-11) 8.80 0.55 311.90 9.47 3.73 30.00 0.1040 horizontal 

10.Duct Collector 11-1 (DC-11-1) 10.00 0.30 307.00 3.83 1.05 30.00 0.1329 horizontal 

11.Duct Collector 11-2 (DC-11-2) 8.00 0.35 309.00 1.58 0.15 30.00 0.0120 horizontal 

12.Duct Collector 12 (DC-12) 9.00 1.00 321.90 5.18 13.12 50.00 0.2600 horizontal 

13.Duct Collector 13 (DC-13) 9.00 1.50 306.00 7.04 25.29 50.00 0.6060 horizontal 

14.Duct Collector 14 (DC-14) 7.50 1.00 314.00 11.22 7.40 50.00 0.3460 horizontal 

15.Duct Collector 15 (DC-15) 7.50 1.00 309.40 10.31 10.19 50.00 0.1960 horizontal 

16.Duct Collector 16 (DC-16) 7.50 0.80 303.00 5.07 7.57 50.00 0.0730 horizontal 

17.Duct Collector 17 (DC-17) 7.50 0.80 314.50 9.53 3.61 50.00 0.1010 horizontal 

18.Duct Collector 18 (DC-18) 7.50 0.50 305.50 9.38 1.80 30.00 0.0660 horizontal 

19.Duct Collector 19 (DC-19) 9.50 0.50 305.00 10.19 1.95 30.00 0.0200 horizontal 

คามาตรฐาน 1/ 120 - - 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสยีจากโรงงานเหล็ก พ.ศ. 2544 
ที่มา : บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด, 2563 
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ตารางที่ 5.1-3 แหลงกําเนิดมลพิษและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปลองระบบดักฝุนและปลองระบายของโครงการภายหลังขยายกําลังการผลิต 

แหลงกําเนิด 
ขอมูลของปลองระบาย ความเขมขนสารมลพิษทางอากาศ อัตราระบายมลพิษทางอากาศ 

ลักษณะ 
ปลายปลอง 

ความสูง เสนผานศูนยกลาง อุณหภูมิ ความเร็ว อัตราไหลกาซ TSP PM10 PM2.5 TSP PM10 PM2.5 
(m) (m) (K) (m/s) (Nm3/s) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (g/s) (g/s) (g/s) 

1.Duct Collector 1 (DC-01) 7.50 0.80 305.00 13.60 5.10 30 10.64 7.78 0.1530 0.0543 0.0397 horizontal 
2.Duct Collector 2 (DC-02) 6.50 0.35 306.80 3.99 1.19 30 10.64 7.78 0.0357 0.0127 0.0093 horizontal 
3.Duct Collector 3 (DC-03) 6.50 0.65 303.00 2.93 3.71 30 10.64 7.78 0.1113 0.0395 0.0289 horizontal 
4.Duct Collector 6 (DC-06) 8.80 0.70 309.00 4.71 4.39 30 10.64 7.78 0.1317 0.0467 0.0342 horizontal 
5.Duct Collector 7 (DC-07) 8.80 0.80 307.00 5.70 8.08 30 10.64 7.78 0.2424 0.0860 0.0629 horizontal 
6.Duct Collector 8 (DC-08) 10.00 0.30 306.00 6.73 1.05 30 10.64 7.78 0.0315 0.0112 0.0082 horizontal 
7.Duct Collector 9 (DC-09) 9.00 0.50 305.00 3.54 3.46 30 10.64 7.78 0.1038 0.0368 0.0269 horizontal 
8.Duct Collector 10 (DC-10) 8.80 0.70 307.00 11.18 4.89 30 10.64 7.78 0.1467 0.0520 0.0380 horizontal 
9.Duct Collector 11 (DC-11) 8.80 0.55 311.90 9.47 3.73 30 10.64 7.78 0.1119 0.0397 0.0290 horizontal 
10.Duct Collector 11-1 (DC-11-1) 10.00 0.30 307.00 3.83 1.05 30 10.64 7.78 0.0315 0.0112 0.0082 horizontal 
11.Duct Collector 11-2 (DC-11-2) 8.00 0.35 309.00 1.58 0.15 30 10.64 7.78 0.0044 0.0016 0.0011 horizontal 
12.Duct Collector 12 (DC-12) 9.00 1.00 321.90 5.18 13.12 50 17.73 12.96 0.6560 0.2326 0.1700 horizontal 
13.Duct Collector 13 (DC-13) 9.00 1.50 306.00 7.04 25.29 50 17.73 12.96 1.2645 0.4484 0.3278 horizontal 
14.Duct Collector 14 (DC-14) 7.50 1.00 314.00 11.22 7.40 50 17.73 12.96 0.3700 0.1312 0.0959 horizontal 
15.Duct Collector 15 (DC-15) 7.50 1.00 309.40 10.31 10.19 50 17.73 12.96 0.5095 0.1807 0.1321 horizontal 
16.Duct Collector 16 (DC-16) 7.50 0.80 303.00 5.07 7.57 50 17.73 12.96 0.3785 0.1342 0.0981 horizontal 
17.Duct Collector 17 (DC-17) 7.50 0.80 314.50 9.53 3.61 50 17.73 12.96 0.1805 0.0640 0.0468 horizontal 
18.Duct Collector 18 (DC-18) 7.50 0.50 305.50 9.38 1.80 30 10.64 7.78 0.0539 0.0191 0.0140 horizontal 
19.Duct Collector 19 (DC-19) 9.50 0.50 305.00 10.19 1.95 30 10.64 7.78 0.0586 0.0208 0.0152 horizontal 
20.Duct Collector 20 (DC-20) 18.00 1.00 333.00 16.98 11.93 30 10.64 7.78 0.3580 0.1270 0.0928 vertical 
21.Duct Collector 21 (DC-21) 18.00 0.78 308.00 17.44 8.06 30 10.64 7.78 0.2419 0.0858 0.0627 vertical 
22.Duct Collector 22 (DC-22) 18.00 0.78 323.00 17.44 7.69 30 10.64 7.78 0.2307 0.0818 0.0598 vertical 
23.Duct Collector 23 (DC-23) 18.00 1.00 323.00 0.71 0.51 30 10.64 7.78 0.0154 0.0055 0.0040 vertical 
24.Duct Collector 24 (DC-24) 18.00 0.68 308.00 1.53 0.54 30 10.64 7.78 0.0161 0.0057 0.0042 vertical 

คามาตรฐาน 1/ 120 - - - - - - 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสยีจากโรงงานเหล็ก พ.ศ. 2544 
ที่มา : บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด, 2563 
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1)   ผลการศึกษาโดยแบบจําลองทางคณิตศาสตรระยะกอสราง 

 (1) ฝุนละอองรวม (TSP) 

  ความเขมขนของฝุนละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาความเขมขนสูงสุดประมาณ 6.17
ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร เกิดข้ึนท่ีพิกัด 195750E 1651500N ภายในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี แสดงดัง
ตารางที่ 5.1-4 และรูปท่ี 5.1-1 

 (2)  ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

  ความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาความเขมขนสูงสุด
ประมาณ 1.02 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 195750E 1651500N ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุร
นารี แสดงดังตารางที่ 5.1-4 และรูปท่ี 5.1-1 

 (3)  ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 

  ความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาความเขมขนสูงสุด
ประมาณ 0.99 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร เกิดข้ึนที่พิกัด 195750E 1651500N ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุร
นารี แสดงดังตารางที่ 5.1-4 และรูปท่ี 5.1-1 

 (4) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

  ความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาความเขมขนสูงสุดประมาณ 0.12 
ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร เกิดขึ้นท่ีพิกัด 195500E 1651250N ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี สําหรับความ
เขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาความเขมขนสูงสุดประมาณ 0.02 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร 
เกิดขึ้นที่พิกัด 195750E 1651500N ภายในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมสุรนาร ีแสดงดังตารางท่ี 5.1-4 และรูปท่ี 5.1-1 

 (5) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 

  ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาความเขมขนสูงสุดประมาณ 
114.91 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 195500E 1651250N ภายในพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมสุรนาร ี
แสดงดังตารางที่ 5.1-4 และรูปท่ี 5.1-1 

 (6) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)  

  ความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคาความเขมขนสูงสุดประมาณ 53.40 
ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร เกิดขึ้นท่ีพิกัด 195500E 1651250N ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี สําหรับความ
เขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซดเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาความเขมขนสูงสุดประมาณ 18.17ไมโครกรัม/ลูกบาศก
เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 195750E 1651500N ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนาร ีแสดงดังตารางที่ 5.1-4 และรูปที่ 
5.1-1 
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2) ผลการศึกษาโดยแบบจําลองทางคณิตศาสตรระยะดําเนินการ 

 2.1) การคาดการณผลกระทบจากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการกอนขยายกําลัง
การผลิต 

  (1) ตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ปพ.ศ. 2552 ความเขมขนของฝุนละออง
รวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาความเขมขนสูงสุดประมาณ 130.12 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร เกิดข้ึนที่พิกัด 195600E 
1651600N ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี แสดงดังรูปที่ 5.1-2 สําหรับความเขมขนของฝุนละอองรวมเฉลี่ย 
1 ป มีคาความเขมขนสูงสุดประมาณ 39.09 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 195600E 1651600N 
ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนาร ีแสดงดงัตารางที่ 5.1-5 และรูปท่ี 5.1-3 

  (2) อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการปจจุบัน ความเขมขนของฝุนละอองรวม
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาความเขมขนสูงสุดประมาณ 277.49 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร เกิดข้ึนท่ีพิกัด 195600E 
1651600N ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี แสดงดังรูปที่ 5.1-2 สําหรับความเขมขนของฝุนละอองรวมเฉลี่ย 
1 ป มีคาความเขมขนสูงสุดประมาณ 76.51 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 195700E 1651600N 
ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนาร ีอางถึงตารางที่ 5.1-5 และรูปท่ี 5.1-3 

 2.2) การคาดการณผลกระทบจากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการภายหลังขยาย
กําลังการผลิต 

  (1)  ฝุนละอองรวม (TSP) ความเขมขนของฝุนละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาความเขมขน
สูงสุดประมาณ 160.75ไมโครกรัม/ลูกบาศก เมตร เกิดขึ้นที่ พิ กัด 195680E 1651600N ภายในพื้น ท่ีเขต
อุตสาหกรรมสุรนารี สําหรับความเขมขนของฝุนละอองรวมเฉลี่ย 1 ป แสดงดังรูปท่ี 5.1-2 มีคาความเขมขนสูงสุด
ประมาณ 45.24 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร เกิดข้ึนที่พิกัด 195680E 1651600N ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุร
นารี แสดงดังตารางที่ 5.1-6 และรูปท่ี 5.1-3 

  (2)  ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) ความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 
ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาความเขมขนสูงสุดประมาณ 49.52 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 
195640E 1651600N ภายในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี สําหรับความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 
ไมครอนเฉลี่ย 1 ป มีคาความเขมขนสูงสุดประมาณ 16.05 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 195680E 
1651600N ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนาร ีอางถึงตารางที่ 5.1-6 และรูปท่ี 5.1-4 

  (3) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 
2.5 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาความเขมขนสูงสุดประมาณ 36.20 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร เกิดข้ึนที่พิกัด 
195640E 1651600N ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี สําหรับความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 
ไมครอนเฉลี่ย 1 ป มีคาความเขมขนสูงสุดประมาณ 11.73 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 195680E 
1651600N ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนาร ีอางถึงตารางที่ 5.1-6 และรูปท่ี 5.1-4 
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ตารางที่ 5.1-4 ผลการศึกษาการแพรกระจายของมลพิษทางอากาศในระยะกอสราง 

รายละเอียด 

ความเขมขนของมลพิษทางอากาศ (มคก./ลบ.ม.) 
TSP PM-10 PM-2.5 

24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 
แบบจําลองฯ รวมกับความเขมขนพ้ืนฐาน แบบจําลองฯ รวมกับความเขมขนพ้ืนฐาน แบบจําลองฯ 

ความเขมขนสูงสุด 6.17  1.025  0.99 
พิกัด 195750E 1651500N 197000E 1651500N 195750E 1651500N 
บริเวณ ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนาร ี ภายในพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมสุรนาร ี ภายในพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมสุรนาร ี
จุดสังเกตหลัก      
1.วัดหนองตาคง 0.03 276.03 0.005 100.00 0.005 
2.โรงเรียนวัดบานหนองบัวศาลา 0.08 297.08 0.013 106.01 0.013 
3.โรงเรียนบานมาบมะคา 0.04 231.04 0.006 118.01 0.006 
4.รพ.สต.หนองปลิง 0.14 163.14 0.023 115.02 0.023 
5.บานหนองสมอ 0.10 137.10 0.017 82.02 0.017 
6.รพ.สต.หนองพะลาน 0.08 137.08 0.014 82.01 0.013 
7.บานหนองบัวศาลา 0.18 297.18 0.030 106.03 0.029 

มาตรฐาน 300 1/ 120 1/  
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ตารางที่ 5.1-4 (ตอ) ผลการศึกษาการแพรกระจายของมลพิษทางอากาศในระยะกอสราง 

รายละเอียด 

ความเขมขนของมลพิษทางอากาศ (มคก./ลบ.ม.) 
SO2 NO2 CO 

1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 

แบบจําลองฯ 
รวมกับความ 
เขมขนพื้นฐาน 

แบบจําลองฯ 
รวมกับความ 
เขมขนพื้นฐาน 

แบบจําลองฯ 
รวมกับความ 
เขมขนพื้นฐาน 

แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ 

ความเขมขนสูงสุด 0.12  0.02  114.91  53.40 18.17 
พิกัด 195500E 1651250N 195750E 1651500N 195500E 1651250N 195500E 1651250N 195750E 1651500N 
บริเวณ ภายในพื้นที ่

เขตอุตสาหกรรมสุรนาร ี
ภายในพ้ืนที่ 

เขตอุตสาหกรรมสุรนาร ี
ภายในพ้ืนที่ 

เขตอุตสาหกรรมสุรนาร ี
ภายในพ้ืนที่ 

เขตอุตสาหกรรมสุรนาร ี
ภายในพ้ืนที่ 

เขตอุตสาหกรรมสุรนาร ี
จุดสังเกตหลัก         
1.วัดหนองตาคง 0.002 78.502 0.0001 11.3001 2.04 280.44 0.87 0.12 
2.โรงเรียนวัดบานหนองบัวศาลา 0.004 78.504 0.0002 31.1002 4.49 119.29 1.93 0.32 
3.โรงเรียนบานมาบมะคา 0.001 26.201 0.0001 18.3001 1.49 54.39 0.64 0.09 
4.รพ.สต.หนองปลิง 0.008 28.808 0.0004 18.3004 7.74 83.04 3.32 0.41 
5.บานหนองสมอ 0.004 18.404 0.0003 10.2003 3.59 22.39 1.54 0.31 
6.รพ.สต.หนองพะลาน 0.005 18.405 0.0003 10.2003 4.58 23.38 1.96 0.33 
7.บานหนองบัวศาลา 0.012 78.512 0.0005 31.1005 11.64 126.44 4.99 0.71 

มาตรฐาน 7804/ 3001/ 320 2/ 34,200 3/ 10,260 3/ 
หมายเหตุ :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศทั่วไป 
   3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
     4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง 
ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดลอมไทย จํากัด, 2563 
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ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

รูปที่ 5.1-1 ตําแหนงคาความเขมขนสูงสุดของมลพิษ กรณีคาดการณผลกระทบจากการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะกอสราง 
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กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

รูปที่ 5.1-1 (ตอ) ตําแหนงคาความเขมขนสูงสุดของมลพิษ กรณคีาดการณผลกระทบจากการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะกอสราง 
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กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

รูปที่ 5.1-1 (ตอ) ตําแหนงคาความเขมขนสูงสุดของมลพิษ กรณคีาดการณผลกระทบจากการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะกอสราง 
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ตารางที่ 5.1-5 การคาดการณผลกระทบจากโครงการในระยะดําเนินการกอนขยายกําลังการผลิต 

รายละเอียด 

ความเขมขนของฝุนละออง (TSP) จากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) 
ตามรายงาน EIA เดิม ปพ.ศ. 2552 ปจจุบนั 

24 ชั่วโมง 1 ป 24 ชั่วโมง 1 ป 

แบบจําลองฯ 
รวมกับความ
เขมขนพื้นฐาน 

แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ 
รวมกับความ 
เขมขนพื้นฐาน 

แบบจําลองฯ 

ความเขมขนสูงสุด 130.12 - 39.09 277.49 - 76.51 
พิกัด 195600E 1651600N 195600E 1651600N 195600E 1651600N 195700E 1651600N 
บริเวณ ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนาร ี ภายในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมสุรนาร ี ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนาร ี ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนาร ี
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ       
1. โรงเรียนบานทับชาง (A1) 11.04 284.04 0.73 16.79 289.79 1.11 
2. วัดหนองตาคง (A2) 5.66 281.66 0.19 9.42 285.42 0.32 
3. โรงเรียนวัดบานหนองบัวศาลา (A3) 15.62 312.62 0.87 26.79 323.79 1.31 
4. บานหนองสมอ (A4) 18.36 155.36 0.65 22.75 159.75 0.87 
จุดสังเกตหลัก       
5. โรงเรียนบานหนองตาคง  0.58 276.58 0.06 1.32 277.32 0.10 
6. โรงเรียนบานบานมาบมะคา  27.09 300.09 3.36 34.38 307.38 4.66 
7. รพ.สต.หนองปลิง  23.76 320.76 2.23 39.58 336.58 3.04 
8. วัดใหมหนองบอน 0.48 137.48 0.04 0.90 137.90 0.06 
9. วัดหนองตะลุมปุก 15.55 312.55 1.77 22.13 319.13 2.50 
10. วัดมาบมะคา 13.29 286.29 1.24 17.28 290.28 1.76 
11. รพ.สต.หนองพะลาน 1.51 138.51 0.11 2.91 139.91 0.16 
12. บานหนองบัวศาลา 24.17 321.17 1.80 33.66 330.66 2.64 

มาตรฐาน1/ 330 100 330 100 
หมายเหตุ  : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที ่24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
ที่มา  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด, 2563 
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ตารางที่ 5.1-6 การคาดการณผลกระทบจากโครงการในระยะดําเนินการภายหลังขยายกําลังการผลิต 

รายละเอียด 

ความเขมขนของมลพิษ จากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) 
ฝุนละออง (TSP) PM-10 PM2.5 

24 ชั่วโมง 1 ป 24 ชั่วโมง 1 ป 24 ชั่วโมง 1 ป 

แบบจําลองฯ 
รวมกับความ
เขมขนพื้นฐาน 

แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ 
รวมกับความ 
เขมขนพื้นฐาน 

แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ 

ความเขมขนสูงสุด 160.75 - 45.24 49.52 - 16.05 36.20 11.73 
พิกัด 195680E 1651600N 195680E 1651600N 195640E 1651600N 195680E 1651600N 195640E 1651600N 195680E 1651600N 
บริเวณ ภายในพื้นท่ี 

เขตอุตสาหกรรมสุรนารี 
ภายในพื้นท่ี 

เขตอุตสาหกรรมสุรนารี 
ภายในพื้นท่ี 

เขตอุตสาหกรรมสุรนารี 
ภายในพื้นท่ี 

เขตอุตสาหกรรมสุรนารี 
ภายในพื้นท่ี 

เขตอุตสาหกรรมสุรนารี 
ภายในพื้นท่ี 

เขตอุตสาหกรรมสุรนารี 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ         
1. โรงเรียนบานทับชาง (A1) 13.33 286.33 0.89 4.73 100.58 0.32 3.46 0.23 
2. วัดหนองตาคง (A2) 7.89 283.89 0.27 2.80 88.80 0.10 2.04 0.07 
3. โรงเรียนวัดบานหนองบัวศาลา (A3) 17.37 314.37 1.04 6.16 106.01 0.37 4.50 0.27 
4. บานหนองสมอ (A4) 23.70 160.70 0.82 8.41 77.41 0.29 6.14 0.21 
จุดสังเกตหลัก         
5. โรงเรียนบานหนองตาคง  1.21 277.21 0.10 1.32 0.43 86.43 0.31 0.03 
6. โรงเรียนบานบานมาบมะคา  34.66 307.66 4.33 34.38 12.29 108.14 8.99 1.12 
7. รพ.สต.หนองปลิง  27.02 324.02 2.82 39.58 9.58 109.43 7.01 0.73 
8. วัดใหมหนองบอน 0.78 137.78 0.06 0.90 0.28 69.28 0.20 0.01 
9. วัดหนองตะลุมปุก 21.23 318.23 2.19 7.53 107.38 0.78 5.50 0.57 
10. วัดมาบมะคา 17.71 290.71 1.63 6.28 102.13 0.58 4.59 0.42 
11. รพ.สต.หนองพะลาน 1.89 138.89 0.13 0.67 69.67 0.04 0.49 0.03 
12. บานหนองบัวศาลา 28.53 325.53 2.19 10.12 109.97 0.78 7.40 0.57 

มาตรฐาน1/ 330 100 330 100 50 25 
หมายเหตุ  : 1/  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที ่24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
   ประกาศคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที 36 (พ.ศ. 2553) เรือง กาํหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กิน 2.5 ไมครอน ◌์ในบรรยากาศโดยทวัไป 

ที่มา  :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด, 2563 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม ปพ.ศ. 2552 การดําเนินการปจจุบัน ภายหลังขยายกําลังการผลิต 

รูปที่ 5.1-2 ตําแหนงคาความเขมขนสูงสุดของฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง กรณีคาดการณผลกระทบจากการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะดําเนินการ 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม ปพ.ศ. 2552 การดําเนินการปจจุบัน ภายหลังขยายกําลังการผลิต 

รูปที่ 5.1-3 ตําแหนงคาความเขมขนสูงสุดของฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 1 ป กรณีคาดการณผลกระทบจากการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะดําเนินการ 
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ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

รูปที่ 5.1-4 ตําแหนงคาความเขมขนสูงสุดของมลพิษ กรณีคาดการณผลกระทบจากการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะดําเนินการภายหลังขยายกําลังการผลิต 
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ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 1 ป ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลีย่ 1 ป 

รูปที่ 5.1-4 (ตอ) ตําแหนงคาความเขมขนสูงสุดของมลพิษ กรณคีาดการณผลกระทบจากการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะดําเนินการภายหลังขยายกําลังการผลิต 
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5.2 ผลการศึกษาดานระดับเสียง 

การประเมินระดับเสียงในระยะกอสรางของโครงการจะประเมินระดับเสียงที่หางออกจากพ้ืนท่ี
โครงการไปในระยะตางๆ จากแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการ โดยประเมินระดับเสียงเมื่อดําเนินกิจกรรมการกอสราง
ในแตละกิจกรรม รวมกับเสียงจากการตรวจวัดบริเวณพื้นที่ออนไหว ซึ่งโครงการไดทําการตรวจวัดระดับเสียง 
เมื่อวันที่ 20-27 เมษายน 2563 เปนเวลา 7 วันตอเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุด) โดยเลือกตําแหนงตรวจวัด
ระดับเสียงเพ่ือใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหและประเมินดานเสียง และเปนตัวแทนชุมชนที่อยูบริเวณ
ใกลเคียง คือ ชุมชนบานหนองบัวศาลา (N7) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.2-1 ซึ่งอยูหางจากพ้ืนที่
โครงการไปทางทิ ศทิ ศตะวันตก เฉี ยงใตป ระมาณ  1 ,500 เมตร (จ ากขอบ เขต พ้ืน ท่ี โค รงการ )  
แสดงดังรูปที่ 5.2-1 สําหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง พบวา ระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 
hr) มีคา 53.8-59.6 เดซิเบลเอ ซึ่งไมเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปท่ีกําหนดคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไมเกิน 115 เดซิเบลเอ 

ตารางที่ 5.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีออนไหวที่ใกลเคยีงพ้ืนที่โครงการ 

ตําแหนงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด : dB(A) 

Leq 24 hr Lmax L90 
ชุมชนบานหนองบัวศาลา หางจากพื้นท่ี
โครงการไปทางทิศทิศตะวันตกเฉียงใต 
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร (N7) 

20-21/04/63 53.8 79.6 44.8-51.8 
21-22/04/63 55.4 87.3 39.7-54.8 
22-23/04/63 57.4 89.0 37.5-59.6 
23-24/04/63 54.7 92.9 40.8-56.6 
24-25/04/63 57.8 89.1 40.6-59.0 
25-26/04/63 59.6 92.0 39.9-66.7 
26-27/04/63 57.1 90.9 42.6-58.0 
คาต่ําสุด-สูงสุด 53.8-59.6 79.6-92.0 37.5-66.7 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 
หมายเหตุ  :  1/  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ที่มา :  บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด, 2563 
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รูปที่ 5.2.1-1 สถานีตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ศึกษา 
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1) ระยะกอสราง 

กิจกรรมการกอสรางจะกอใหเกิดเสียงดังเพิ่มขึ้นจากการดําเนินงานปกติ โดยมีระยะเวลาการ
ไดรับผลกระทบเปนไปตามลักษณะของอุปกรณ เครื่องจักรที่ใชในการกอสราง และสภาพแวดลอมในการ
กอสราง การประเมินผลกระทบดานเสียงในระยะกอสรางจากการเตรียมพ้ืนท่ี/งานฐานราก การสรางโครง
อาคาร/งานอาคาร/ติดตั้งเครื่องจักร และการปรับปรุงพ้ืนที่หลังการกอสรางแลวเสร็จ มีการคาดการณคา
ระดับเสียงเมื่อมีกิจกรรมการกอสราง ริมรั้วโครงการรวมกับระดับเสียงริมรั้วสูงสุดที่ตรวจวัดได คือ 65.6 เดซิ
เบลเอ พบวาระดับเสียงบริเวณริมรั้วโรงงานที่เกิดขึ้นในชวงกอสรางมีคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทากับ 72.9 เดซิ
เบลเอ ซึ่งมีคาเกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและ
ระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ที่กําหนดไว คือ 70 เดซิเบลเอ ดังนั้นโครงการจึง
กําหนดใหมีติดตั้งรั้วก้ันเสียงชั่วคราวซึ่งทํามาจากแผนเหล็ก เพ่ือลดผลกระทบดานเสียงที่เกิดขึ้นกับชุมชน  
ซึ่งสามารถลดทอนเสียง (Transmission Loss) ได 18 เดซิเบลเอ ทั้งนี้เมื่อมีการติดตั้งรั้วก้ันเสียงชั่วคราวจะ
ทําใหระดับเสียงบริเวณริมรั้วโรงงานที่เกิดขึ้นในชวงกอสรางมีคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เทากับ 67.1 เดซิเบลเอ 
(เพ่ิมขึ้น 1.5 เดซิเบลเอ) ซึ่งมีคาไมเกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาระดับ
เสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ที่กําหนดไว คือ 70 เดซิเบล
เอ สําหรับระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชั่วโมง) บริเวณชุมชนบานหนองบัวศาลา อยูทางดานทางทิศตะวันตก
เฉียงใตของโครงการ มีระยะหางจากริมรั้วโครงการ ประมาณ 1,500 เมตร รวมกับกิจกรรมการกอสรางของ
โครงการมีคาไมเปลี่ยนรแปลงไป คือ 59.6 เดซิเบลเอ ซึ่งคิดเปนรอยละ 85.14 ของคามาตรฐาน (มาตรฐาน
คาระดับเสียงทั่วไปกําหนดที่ 70 เดซิเบลเอ) 

จากผลการคาดการณระดับเสียงรบกวนเมื่อมีกิจกรรมการกอสรางบริเวณบานหนองสมอ  
(วัดปาหนองสมอ) พบวามีระดับเสียงรบกวนทั้งหมดมีคาไมเกินเกณฑตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวนท่ีกําหนด คาระดับเสียงรบกวนไมใหเกิน 10  
เดซิเบลเอ อยางไรก็ตาม กิจกรรมการกอสรางจะเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นจะเกิดข้ึน 
เปนชวงๆ ไมตอเนื่อง เมื่อกอสรางแลวเสร็จผลกระทบดังกลาวจะหมดไป รวมทั้งตองควบคุมใหผูรับเหมา
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะกอสรางอยางเครงครัด เพ่ือใหผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นอยูในระดับต่ํา ซึ่งจากการวิเคราะหลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยูในระดับต่ํา (1)) ความสําคัญและระดับ
นัยสําคัญอยูในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่ําที่กอให เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไมลดคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลกระทบที่เกิดข้ึนสามารถปองกันและแกไขไดดวยการดําเนินงานหรือ
มาตรการทั่วไป ดังนั้น จึงคาดวาการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะกอสรางจะกอใหเกิดผลกระทบดาน
ลบตอระดับเสียงในระดับต่ํา 
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2) ระยะดําเนินการ 

  การประเมินผลกระทบดานเสียงระยะดําเนินการภายหลังเพิ่มกําลังการผลิตตอชุมชนที่อยูใกล
พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ ชุมชนบานหนองบัวศาลา ซึ่งอยูทางดานทางทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ  
ม ีระยะห างจากริมรั ้วโครงการ ประมาณ 1,500 เมตร (เช นเด ียวก ับระยะกอสราง) โดยพิจารณา
แหลงกําเนิดเสียงจากเครื่องจักรที่ดําเนินการติดตั้งเพ่ิมเติม อางอิงผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทํางาน
ที่มีคาสูงสุด จากผลการตรวจวัดของโครงการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 มาเปนตัวแทนขอมูลระดับเสียง
ของเครื่องจักรที่จะติดตั้งใหม ซึ่งมีระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงสูงสุด (Leq 8 hr.) คือ 91.1 เดซิเบลเอ ซึ่งมีคา
มากกวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2546 กําหนดใหมีคาระดับเสียงเฉลี่ย 8 
ชั่วโมง (Leq 8 hr) ไมเกิน 90 เดซิเบลเอ ทั้งนี้โครงการไดกําหนดใหมีการจัดทําโครงการอนุรักษการไดยิน 
รวมทั ้งพนักงานที ่ปฏ ิบ ัต ิงานในพื้นที ่ด ังกลาวต องสวมใสอ ุปกรณป องกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) 
ตลอดเวลาที่ทํางาน สําหรับการคาดการณคาระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชั่วโมง) บริเวณชุมชนบานหนองบัว
ศาลา หลังเปดดําเนินโครงการไมเปลี่ยนแปลงไป (ระดับเสียงทั่วไปที่ตรวจวัดลาสุดบริเวณบานหนองสมอ 
ระหวางวันที่ 20-27 เมษายน พ.ศ. 2563 คือ 59.6 เดซิเบลเอ) ซึ่งคิดเปนรอยละ 85.14 ของคามาตรฐาน 
(มาตรฐานคาระดับเสียงทั่วไปกําหนดที่ 70 เดซิเบลเอ สวนการประเมินผลกระทบตอระดับเสียงรบกวน 
พบวา ระดับเสียงรบกวนสวนใหญไมเกินเกณฑตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 
(พ.ศ. 2550) เรื ่อง ระดับเส ียงรบกวน ที ่กําหนด คาระดับเสียงรบกวนไมให เกิน 10 เดซิเบลเอ ทั ้งนี้ 
โครงการจะกําหนดมาตรการฯ เพื่อลดผลกระทบจากการดําเนินงานของโครงการที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน
ใกลเคียงใหสอดคลองกับระดับผลกระทบและเปนไปไดในทางปฏิบัติ แตอยางไรก็ตาม ในการดําเนินงาน
บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการในการควบคุมเสียงตั้งแตการควบคุมและลดระดับเสียงที่แหลงกําเนิดเสียงดังมี
การดูแลบริหารจัดการทางผานของเสียง รวมทั้งการจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ซึ่งจากการ
วิเคราะหลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและ
ระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยูในระดับต่ํา (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยูในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับต่ําที ่กอให เกิดการเปลี ่ยนแปลงโดยไมลดคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถปองกันและแกไขไดดวยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น 
จึงคาดวาการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะดําเนินการจะกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอระดับเสียง
ในระดับต่ํา ซึ่งจากการวิเคราะหลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขต
ของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู ในระดับต่ํา (1)) ความสําคัญและระดับ
นัยสําคัญอยู ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่ําที ่กอให เก ิดการเปลี ่ยนแปลงโดยไมลดคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถปองกันและแกไขไดดวยการดําเนินงาน
หรือมาตรการทั ่วไป ดังนั ้น จึงคาดวาการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะดําเนินการจะกอใหเกิด
ผลกระทบดานลบตอระดับเสียงในระดับต่ํา 
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5.3 ผลการศึกษาดานคุณภาพน้ํา 

1) ระยะกอสราง 

ในระยะกอสรางโรงงานจะมีน้ําเสียเกิดข้ึนจาก 2 กิจกรรม ไดแก น้ําเสียจากการอุปโภค-บริโภค
ของคนงาน และน้ําเสียจากกิจกรรมการกอสราง ซึ่งบางชวงที่มีคนงานกอสรางสูงสุดประมาณ 150 คน ทําให
มีปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึนประมาณ 8.4 ลูกบาศกเมตร/วัน (พิจารณาใหน้ําที่คนงานใชกอใหเกิดน้ําเสีย รอยละ 
80 ของน้ําใชทั้งหมด) ทั้งนี้ โครงการกําหนดใหบริษัทรับเหมาจัดใหมีระบบบําบัดสําเร็จรูปหรือหองสุขาแบบ
ชั่วคราวอยางเพียงพอ สําหรับน้ําเสียจากกิจกรรมการกอสราง ไดแก น้ําเสียจากการบมคอนกรีต น้ําลาง
อุปกรณ/เครื่องจักร เปนตน ซึ่งคาดวามีปริมาณน้ําเสียดังกลาวเกิดขึ้นประมาณ 5 ลูกบาศกเมตร/วัน และ
เกิดข้ึนในชวงระยะเวลาสั้นๆ อีกทั้งเปนน้ําเสียที่มีความสกปรกต่ํา ซึ่งจะสูญเสียบางสวนจากการระเหยและ
อีกสวนหนึ่งจะถูกระบายลงสูรางระบายน้ําชั่วคราวของพ้ืนที่กอสราง สําหรับน้ําฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีกอสราง 
โครงการกําหนดใหบริษัทรับเหมาจัดทําและสรางรางระบายน้ําชั่วคราวไวในแนวเดียวกับที่จะสรางรางระบาย
น้ําถาวรเพ่ือระบายน้ําฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการลงสูรางระบายน้ําของเขตอุตสาหกรรมสุรนารีตอไป ซึ่งจาก
การวิเคราะหลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและ
ระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยูในระดับต่ํา (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยูในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับต่ําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไมลดคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นสามารถปองกันและแกไขไดดวยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้นการดําเนินงาน
ระยะกอสรางคาดวาจะสงผลกระทบดานลบตออุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดินภายนอกโครงการในระดับต่ํา 

2) ระยะดําเนินการ 

 การดําเนินการของโครงการ จะใชน้ําประปาจากเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ซึ่งเปนผูผลิต/สงจาย
น้ําประปาและดูแลระบบประปาใหกับผูประกอบการภายในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และ
น้ําบาดาลจากบอน้ําบาดาลที่อยูภายในพ้ืนที่โครงการ ทั้งนี้การประเมินผลกระทบดานคุณภาพน้ํามีการ
พิจารณาถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวของในการจัดการน้ําเสีย/น้ําทิ้งของโครงการ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอ
คุณภาพน้ําของแหลงน้ําที่อยูใกลเคียงพ้ืนที่โครงการ มีรายละเอียดดังนี ้

 (1)  น้ําเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน แบงออกเปน 2 สวน ไดแก กิจกรรมการใชน้ํา
ในโรงอาหาร กิจกรรมการใชน้ําในหองน้ํา-หองสวมของสํานักงาน และกิจกรรมการใชน้ําในหองน้ํา-หองสวม
ของอาคารผลิต โดยน้ําเสียจากโรงอาหารจะรวบรวมเขาถังดักไขมัน กอนสงเขาระบบน้ําเสียสําเร็จรูป ขนาด 
15 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ชุด กิจกรรมการใชน้ําในหองน้ํา-หองสวมของสํานักงาน จะรวบรวมเขาระบบน้ํา
เสียสําเร็จรูป ขนาด 2 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ชุด และกิจกรรมการใชน้ําในหองน้ํา-หองสวมของอาคารผลิต 
รวบรวมเขาระบบน้ําเสียสําเร็จรูป ขนาด 30 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ชุด จากนั้นน้ําเสียที่ถูกบําบัดแลวจะถูก
สงไปยังบอพักน้ําท้ิง เพื่อทําการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง กรณีคาน้ําทิ้งอยูในเกณฑมาตรฐานฯ จะถูกนําไปใช
รดพื้นที่สีเขียว กรณีคาน้ําทิ้งไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ จะถูกรวบรวมไปยังบอพักน้ําทิ้งฉุกเฉิน ขนาด 50 
ลูกบาศกเมตร กอนสงเขาระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปอีกครั้ง  
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 สําหรับน้ําทิ้งจากการอุปโภคของพนักงาน ภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดวาจะมีปริมาณน้ําเสีย
เกิดขึ้นประมาณ 25.2 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งโครงการไดกําหนดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง  
เดือนละ 1 ครั้ง โดยทําการตรวจวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) ออกซิเจนละลาย
น้ํา (DO) บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) ไขมันและน้ํามัน (Grease & Oil) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) 
ของแข็งแขวนลอย (SS) คาการนําไฟฟา (Conductivity) คาทีเคเอ็น (TKN) ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria, TBC) และปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform 
Bacteria, FCB) กอนหมุนเวียนกลับมาใชประโยชนตอไป 

(2)  น้ําเสียจากกระบวนการผลิต แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้  

 ก)  น้ําระบายท้ิงจากระบบหลอเย็นเครื่องจักร เปนน้ําระบบหลอเย็นโดยออม (Indirect 
System) ซึ่งน้ําท้ิงที่ผานการหลอเย็นแบบ Indirect ท่ีกิจกรรมตาง ๆ จะถูกนํามาลดอุณหภูมิท่ี Cooling 
Tower เพ่ือหมุนเวียนกลับไปใชใหม อยางไรก็ตาม เพ่ือปองกันน้ําที่หมุนเวียนในระบบมีความเขมขนมาก
เกินไปจนอาจเปนสาเหตุใหระบบทออุดตัน จึงมีการระบายน้ําทิ้งออกจากระบบบางหรือเรียกวา Blow 
Down Water ภายหลังเพ่ิมกําลังการผลิตมีปริมาณน้ําเสียเพ่ิมข้ึนรวมประมาณ 6.96 ลูกบาศกเมตร/วัน ทั้งนี้ 
จะรวบรวมแลวนําไปใชในการลางพื้น และรวบรวมจัดเก็บในถังขนาด 200 ลิตร กอนสงกําจัด/บําบัดยัง
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ข) น้ําเสียจากการลางพื้น เกิดจากการลางพ้ืนในพ้ืนที่กระบวนการผลิต ภายหลังขยาย
กําลังการผลิตมีปริมาณน้ําเสียเพ่ิมข้ึนรวมประมาณ 6.96 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยรวบรวมและจัดเก็บในถัง
ขนาด 200 ลิตร กอนสงกําจัด/บําบัดยังหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(3)  น้ําทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา (RO Reject)  

 น้ําทิ้งจากระบบ Reverse Osmosis : RO ซึ่งโครงการผลิตน้ํา RO เพ่ือใชในกระบวนการ
ผลิตน้ําดื่มใหพนักงานเปนหลัก ซึ่งในกระบวนการผลิตน้ํา RO จะกรองน้ําผานเมมเบรน เม่ือใชงานไประยะ
หนึ่งจะตองมีการลางเพื่อปองกันการอุดตัน ภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดวาจะมีน้ําในกิจกรรมนี้เกิดขึ้น
ประมาณ 60 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งโครงการไดกําหนดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง เดือนละ 1 
ครั้ง โดยทําการตรวจวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) และของแข็งละลายน้ํา
ทั้งหมด (TDS) กอนที่จะระบายออกลงรางระบายน้ําของเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ทั้งนี้โครงการจะสงรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําที่ปลอยลงสูรางระบายน้ําใหเขตอุตสาหกรรมสุรนารีทราบทุกครั้ง เพื่อ
ควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งสวนนี้ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 
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5.4 ผลการศึกษาดานคมนาคม 

การประเมินผลกระทบดานคมนาคมไดทําการรวบรวมขอมูลปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 
224 หลักกิโลเมตรที่ 2+535 (นครราชสีมา-หัวทะเล) และทางหลวงหมายเลข 224 หลักกิโลเมตรที่ 19+468 
(หัวทะเล-โชคชัย) ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมสายหลักที่สามารถเดินทางเขาสูพ้ืนที่โครงการได โดยจะทําการ
ประเมินเพ่ือคาดการณทั้งในระยะกอสรางและระยะเปดดําเนินโครงการ โดยแยกประเมินทั้งในชวงชั่วโมง
เรงดวน และนอกชั่วโมงเรงดวน เพ่ือคาดการณความสามารถในการรองรับปริมาณรถของถนนวาเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมหรือไมกรณีมีโครงการ อยางไรก็ตาม เพ่ือปองกันผลกระทบดานคมนาคมที่เกิดจากโครงการได
กําหนดมาตรการดานคมนาคมขนสงเพ่ือเปนการปองกันและแกไขผลกระทบจากโครงการใหมากที่สุด 

1)  ระยะกอสราง  

 เนื่องจากโครงการเริ่มดําเนินการกอสรางในชวงป พ.ศ. 2564 - พ.ศ 2565 ดังนั้น ในการ
ประเมินผลกระทบดานการคมนาคม จึงพิจารณาใหป พ.ศ. 2564 เปนปที่ 1 ในการกอสรางกอนเริ่มเปด
ดําเนินโครงการภายหลังขยายกําลังการผลิตในป พ.ศ.2566 

(1) ทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา-หัวทะเล) หลักกิโลเมตรที่ 2+535 เม่ือพิจารณา
เมื่อพิจารณาสภาพจราจรชวงเวลาเรงดวนและนอกเวลาเรงดวน (ป พ.ศ.2564 - พ.ศ.2565) ในระยะกอสราง 
พบวามีสภาพการจราจรอยูในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่ํา สามารถเคลื่อนตัวไดอยางมีอิสระ (V/C Ratio 
เทากับ 0.47-0.55) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพิ่มข้ึนของปที่ 1 และปที่ 2 ในระยะ
กอสราง พบวาไมทําใหสภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ ยังคงสภาพการจราจรอยูใน
ระดับ A คือมีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวไดอยางมีอิสระเชนเดิม (V/C Ratio เทากับ 0.47-0.55)  

(2) ทางหลวงหมายเลข 224 (หัวทะเล-โชคชัย) หลักกิโลเมตรท่ี 19+468 เมื่อพิจารณา
สภาพจราจรชวงเวลาเรงดวนและนอกเวลาเรงดวน (ป พ.ศ.2564 - พ.ศ.2565) ในระยะกอสราง พบวามี
สภาพการจราจรอยูในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่ํา สามารถเคลื่อนตัวไดอยางมีอิสระ (V/C Ratio เทากับ 
0.22-0.26) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นของปที่ 1 และปที่ 2 ในระยะกอสราง 
พบวาไมทําใหสภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ ยังคงสภาพการจราจรอยูในระดับ A คือ 
มีปริมาณจราจรต่ํา สามารถเคลื่อนตัวไดอยางมีอิสระ (V/C Ratio เทากับ 0.22-0.26)  

 ซึ่งจากการวิเคราะหลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยูในระดับต่ํา (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญ 
อยูในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่ําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไมลดคุณคาของทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถปองกันและแกไขไดดวยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 
ดังนั้นจึงคาดวาการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะกอสรางจะกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอการ
คมนาคมในระดับต่ํา 
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2)  ระยะดําเนินการ  

1) ทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา-หัวทะเล) หลักกิโลเมตรที่ 2+535 เม่ือพิจารณา
สภาพจราจรชวงนอกเวลาเรงดวนภายหลังเริ่มเปดดําเนินการภายหลังขยายกําลังการผลิต (พ.ศ. 2566-
2568)  พบวามีสภาพการจราจรอยูในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่ํา สามารถเคลื่อนตัวไดอยางมีอิสระ (V/C 
Ratio เทากับ 0.51-0.57) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมข้ึนภายหลังเพ่ิมกําลังการผลิต 
พบวาไมทําใหสภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยูในระดับ A 
คือ มีปริมาณจราจรต่ํา สามารถเคลื่อนตัวไดอยางมีอิสระ (V/C Ratio เทากับ 0.51-0.55) และเมื่อพิจารณา
สภาพจราจรชวงในเวลาเรงดวนภายหลังเริ่มเปดดําเนินการภายหลังขยายกําลังการผลิต (พ.ศ. 2566-2567)  
พบวามีสภาพการจราจรอยูในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่ํา สามารถเคลื่อนตัวไดอยางมีอิสระ (V/C Ratio 
เทากับ 0.57-0.59) สวนป พ.ศ. 2568 (ปที่ 3 ของระยะดําเนินการ) พบวามีสภาพการจราจรอยูในระดับ B 
ปริมาณจราจรคงตัว แตความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจํากัดเล็กนอย (V/C Ratio เทากับ 0.61) และเมื่อ
พิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพิ่มข้ึนภายหลังเพ่ิมกําลังการผลิต พบวาไมทําใหสภาพจราจร
เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยูในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่ํา 
สามารถเคลื่อนตัวไดอยางมีอิสระ (V/C Ratio เทากับ 0.57-0.59) สวนป พ.ศ. 2568 (ปที่ 3 ของระยะ
ดําเนินการ) พบวามีสภาพการจราจรอยูในระดับ B ปริมาณจราจรคงตัว แตความสามารถในการเคลื่อนตัวถูก
จํากัดเล็กนอย (V/C Ratio เทากับ 0.61) เชนกัน  

2) ทางหลวงหมายเลข 224 (หัวทะเล-โชคชัย) หลักกิโลเมตรท่ี 19+468 เมื่อพิจารณา
สภาพจราจรชวงนอกเวลาเรงดวนภายหลังเริ่มเปดดําเนินการภายหลังขยายกําลังการผลิต (พ.ศ. 2566-
2568)  พบวามีสภาพการจราจรอยูในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่ํา สามารถเคลื่อนตัวไดอยางมีอิสระ 
(V/C Ratio เทากับ 0.24-0.39) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นภายหลังเพ่ิมกําลัง
การผลิต พบวาไมทําใหสภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู
ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่ํา สามารถเคลื่อนตัวไดอยางมีอิสระ (V/C Ratio เทากับ 0.24-0.39) และ
เมื่อพิจารณาสภาพจราจรชวงในเวลาเรงดวนภายหลังเริ่มเปดดําเนินการภายหลังขยายกําลังการผลิต (พ.ศ. 
2566-2568)  พบวามีสภาพการจราจรอยูในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่ํา สามารถเคลื่อนตัวไดอยางมี
อิสระ (V/C Ratio เทากับ 0.27-0.44) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมข้ึนภายหลังเพ่ิม
กําลังการผลิต พบวาไมทําใหสภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ ยังคงมีสภาพการจราจร
อยูในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่ํา สามารถเคลื่อนตัวไดอยางมีอิสระ (V/C Ratio เทากับ 0.27-0.44) 

ซึ่งจากการวิเคราะหลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขต
ของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยูในระดับต่ํา (1)) ความสําคัญและระดับ
นัยสําคัญอยูในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่ําที่กอให เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไมลดคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลกระทบที่เกิดข้ึนสามารถปองกันและแกไขไดดวยการดําเนินงานหรือ
มาตรการท่ัวไป ดังนั้นจึงคาดวาการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะดําเนินการจะกอใหเกิดผลกระทบ
ดานลบตอการคมนาคมในระดับต่ํา 
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5.5 ผลการศึกษาดานการใชน้ํา 

1) ระยะกอสราง 

น้ําใชในชวงกอสรางแบงตามลักษณะกิจกรรมการใชได 2 ประเภท คือ น้ําใชเพ่ือการอุปโภค-
บริโภคของคนงานกอสราง และน้ําใชในกิจกรรมการกอสราง โดยการกอสรางของโครงการคาดวามีคนงาน
สูงสุด (ในบางชวง) ประมาณ 150 คน ซึ่งจะมีความตองการใชน้ําสูงสุดในชวงนี้ประมาณ 10.5 ลูกบาศกเมตร 
ตอวัน (คํานวณจากอัตราการใชน้ํา 70 ลิตร/คน-วัน อางอิงจาก เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน, การออกแบบ
ระบบทออาคารและสิ่งแวดลอมอาคาร, พ.ศ. 2537) สําหรับน้ําใชกอสรางนั้นมีปริมาณการใชในแตละวัน
ขึ้นอยูกับลักษณะกิจกรรมการกอสราง ปริมาณการใชน้ํากอสราง ประมาณ 5 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งโครงการ
ไดกําหนดใหบริษัทรับเหมาเปนผูจัดเตรียมน้ําใชในชวงกอสรางทั้งหมดใหมีความเพียงพอ สวนน้ําดื่มของ
คนงานกอสรางจะใชน้ําดื่มบรรจุขวดซึ่งกําหนดใหบริษัทรับเหมาเปนผูจัดหามาใชอยางเพียงพอเชนกัน  
ซึ่งจากการวิเคราะหลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบ
และระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยูในระดับต่ํา (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยูในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับต่ําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไมลดคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบที่เกิดข้ึนสามารถปองกันและแกไขไดดวยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้นจึงคาดวาการ
ดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะกอสรางจะกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอการใชน้ําในระดับต่ํา 

2) ระยะดําเนินการ 

แหลงน้ําใชของโครงการ คือ น้ําประปาจากเขตอุตสาหกรรมสุรนารี และน้ําบาดาลที่อยูภายใน
พ้ืนที่โครงการ ซึ่งน้ําประปาจากเขตอุตสาหกรรมสุรนารีเปนผูผลิต/สงจายน้ําประปาและดูแลระบบประปา
ใหกับผูประกอบการภายในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ยัง
สามารถจายน้ําประปาใหโครงการไดอยางเพียงพอ โดยจะถูกสงมายังโครงการโดยระบบทอน้ําประปา บริเวณ
ดานทิศเหนือดานหนาโครงการเดินทอน้ําประปามายังถังพักน้ําประปาขนาดความจุ 150 ลูกบาศกเมตร 
จากนั้นจะสูบสงเพ่ือจายไปใชงานยังสวนตางๆ ของโครงการตอไป  

สวนบอน้ําบาดาลภายในพ้ืนที่โครงการ จํานวน 1 บอ กําหนดอัตราการสูบน้ําบาดาลไดรับ
อนุญาตใหสูบไดไมเกินบอละ 200 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งเพียงพอตอความตองการใชน้ําภายหลังขยายกําลัง
การผลิต แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากโครงการมีแหลงน้ําใชเปนบอบาดาล ดังนั้น เพ่ือเปนการศึกษาผลกระทบ
ตอคุณภาพน้ําใตดินจากการสูบน้ําบาดาลข้ึนมาใช จึงไดกําหนดเปนมาตรการฯ ดังนี้ กําหนดใหทําการศึกษา
ศักยภาพของบอบาดาล พ้ืนที่โครงการ โดยทําการศึกษาปริมาณน้ําไหลเติมแองน้ําบาดาลในชวงฤดูฝน 
ปริมาณน้ําบาดาลในฤดูแลง และการสูญเสียน้ําบาดาลและการกําหนดปริมาณการสูบน้ําบาดาล  

การใชน้ําภายในโครงการ แบงออกเปน 4 สวน คือ น้ําใชเพ่ือการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน  
น้ําใชในการรดตนไม น้ําใชในระบบ Reverse Osmosis : RO และน้ําใชในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ ตามระบุ
ในรายงานฉบับเดิม ป 2552 ปริมาณการใชน้ําประปา/บาดาลประมาณ 375 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งปจจุบัน
โครงการใชน้ําลดลงเหลือประมาณ 290 ลูกบาศกเมตร/วัน ทั้งนี้ภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดวาจะมี
ปริมาณการใชน้ําเพ่ิมข้ึนเปน 416 ลูกบาศกเมตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 126 ลูกบาศกเมตร/วัน) 
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ซึ่งจากการวิเคราะหลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยูในระดับต่ํา (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญ 
อยูในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่ําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไมลดคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถปองกันและแกไขไดดวยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 
ดังนั้นจึงคาดวาการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะดําเนินการจะกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอการใช
น้ําในระดับต่ํา 

5.6 ผลการศึกษาดานการจัดการของเสีย 

1) ระยะกอสราง 

ระยะกอสรางมีของเสียเกิดข้ึน 2 ประเภท ไดแก ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมกอสราง และมูลฝอย
ทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานกอสราง ซึ่งโครงการกําหนดใหบริษัทรับเหมาเปนผูรับผิดชอบ
ในการจัดเก็บและรวบรวมของเสียท่ีเกิดขึ้น และติดตอใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากราชการเขามารับไป
กําจัด นอกจากนี้ เพ่ือใหมีการจัดการของเสียมีประสิทธิผลไดกําหนดมาตรการในการจัดการของเสียระยะ
กอสรางเพ่ือเปนการปองกันและแกไขผลกระทบจากโครงการใหมากที่สุด ซึ่งจากการวิเคราะหลักษณะหรือ
ความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ  
มีความรุนแรงอยูในระดับต่ํา (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยูในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่ําที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไมลดคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
สามารถปองกันและแกไขไดงายดวยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น การดําเนินงานในระยะ
กอสรางคาดวาจะสงผลกระทบดานลบตอการจัดการของเสียอยูในระดับต่ํา 

2) ระยะดําเนินการ 

ของเสียที่เกิดข้ึนในชวงดําเนินการจะมีแหลงกําเนิดหลักจาก 2 แหลง คือ มูลฝอยทั่วไปจากการ
อุปโภค-บริโภคของพนักงาน/อาคารสํานักงาน และกากของเสียหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากกระบวนการผลิต 
ทั้งนี้โครงการไดมีการหมนุเวียนกานเหล็กสวนเกินและทรายหมุนเวียน ในข้ันตอนการรื้อแบบและแยกชิ้นงาน
ในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถหมุนเวียนกลับมาใชได โดยกานเหล็กสวนเกินซึ่งเปนเศษเหล็กจะหมุนเวียน
นํามาใชเปนวัตถุดิบในขั้นตอนการหลอม เกิดข้ึนประมาณ 120.1 ตัน/วัน ภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดวา
จะมีกานเหล็กสวนเกิน เพ่ิมข้ึนเปน 162.2 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้น 42.1 ตัน/วัน) สวนทรายหมุนเวียนจะถูกลําเลียง
พานสายพานลําเลียงแบบปด เพ่ือหมุนเวียนกลับไปเปนวัตถุดิบในการทําแบบหลอ โดยกอนขยายกําลังการ
ผลิตเกิดข้ึนประมาณ 1,588 ตัน/วัน ภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดวาจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเปน 2,855 ตัน/
วัน (เพ่ิมขึ้น 1,267 ตัน/วัน) เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด  

ของเสียจากอาคารสํานักงานโครงการจะจัดเตรียมถังรองรับของเสียที่มีฝาปดมิดชิดแยกประเภท
ไว 4 ประเภท คือ มูลฝอยยอยสลายได มูลฝอยทั่วไป ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย โดยจะนําไปวาง
ตามสถานที่ตางๆ ภายในพื้นท่ีโครงการอยางเพียงพอ กอนจะรวบรวมใสภาชนะจัดเก็บที่มีลักษณะและขนาด
ตามความเหมาะสมกับของเสียท่ีแยกแตละประเภทพรอมท้ังมีฝาปดมิดชิด กอนติดตอใหหนวยงานท่ีไดรับ
อนุญาตจากราชการนําไปกําจัดดวยวิธีการที่เหมาะสม  
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สําหรับของเสียจากกระบวนการผลิต โครงการจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดการของ
เสียอยางเครงครัด ทั้งนี้โครงการจะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และชื่อผูบําบัด พรอมทั้งแสดงวิธีกําจัด
เพ่ือขออนุญาตและรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกทั้งจะจัดทําเอกสารกํากับการขนสง ใหกับผู
ขนสงและผูรับกําจัดกอนท่ีจะนําของเสียออกจากพ้ืนที่โครงการ ซึ่งจากการวิเคราะหลักษณะหรือความรุนแรงของ
ผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยูในระดับ
ต่ํา (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยูในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่ําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดย
ไมลดคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถปองกันและแกไขไดดวยการ
ดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น จึงคาดวาการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะกอสรางและระยะ
ดําเนินการจะกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอการจัดการของเสียในระดับต่ํา  

5.7 ผลการศึกษาดานเศรษฐกิจ-สังคม 

โครงการจัดใหมีแผนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูมีสวนไดเสียจํานวน 2 ครั้ง ครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมาย โดยครั้งแรกเปนการชี้แจงขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และครั้งที่ 2 เปนการชี้แจงผลการศึกษา และรางมาตรการดานสิ่งแวดลอม โดยโครงการไดนํา 
ขอวิตกกังวล ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นตางๆ มาประเมินเพ่ือนําไปกําหนดเปนมาตรการดานสิ่งแวดลอม 
ทั้งนี้ การดําเนินโครงการจะกอใหเกิดท้ังผลดีและผลเสีย โดยผลดีจะสงผลใหเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
การกระจายรายไดออกสูชุมชนผานรูปแบบการเสียภาษีบํารุงทองถ่ิน รายจายจากการจางพนักงาน และการ
เสียภาษีจากรายไดของผลิตภัณฑ ซึ่งเปนผลดีตอสภาพเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนทองถิ่นและประเทศ  
เปนตน สวนผลเสียที่จะเกิด เชน ประชากรแฝงในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ปญหาดานระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการตางๆ เปนตน สําหรับผลกระทบตอปญหาทางสังคมที่คาดวาอาจจะเกิดขึ้นนั้น โครงการไดมี
การกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
ตลอดระยะดําเนินการจึงคาดวาผลกระทบจะอยูในระดับต่ํา 

5.8 ผลการศึกษาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 1)   ระยะกอสราง 

การกอสรางโครงการจะมีกิจกรรมท่ีอาจสงผลตออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงาน
กอสราง เชน การใชเครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ อาจเกิดอุบัติเหตุจากการรวงหลน และการขนยาย ถูกของ 
มีคมบาด อุบัติเหตุเหลานี้เกิดจากความประมาทของคนงานกอสรางในการปองกันอันตรายดังกลาว ทาง
โครงการกําหนดใหบริษัทผูรับเหมาเครงครัดตอมาตรการดานความปลอดภัยในระยะกอสราง เชน  
การกําหนดแนวเขตอันตรายหามเขา โดยจัดใหมีรั้วและปายแจงเขตอันตรายไวชัดเจน ตรวจตราอุปกรณ 
เครื่องจักร กอนใชงานทุกครั้งใหพรอมที่จะปฏิบัติงานไดในกรณีที่ตองปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงหรืออยูในพ้ืนที่
เสี่ยงตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลพ้ืนฐานตามที่บริษัทกําหนด ไดแก หมวกนิรภัย รองเทา
นิรภัย แวนตานิรภัย และสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมตามลักษณะงาน นอกจากนี้
โครงการไดกําหนดใหบริษัทผูรับเหมาตองปฏิบัติตามขอกําหนดของโครงการ พรอมทําการฝกอบรมจาก
โครงการกอนการดําเนินการใด ๆ รวมทั้ง ยังมีขอกําหนดดานระบบการจัดการความปลอดภัย และ
สิ่งแวดลอม กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย และการรายงานอุบัติเหตุและอัคคีภัย ที่คนงานกอสรางทุกคน
ตองยึดถือปฏิบัติซึ่งจะกําหนดไวในสัญญาจางจึงคาดวาผลกระทบดานลบตออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระยะ
กอสรางจะอยูในระดับต่ํา 
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 2)   ระยะดําเนินการ 

ระยะดําเนินการพนักงานยอมมีโอกาสสัมผัสกับฝุน สารเคมี ความรอน เสียงดังจากกิจกรรมการ
ผลิตในขั้นตอนตาง ๆ ทั้งนี้โครงการไดปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ 
และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสง
สวาง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน (พ.ศ. 2546) เพื่อใหลูกจางไดทํางานอยูใน
สภาวะที่ปลอดภัย เมื่อพิจารณาจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ทํางาน ป พ.ศ. 2560-2563 โดย
ตรวจวัดฝุนละอองทั้งหมด (Total Dust) และฝุนขนาดท่ีสามารถเขาถึงและสะสมในถุงลมของปอดได 
(Respirable Dust) บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณเครื่องปนแบบ บริเวณเครื่องรื้อชิ้นงาน และบริเวณเครื่อง
ขัดชิ้นงาน และดําเนินการตรวจวัดฝุนทรายซิลิกา (SiO) รวมทั้งสารเคมี ไดแก สารประกอบฟนอล (Phenol) 
แอมโมเนีย (Ammonia) และสารประกอบฟอรมัลดีไฮด บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณทําไสแบบ (Shell 
Core) พบวาสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามขอกําหนดของ Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) The American Conference Of Governmental Industrial Hygienists 
(ACGIH) และ  The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) โดย ไม เกิ ด
ผลกระทบตอสุขภาพ อยางไรก็ตาม โครงการไดกําหนดใหพนักงานตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคล (PPE) ทุกครั้งเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน 

สําหรับตรวจวัดเสียงในบริเวณพื้นที่ทํางาน ในชวงป 2560-2563 พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 8 
ชั่วโมง และ TWA สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2546 
กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ทํางานในแตละวัน พ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนดใหระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาไดไมเกิน 85 เดซิเบลเอ สําหรับ
บริเวณที่มีระดับเสียงสูงกวา 85 เดซิเบลเอนั้น พบวา สวนใหญบริเวณเครื่องขัดชิ้นงาน (Shot blast) มีคาสูง
กวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด สาเหตุจากการข้ันตอนการทํางานของเครื่องจักร ซึ่งลักษณะการทํางานจะ
อาศัยการพนลูกเหล็กขนาดเล็กจํานวนมากดวยแรงดันสูงไปยังผิวชิ้นงาน ทําใหเศษทรายที่ติดผิวชิ้นงานหลุด
รวงออกมา อยางไรก็ตามโครงการไดปรับปรุงพื้นที่บริเวณเครื่องขัดชิ้นงาน (Shot blast) โดยกําหนดให
พนักงานที่ปฏิบัติงานจะตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทุกครั้ง รวมทั้งจัดทําโครงการอนุรักษ
การไดยิน และติดตั้งหองเก็บเสียงสําหรับเครื่องขัดชิ้นงานที่กอใหเกิดเสียงดัง และโครงการไดมีการจัดทํา
เสนระดับเสียงที่เทากัน (Noise Contour) ในพื้นท่ีการผลิต เพ่ือเปนการนําผลมาใชในการกําหนดแนว
ทางการปองกันผลกระทบของโครงการตอไป โดยโครงการจัดใหมีมาตรการในการอนุรักษการไดยินในสถาน
ประกอบการ โดยทําการทบทวนทุก 3 ป 

สําหรับคาความรอนจากผลการตรวจวัดป พ.ศ. 2560-2563 พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับ
สภาวะแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง 
และเสียง พ.ศ. 2559 อยางไรก็ตาม โครงการไดกําหนดใหพ้ืนที่ที่มีความรอนสูงกวาปกติ ตองมีการลดอุณหภูม ิ
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เชน การเพ่ิมการระบายอากาศ ใชแผนกันความรอนหรือฉนวนกันความรอน รวมทั้งกําหนดใหพนักงานตอง
สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) และลดระยะเวลาการทํางานในพ้ืนที่ เพ่ือใหคนงานลดการ
สัมผัสกับความรอน 

5.9 ผลการศึกษาดานสุขภาพ   

สําหรับการขยายกําลังการผลิตในครั้งนี้ เขาขายตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
แตไมเขาขายตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง ซึ่ง
ตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ถึงแมวาลักษณะ
โครงการจะไมเขาขายโครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงตามประกาศฯ ดังกลาวขางตน 
แตเพ่ือใหการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมมีความรอบดานและครอบคลุมประเด็นสุขภาพ โครงการจึง
ไดพิจารณาประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยไดประยุกตใชแนวทางปฏิบัติและวัตถุประสงคของบทบัญญัติ
กฎหมาย และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของประกอบดวย 

1) แนวทางการประเมินผลกระทบตอสุขภาพในระดับโครงการ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 

2) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอม  
โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เดือนเมษายน พ.ศ.2556 

3) แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการหรือกิจกรรมดาน
อุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ. 2558 

4) ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

5) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานผลกระทบตอสุขภาพ สําหรับ
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  

มลพิษหลักทางอากาศในระยะกอสราง ไดแก ฝุนละอองรวม (TSP) จากกิจกรรมการปรับฐานราก
บริเวณกอสรางอาคารสวนผลิตและเครื่องจักร (สวนขยาย) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) กาซซัลเฟอรไดออกไซด 
(SO2) และกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) จากการเผาไหมเชื้อเพลิงของเครื่องจักรที่ใชในกิจกรรมการ
กอสราง ทั้งนี้ มลพิษทางอากาศจากฝุนละอองในระยะกอสราง แบงออกเปน ฝุนละอองรวม (TSP) ฝุน
ละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) บริษัทที่
ปรึกษาจะพิจารณาคาความเสี่ยงของการรับสัมผัสฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) ซึ่งมีคา
สัดสวนความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบ Hazard quotient (HQ) สูงสุด เนื่องจากมีความเสี่ยงของการ
เกิดผลกระทบมากที่สุด ดังนั้น จึงนําคาสัดสวนความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบของฝุนละอองขนาดไมเกิน 
10 ไมครอน (PM-10) ที่มีคาสูงสุดดังกลาวไปพิจารณารวมกับสารมลพิษอ่ืนที่มีผลกระทบตอระบบทางเดิน
หายใจ โดยสามารถประเมินคาความเสี่ยงรวมหรือ Hazard Index (HI) รายละเอียดดังนี ้
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เมื่อพิจารณาคาความเสี่ยงรวมหรือ Hazard Index (HI) ท่ีสงผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจของ
ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศท่ี 24 ชั่วโมง (ฝุนละออง
ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)) ระยะกอสราง แสดงดังตารางที่ 5.9-
1 พบวา คาความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจกรณีเฉียบพลัน (24 ชั่วโมง) มีคาอยู
ระหวาง 0.7174-1.0444 ซึ่งสรุปไดวาปริมาณมลพิษทางอากาศที่รางกายไดรับเฉลี่ยสวนใหญไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจของประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ (HI≤1) ยกเวน 
บริเวณ รพ.สต.หนองปลิง และโรงเรียนบานมาบมะคาทีม่ีคาสูงกวาเกณฑที่ยอมรับไดเล็กนอย (HI>1) ซึ่งสรุป
ไดวาปริมาณมลพิษทางอากาศที่รางกายไดรับเฉลี่ยอาจกอใหเกิดอันตรายตอระบบทางเดินหายใจของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ  

ทั้งนี้ กิจกรรมการกอสรางจะเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาสั้นๆ เมื่อกอสรางแลวเสร็จผลกระทบดังกลาวจะ
หมดไป อยางไรก็ตาม โครงการไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมไวรองรับแลว เชน ฉีดพรมน้ําในพ้ืนที่กอสรางที่มีการฟุงกระจายของ
ฝุนละออง ยกเวนชวงท่ีมีฝนตก อยางนอย 2 ครั้งตอวัน (เชา-บาย) รวมถึงตรวจสอบ บํารุงรักษาหรือตรวจ
สภาพเครื่องยนต/เครื่องจักรที่ ใชในการกอสรางตามระยะเวลาที่กําหนด (ที่ระบุไวในคูมือแนะนําการ
บํารุงรกัษาของแตละเครื่องจักร) เปนตน 

ตารางที่ 5.9-1 คาความเสี่ยงรวม (HI) ตอระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากมลพิษทางอากาศจากโครงการ  
 โดยการรับสัมผัสมลพิษที่ 24 ชั่วโมง ระยะกอสราง 

รายละเอียด 
คาความเสี่ยงรวม (Hazard Index : HI)  

กรณีเฉียบพลัน (24 ชั่วโมง) 1/ 
จุดสังเกต  
1. วัดหนองตาคง 0.8710 
2. โรงเรียนวัดบานหนองบัวศาลา 0.9871 
3. โรงเรียนบานมาบมะคา 1.0444 
4. รพ.สต.หนองปลิง 1.0195 
5. บานหนองสมอ 0.7175 
6. รพ.สต.หนองพะลาน 0.7174 
7. บานหนองบัวศาลา 0.9873 

มาตรฐาน ≤ 1 
หมายเหตุ  : 1/ คา HI = ผลรวมคา HQ ของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ที่ 24 ชั่วโมง 
ที่มา  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด, 2563 

สําหรับแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศที่สําคัญของโครงการภายหลังขยายกําลังการผลิต เกิดจากการ
ระบายมลพิษอากาศจากปลองระบายของโครงการ ซึ่งมลพิษหลักทางอากาศที่เกิดขึ้น ไดแก ฝุนละอองรวม 
(TSP) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ทั้งนี้ 
เมื่อพิจารณาสัดสวนความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) ของการเกิดผลกระทบตอสุขภาพจากการสัมผัส
มลพิษทางอากาศที่ 24 ชั่วโมง และ 1 ป ภายหลังขยายกําลังการผลิต แสดงดังตารางที่ 5.9-2 พบวา สัดสวน
ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบตอสุขภาพของฝุนละอองรวม (TSP) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) กรณีเฉียบพลัน (24 ชั่วโมง) มีคาอยูระหวาง 
0.4175-0.9865, 0.5773-0.9164, และ 0.0040-0.1797 ตามลําดับ และในกรณีเรื้อรัง (1 ป) มีคาอยู
ระหวาง 0.0006-0.0433, 0.0004-0.0307 และ 0.0006-0.0449 ตามลําดับ ซึ่งสรุปไดวาการเกิดผลกระทบ
ตอสุขภาพอยูในระดับต่ําหรืออยูในเกณฑที่ยอมรับได (HQ≤1) 
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ตารางที่ 5.9-2  สัดสวนความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) จากการไดรับฝุนละอองรวม (TSP) ฝุนละออง
ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ที่ 
24 ชั่วโมง และ 1 ป ภายหลังขยายกําลังการผลิต 

รายละเอียด 
สัดสวนความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) 1/ 

กรณีเฉยีบพลัน (24 ชั่วโมง) กรณีเร้ือรัง (1 ป) 
TSP PM-10 PM-2.5 TSP PM-10 PM-2.5 

จุดตรวจวัดคณุภาพอากาศ       
A1 : โรงเรียนบานทับชาง 0.8677 0.8381 0.0691 0.0089 0.0063 0.0092 
A2 : วัดหนองตาคง 0.8603 0.7400 0.0409 0.0027 0.0019 0.0028 
A3 : โรงเรียนวดับานหนองบัวศาลา 0.9526 0.8834 0.0901 0.0104 0.0073 0.0107 
A4 : บานหนองสมอ 0.4870 0.6450 0.1229 0.0082 0.0058 0.0085 
จุดสังเกต       
5. โรงเรียนบานหนองตาคง 0.8400 0.7202 0.0063 0.0010 0.0007 0.0010 
6. โรงเรียนบานมาบมะคา 0.9323 0.9012 0.1797 0.0433 0.0307 0.0449 
7. รพ.สต.หนองปลิง 0.9819 0.9120 0.1401 0.0282 0.0200 0.0293 
8. วัดใหมหนองบอน 0.4175 0.5773 0.0040 0.0006 0.0004 0.0006 
9. วัดหนองตะลุมปุก 0.9643 0.8948 0.1101 0.0219 0.0156 0.0227 
10. วัดมาบมะคา 0.8809 0.8511 0.0918 0.0163 0.0116 0.0169 
11. รพ.สต.หนองพะลาน 0.4209 0.5806 0.0098 0.0013 0.0009 0.0013 
12. บานหนองบัวศาลา 0.9865 0.9164 0.1480 0.0219 0.0155 0.0227 

มาตรฐาน ≤ 1 
หมายเหตุ  : 1/ HQ = คาความเขมขนของสารมลพิษที่ไดรับสัมผัส (ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) / คาความเขมขนอางอิงของสารมลพิษ หรือ

ปริมาณสารที่รับเขารางกายหรือมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ที่มา  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด, 2563 

 

5.10 ผลการศึกษาดานการประเมินอนัตรายรายแรง/ความเสี่ยง 

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดอันตรายรายแรงจากการดําเนินงานโครงการ ไมเขาขายท่ีตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามบัญชีทายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 
อยางไรก็ตาม โครงการมีการใชสารที่อาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงหากเกิดการรั่วไหล คือ กาซปโตรเลียมเหลว 
หรือเรียกกาซแอลพีจี (LPG) บริษัทท่ีปรึกษาจึงกําหนดมาตรการปองกันที่เหมาะสม เพื่อจัดลําดับความรุนแรง
ของผลกระทบในแตละดาน ทั้งในสวนของผลกระทบตอบุคคล ผลกระทบตอชุมชน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
และผลกระทบตอทรัพยสิน พบวา โอกาสในการเกิดเหตุการณมีโอกาสเกิดขึ้นนอยมาก เน่ืองจากทางโครงการ 
มีมาตรการปองกันดานตางๆ รวมถึงแผนฉุกเฉิน ทั้งนี้โครงการไดกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมดังนี ้

1) จัดใหมีการฝกอบรมทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเหมาะสมและเพียงพอกับ
ลักษณะงาน เชน ขอปฏิบัติในการทํางานอยางปลอดภัย อันตรายและการปองกันอันตรายจากสารเคมีที่ใชใน
โครงการ สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยในการทํางาน การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล การปองกันและ
ระงับอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องตน เปนตน 
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2) จัดตั้งองคกรเพ่ือความปลอดภัย (Safety Organization) คณะกรรมการความปลอดภัย และ
เจาหนาที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจําโครงการ เพ่ือกําหนดตรวจสอบและดูแลงานดานอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมภายในโรงงานใหบรรลุเปาหมายอยางตอเนื่องโดยมีการประชุมทุกๆ เดือน 

3) จัดใหมีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพ้ืนที่โครงการ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน และแผนการประสานงานขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก ตลอดจนการฝกซอมตาม
แผนดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4) จัดเตรียมผังแสดงเสนทางหนีไฟไปยังบริเวณจุดรวมพล 

5) จัดใหมีเครื่องตรวจวัดกาซ หรือ Gas Detector ซึ่งจะมีสัญญาณดังเมื่อตรวจพบกรณีรั่วไหลของกาซ 

6.  รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และรางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

มาตรการดานสิ่งแวดลอม แบงออกเปน 2 สวน คือ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ จะเสนอมาตรการที่จะใชในระยะกอสรางและ
ระยะดําเนินการ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยาง
ทันทวงที 

6.1 รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 บริษัทท่ีปรึกษาไดเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตอผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ครอบคลุมทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ โดยไดนําเสนอไวในตารางท่ี 6.1-1 และ
ตารางที่ 6.1-2 ตามลําดับ 

6.2 รางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 นอกจากมาตรการปองกันและแกไขกระทบสิ่งแวดลอมดังขางตน บริษัทท่ีปรึกษายังไดเสนอแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง 
ที่อาจเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอมตางๆ ที่สําคัญ อีกทั้งยังเปนการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีโครงการนํามาปฏิบัติ รายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมแสดงไวในตารางที่ 6.2-1 และตารางที่ 6.2-2 
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ตารางที่ 6.1-1 รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1. มาตรการท่ัวไป 

 
1) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่แวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจาก
เหล็กหลอ (ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด ตั้งอยูท่ีตําบลหนองระเวียง 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อยางเครงครัด 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 

 2) หากเกิดเหตุการณใด ๆ ก็ตามท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด ตองแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
นครราชสีมา และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทราบโดยเร็ว เพ่ือหนวยงานดังกลาวจะไดใหความรวมมือในการแกไขปญหา 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด ตองวาจางหนวยงานกลาง (Third Party) เพ่ือดําเนินการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ และเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมสงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้  การจัดทําและการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ซึ่งผูดําเนินการหรือผูขออนุญาตจะตองไดรับอนุญาตใหดําเนินโครงการหรือ 
กิจการแลว พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เก่ียวของ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1. มาตรการท่ัวไป (ตอ) 
 

4) หากบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
หรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหแตกตางไปจากที่ไดเสนอไวในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล อม ตามที ่คณะกรรมการผู ชํานาญการฯ  
ไดใหความเห็นชอบไปแลว ใหเปนหนาที่ของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการ
พิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตเปนผูพิจารณา ดังนี้ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 -  หากเห็นวาการแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดังกลาว ไมกระทบตอสาระสําคัญของการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และเปนมาตรการ 
ที่เกิดผลดีตอสิ่งแวดลอมมากกวา หรือเทียบเทามาตรการท่ีกําหนดไวใน 
รายงานฯ ที่ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญ 
การฯ แลว ใหหนวยงานที่มีอํานาจอนุมัติ หรืออนุญาต รับจดแจงการปรับปรุง
แกไขเปลี ่ยนแปลงดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเงื ่อนไขที ่กําหนด 
ไวในกฏหมายน้ัน ๆ ตอไป พรอมกับใหจัดทําสําเนาการปรับปรุงแกไขมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ ่งแวดลอมที ่ร ับจดแจงไว ส งให สําน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือทราบ 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 
1. มาตรการท่ัวไป (ตอ) 
 

-  หากหนวยงานท่ีมี อํานาจในการอนุมัติ  หรืออนุญ าตมีความเห็ นวา  
การปรับปรุงแกไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้น ๆ อาจกระทบ 
ตอสาระสําคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอมที่ ได รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ใหหนวยงานที่มีอํานาจใน
การอนุมัติ หรืออนุญาต จัดสงรายงานการปรับปรุงแกไขรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
ผูชํานาญการฯ คณะท่ีเกี่ ยวของพิจารณาใหความเห็นชอบกอนการ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกลาว และเมื่อโครงการหรือกิจการ 
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือปรับปรุงแกไขมาตรการฯ ตามที่
คณะกรรมการผูชํานาญการฯ ใหความเห็นชอบประกอบแลว หนวยงานที่มี
อํานาจใหการอนุมัติหรืออนุญาตตองแจงผลการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวให
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบดวย 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 5) ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมมีแนวโนมสูงขึ้นจาก
คาที่ตรวจวัดไดในชวงการดําเนินการปกติ หรือมีแนวโนมเขาใกลคาควบคุม
หรือคามาตรฐาน ใหโครงการตรวจสอบหาสาเหตุและเฝาระวัง เพ่ือเตรียม
ความพรอมในการแกไขปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ใหสรุปรายละเอียดดังกลาว
ไวในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใหครบถวน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 6) ในกรณีท่ีผลการตรวจวัดมลพิษจากแหลงกําเนิดของโครงการมีคาเกินคา
ควบคุมที่กําหนดไว ใหโครงการทําการตรวจหาสาเหตุ ทําการแกไข และทํา
การตรวจวัดซ้ําเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพในการแกไขพรอมทั้งกําหนดมาตรการ
เพื่อปองกันการเกิดปญหาในลักษณะดังกลาวใหครบถวน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 
2. คุณภาพอากาศ 1) ฉีดพรมน้ําในพื้นที่กอสรางท่ีมีการฟุงกระจายของฝุนละออง ยกเวนชวงที่ม ี

ฝนตก เชน ถนน พ้ืนที่ที่มีกิจกรรมการปรับถม เปนตน อยางนอย 2 ครั้งตอวัน 
(เชา-บาย) 

- พ้ืนที่โครงการและถนน 
ที่ใชขนสงวัสดุกอสราง 

- ตลอดระยะกอสราง 
 

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) ทําความสะอาดลอรถบรรทุกที่ออกจากพ้ืนที่กอสราง เพื่อปองกันเศษดิน 
เศษหินและทรายที่อาจสรางความสกปรกใหแกถนน 

- พ้ืนที่โครงการและถนน 
ที่ใชขนสงวัสดุกอสราง 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) ตรวจสอบ บํารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต/เครื่องจักรที่ใชในการ
กอสราง ตามระยะเวลาที่กําหนด (ที่ระบุไวในคูมือแนะนําการบํารุงรักษาของ 
แตละเครื่องจักร) 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) หามเผาทําลายเศษวัสดุหรือขยะมลูฝอยในพื้นท่ีกอสราง - พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 5) ควบคุมและจํากัดความเร็วยานพาหนะที่ใชขนสงวัสดุอุปกรณกอสราง บริเวณ
พ้ืนท่ีกอสรางใหไมเกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพ่ือลดควันเสียจากรถยนต ลด
การฟุงกระจายของฝุนละอองบนถนน และการเกิดอุบัติเหต ุ

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 6) รถบรรทุกวัสดุกอสรางตองมีสิ่งปกปดและ/หรือสิ่งผูกมัดในสวนบรรทุกเพื่อ
ปองกันการตกหลนของวัสดุที่บรรทุก 

- พื้นท่ีโครงการและถนน 
ที่ใชขนสงวัสดุกอสราง 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

7) จัดเตรียมอุปกรณปองกันฝุนละอองสําหรับคนงานที่อยูในบริเวณพ้ืนที่กอสราง
ใหเพียงพอ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 8) ทําความสะอาดและปรับปรุงพ้ืนที่ใหเรียบรอยภายหลังเสร็จสิ้นการกอสราง - พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
3. ระดับเสียง 1) งดกิจกรรมการกอสรางที่กอใหเกิดเสียงดังในระยะเวลา 17.00-08.00 น. โดย

กําหนดใหมีระยะเวลากอสรางไมเกิน 8 ชั่วโมง/วัน (08.00-17.00 น.) 
- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 2) จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) เชน ปลั๊กลดเสียง 
(Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) เปนตน สําหรับคนงานกอสราง
ในระหวางปฏิบัติงานในพื้นที่ท่ีมีระดับเสียงดังตั้งแต 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 
3. ระดับเสียง (ตอ) 3) ดูแลกํากับใหพนักงานผูปฏิบัติงานในบริเวณพื้นท่ีกอสรางท่ีมีระดับเสียงดังเกิน

กวา 85 เดซิเบลเอ ใหทํางานไดไมเกิน 8 ชั่วโมงตอวัน 
- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 4) ติดปายสัญลักษณเตือนใหสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
(PPE) ในพื้นท่ีที่มีระดับเสียงดังตามการจําแนกพื้นที่เสี่ยง โดยเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 5) อบรมใหความรูเก่ียวกับการใชงานอุปกรณปองกันเสียงอยางถูกตองและ
ตระหนักตอผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 6) ตรวจสอบอุปกรณปองกันเสียงใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา และเมื่อพบการ
ชํารุดเสียหายตองเปลี่ยนใหม 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 7) ประชาสัมพันธใหชุมชนที่อยูใกลเคียงใหรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการกอสราง
โครงการกอนการกอสรางลวงหนาอยางนอย 15 วัน และตลอดระยะที่มี
กิจกรรมทําใหเกิดเสียงดัง 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 8) จัดใหมีระบบการรับเรื่องรองเรียนและแนวทางการสอบถาม เพ่ือคนหา
ขอเท็จจริงและสาเหตุ เพื่อกําหนดแนวทางแกปญหา 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 9) จัดใหมีมาตรการลดระดับเสียงดังจากเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการ
กอสราง ไดแก การปฏิบัติตามคูมือ การบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ
อยางตอเนื่อง ตลอดจนซอมแซมดูแลรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดเวลาและ
บํารุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่กําหนด 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

4. คุณภาพน้ํา 1) กําหนดใหผูรับเหมาตองจัดเตรียมหองสวมท่ีถูกสุขลักษณะใหเพียงพอสําหรับ
คนงานกอสรางตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ พ.ศ. 2548 และกฏหมายที่เก่ียวของ และติดตอใหหนวยงานราชการที่
ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการเขามารับสิ่งปฏิกูลเพ่ือนําไปกําจัดตามหลัก
สุขาภิบาลตอไป 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 
4. คุณภาพน้ํา (ตอ) 2) กําหนดใหบริษัทผูรับเหมาจัดใหมีหองสุขาชั่วคราวและระบบบําบัดนํ้าเสีย

สําเร็จรูปใหเพียงพอกับจํานวนพนักงาน 
- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 3) จัดใหมีพื้นที่สําหรับลางอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร และลอรถในพ้ืนที่กอสราง - พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 
 4) หามท้ิงขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัสดุกอสราง และของเสียทุกชนิดลงรางระบาย

น้ําทิ้ง 
- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

5. ทรัพยากรน้ําใช  1) กําหนดใหผูรับเหมาเปนผูจัดเตรียมน้ําใชสําหรับกิจกรรมการกอสรางอยาง
เพียงพอ 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) กําหนดใหผูรับเหมาเปนผูจัดเตรียมน้ําดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะให
คนงานกอสรางอยางเพียงพอ 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

6. การคมนาคมขนสง 1) จํากัดความเร็วรถยนตขณะวิ่งผานชุมชนใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และ
ภายในพ้ืนที่โครงการไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพ่ือปองกันอุบัติเหต ุ

- พื้นที่โครงการและถนน
เขา-ออกพ้ืนที่โครงการ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 2) หลีกเลี่ยงการขนสงวัสดุกอสรางในชวงช่ัวโมงเรงดวน ทั้งชวงเชา (เวลา 07.00- 
09.00 น.) และชวงเย็น (16.00-18.00 น.) 

- พื้นท่ีโครงการและเสนทาง
ขนสงวัสดุอุปกรณ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) จัดใหมีไฟสองสวางบริเวณทางเขา-ออกพื้นท่ีกอสรางโครงการ    
 4) จัดระบบการจราจรในพ้ืนท่ีกอสราง พรอมจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลรถที ่

เขา-ออกพ้ืนที่กอสรางเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 
- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 5) จัดใหมีเจาหนาที่เพ่ืออํานวยความสะดวกและใหสัญญาณจราจร โดยเฉพาะ
ชวงเวลาใชเครื่องจักรหนักและการเคลื่อนยายวัสดุและอุปกรณกอสรางใน
พ้ืนที่สาธารณะ 

- พื้นท่ีโครงการและเสนทาง
ขนสงวัสดุอุปกรณ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 
6. การคมนาคมขนสง 
   (ตอ) 

6) กําหนดใหบริษัทผูรับเหมาจะตองกวดขันพนักงานขับรถใหปฏิบัติตามกฎจราจร
อยางเครงครดั 

- พื้นท่ีโครงการและเสนทาง
ขนสงวัสดุอุปกรณ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 7) กําหนดใหมีการควบคุมและตรวจสอบน้ําหนักการบรรทุกใหสอดคลองตามที่
กฎหมายกําหนด และตองจัดใหมีวัสดุอุปกรณปองกันการตกหลนของวัสดุ
กอสรางเพื่อปองกันความเสียหายของผิวจราจรและเกิดอันตรายตอผูใชเสนทาง 

- พื้นท่ีโครงการและเสนทาง
ขนสงวัสดุอุปกรณ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 8) กรณีที่มีวัสดุกอสรางรวงหลนภายในพ้ืนที่กอสรางหรือพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบ
หรือเสนทางที่ใชขนสงผูรับเหมากอสรางจะตองเก็บวัสดุกอสรางที่รวงหลน
ทันที รวมทั้งทําความสะอาดในบริเวณดังกลาวใหเรียบรอย เพื่อไมใหเกิดการ
กีดขวางการใชเสนทางหรือความสกปรกในบริเวณตาง ๆ 

- พื้นท่ีโครงการและถนน 
ที่ใชขนสงวัสดุกอสราง 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอน็.ท ีจํากัด 

 9) กําหนดใหมีการตรวจสอบสภาพรถขนสงตามคูมือการบํารุงรักษาตลอดอายุ
การดําเนินการ 

- พื้นท่ีโครงการและเสนทาง
ขนสงวัสดุอุปกรณ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 10) กําหนดใหรถบรรทุกท่ีวิ่งเขา-ออกพ้ืนท่ีโครงการชวงกอสรางที่ขนสงวัสดุและ
อุปกรณกอสรางตองมีการปกคลุมดวยผาใบอยางมิดชิด 

- พื้นท่ีโครงการและเสนทาง
ขนสงวัสดุอุปกรณ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 11) กําหนดใหรถบรรทุกที่เกี่ยวกับกิจกรรมกอสรางโครงการติดหมายเลขโทรศัพท 
ที่สามารถเห็นไดอยางชัดเจน เพื่อเปนชองทางในการรองเรียนและควบคุม
การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 

- พื้นท่ีโครงการและเสนทาง
ขนสงวัสดุอุปกรณ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 12) แจงแผนการกอสรางให กับหน วยงานและชุมชนที่ เก่ียวของพรอมทั้ ง
ประสานงานกับตํารวจทองถิ่นเพ่ืออํานวยความสะดวกในการจราจรบริเวณ
ดานหนาโครงการกอนกอสราง 

- พื้นท่ีโครงการและเสนทาง
ขนสงวัสดุอุปกรณ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 13) วางแผนในการเคลื่อนยาย ขนสง เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ เขาสูพ้ืนที่โครงการ 
โดยในการเคลื่อนยายเครื่องจักรขนาดใหญ ประสานงานกับตํารวจทางหลวง 
และตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรในพื้นที ่เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจราจร 

- พื้นท่ีโครงการและเสนทาง
ขนสงวัสดุอุปกรณ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 
7. การจัดการของเสีย 1) จัดใหมีพ้ืนที่จัดเก็บขยะของโรงงาน เพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล

และวัสดุที่ไมใชแลวที่เกิดจากคนงานและจากกิจกรรมการกอสราง 
- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) จัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไมใชแลวขนาด 200 ลิตร  
พรอมฝาปดมิดชิดอยางเพียงพอ เพ่ือรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุ 
ที่ไมใชแลวที่เกิดจากคนงานและจากกิจกรรมการกอสราง กอนนําไปจัดเก็บใน
พ้ืนที่จัดเก็บขยะของโรงงาน 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) กําหนดใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว กอนนําไป
จัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บขยะของโรงงาน สําหรับมูลฝอยแหง (เศษวัสดุหรือของ
เสียจากกิจกรรมกอสราง) ที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดใหพิจารณานํากลับมา
ใชใหมหรือจําหนายใหกับหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) นําเศษวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดกลับมาใชใหมใหมากที่สุด หรือ
จําหนายใหกับบริษัทที่ไดรับอนุญาตมารับซื้อ 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 5) จัดใหมีผูรับผิดชอบเพื่อดูแลการรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะ กลาวคือ 
ดูแล/ควบคุมใหมีการคัดแยกมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชวงกอสราง พรอมทั้งมีหนาที่
ประสานงานเพ่ือจําหนายมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดใหกับ
ผูรับซื้อท่ีไดรับอนุญาต หรือติดตอใหหนวยงานทองถ่ินที่มีศักยภาพมารับมูลฝอย
ที่ไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดเพ่ือนําไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 6) อบรมและใหความรูตอคนงานกอสรางเก่ียวกับการคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณ
และเสริมรายได 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 7) หามทิ้งขยะลงในทางระบายน้ํา ทอรวบรวมน้ําทิ้งและทอระบายน้ํา รวมถึง
แหลงน้ําในบริเวณใกลเคียงพ้ืนที่กอสราง 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผดิชอบ 
7.  การจัดการของเสีย

(ตอ) 
8) การจัดการเศษวัสดุจากการกอสราง/มูลฝอยจากการกอสราง โครงการกําหนด

รายละเอียดการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุกอสรางไวในสัญญาวาจาง
ผูรับเหมา เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับเหมารื้อถอนหรือกอสรางในการ
จัดการมูลฝอยและเศษวัสดุกอสรางตาง ๆ ไมนําเศษวัสดุท่ีเกิดจากการรื้อถอน
ไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจสงผลกระทบตอผูพักอาศัยอยูใน
บริเวณนั้น ๆ 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

8.  ระบบระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวม 

1) เศษวัสดุกอสรางท่ีมีลักษณะงายตอการถูกน้ําฝนชะลางและพัดพาควรเก็บใส
ภาชนะหรือใชวัสดุปดคลุมใหมิดชิด 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) ปองกันและควบคุมไมใหคนงานกอสรางท้ิงมูลฝอยลงรางระบายน้ําเพ่ือปองกัน
การอุดตันและเนาเสียของน้ําในรางระบายน้ํา 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 3) จัดใหมีตะแกรงดักขยะที่อาจปะปนมากับน้ําฝนกอนระบายลงสูรางระบาย
น้ําฝน 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) ขุดลอกตะกอนดินและเศษวัสดุกอสรางออกจากรางระบายน้ําเมื่อพบการ
สะสม 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 5) ตรวจสอบการอุดตันของรางระบายน้ําเปนประจําทุกเดือน และตรวจสอบการ
จัดวางวัสดุที่ใชในการกอสรางไมใหกีดขวางทางนํ้าไหลหรือรางระบายน้ํา 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 
 

6) จัดเก็บกองวัสดุกอสรางและเศษขยะมูลฝอยใหเหมาะสม โดยหามอยูใกลกับ 
รางระบายน้ําฝนภายในโครงการ รวมทั้งการดูแลขุดลอกรางระบายน้ําอยาง
ตอเนื่องทุกสัปดาหหรือตามความจําเปน เพื่อปองกันการกีดขวางทางระบาย
น้ําและปองกันน้ําทวมขัง 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
9.  อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 
    

9.1  การคัดเลือกผูรับเหมา
และแผนงานกอสราง 

 

1) การคัดเลือกผูรับเหมาใหพิจารณาจากการจัดทําแผนงานดานความปลอดภัยใน
การทํางานสําหรับงานกอสรางใหสอดคลองตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานเก่ียวกับงานกอสราง พ.ศ. 2551 และประกาศกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑการจัดทําแผนงานดานความปลอดภัยในการ
ทํางานสําหรับงานกอสราง พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

2) กําหนดใหนํารายละเอียดมาตรการดานสิ่งแวดลอมไปกําหนดเปนเงื่อนไขใน
สัญญาจางบริษัทผูรับเหมาและใหถือปฏิบัติโดยเครงครัด เพ่ือใหเกิดประสิทธิผล
ในการปฏิบัต ิ

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

3) การคัดเลือกผูรับเหมาใหพิจารณาบุคลากรหลัก พิจารณาประสบการณประวัติ
การศึกษา บุคลากรหลักของบริษัทผูรับเหมา วามีความสอดคลองกับโครงการท่ี
จะกอสรางหรือไม รวมถึงการจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับ
วิชาชีพ ใหสอดคลองตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 
2549 รวมทั้งขอกําหนด/เงื่อนไขดานความปลอดภัยในการทํางานรวมถึงการ
อบรมใหความรูและการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) 
ตองจัดใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) ระบุในสัญญาจัดจางใหบริษัทรับเหมากําหนดรายละเอียด อุปกรณ ขั้นตอน
ตางๆ ที่บริษัทรับเหมาตองดําเนินการและปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 
ในการดําเนินงานกอสรางใหชัดเจน 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
9.1  การคัดเลือกผูรับเหมา

และแผนงานกอสราง 
(ตอ) 

5) กําหนดแผนการกอสรางและแผนการเคลื่อนยาย/การลําเลียงวัสดุ/การจัดเก็บ
วัสดุและการกําจัดวัสดุที่ใชแลวในสถานที่กอสราง กําหนดแผนเพื่อเตรียมการไว
ลวงหนา รวมทั้งตองปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว เพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอชีวิต
และทรัพยสินของผูปฏิบัติงานหรือผูที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับสถานท่ีกองเก็บ
วัสดุหรือบริเวณท่ีกําลังทําการขนสงวัสดุ/เสนทางที่ใชในการสง 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 6) ทางรวมหรือทางแยกในเขตกอสราง ใหติดตั้งปายเตือนเครื่องหมายเตือนหรือ
เครื่องหมายบังคับเพื่อแสดงวาขางหนาเปนทางรวมหรือทางแยกบริเวณทางขนสง
ที่เลี้ยวโคงหรือหักมุม และติดตั้งกระจกนูนขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 
50 เซนติเมตร หรืออุปกรณอ่ืน เพื่อใหคนงานกอสรางและผูขับขี่ยานพาหนะที่
กําลังสวนทางมามองเห็นไดสะดวก 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 7) ตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานอยางสม่ําเสมอตามแผนงานที่กําหนด
รวมกันระหวางบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด กับบริษัทรับเหมา 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

9.2  ระบบการจัดการ 
ความปลอดภัย 

1) กําหนดใหบริเวณเขตกอสราง เชน ก้ันพื้นท่ีที่มีการกอสรางดวยวัสดุที่เหมาะสม
ตามลักษณะงาน และจัดทําปาย “เขตกอสราง” หรอื “เขตอันตราย” แสดงให
เห็นไดชัดเจน พรอมทั้งจัดใหสัญญาณไฟสีสมตลอดเวลากลางคืน 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) กําหนดใหอบรมใหความรูและการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
(PPE) ใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน รวมถึงการจัดใหมีเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน ใหสอดคลองตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 
ในการทํางาน พ.ศ. 2549 หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) หามนายจาง/ผูรับเหมาชวงอนุญาตหรือปลอยปละละเลยใหคนงานกอสราง 
เขาพักอาศัยในอาคารซึ่งอยู ในระหวางการกอสรางหรือในเขตกอสรางนั ้น  
เวนแตนายจาง/ผูรับเหมาชวงจะไดจัดใหมีมาตรการดานความปลอดภัยและ
ไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากวิศวกรตามกฎหมายกําหนด 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
9.2  ระบบการจัดการ 

ความปลอดภัย (ตอ) 
4) ควบคุมดูแลใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) 

ตลอดเวลาที่ทํางานและตองจัดเตรียมใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน และ
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล พ.ศ. 2554 และกฎหมายที่เก่ียวของ โดยใหมีการตรวจสอบและอบรม
การใชอุปกรณนั้นกอนการใชงาน 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากดั 

9.3  การจัดสภาพแวดลอม
และสขุาภิบาล  

1) จัดใหมีระบบการจัดเก็บ การขนและยายเศษวัสดุเหลือใช ไมใหกีดขวางการ
ทํางาน มีความปลอดภัยและหามเผาทําลายวัสดุเหลือใชหรือขยะ 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

2) จัดใหมีหองน้ํา-หองสวม ใหถูกตองตามสุขลักษณะและติดตั้งไวในที่ซึ่งใกลกับ 
แหลงปฏิบัติงาน พรอมท้ังจัดใหมีน้ําดื่มที่สะอาดและพอเพียงแกผูปฏิบัติงาน 
รวมท้ังจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการ ไดแก สิ่งอํานวยความ
สะดวกซักลาง การเปลี่ยนเสื้อผา น้ําดื่ม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
รับประทานอาหาร 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

3) จัดใหมีแผนผังแสดงเสนทางฉุกเฉิน และทางออก เสนทางการจราจร พ้ืนท่ี
อันตราย และติดปายแสดงหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือขอ
ความชวยเหลือในยามฉุกเฉิน เชน โรงพยาบาล หนวยงานดับเพลิง หนวยงาน
บรรเทาสาธารณภัยที่ใกลที่สุดไว ณ เขตกอสรางใหเห็นไดชัดเจน 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

4) จัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะท่ี 
เขา-ออกเขตกอสราง โดยจัดใหมีปายเตือน และระบบควบคุมตรวจสอบการเขา
ทํางานของคนงานเพื่อปองกันและหามไมใหบุคคลหรือยานพาหนะที่ไมไดรับ
อนุญาตเขาเขตกอสราง 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 5) จัดใหมีเสนทางการจราจร ทางเทา จุดบรรทุกและขนถายวัสดุภายในเขตกอสราง
ที่เหมาะสมและปลอดภัยกับบุคคลและยานพาหนะ 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
9.4  การเฝาระวังและจัดการ

เร่ืองความปลอดภัย 
 

1) จัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัยในงานกอสรางตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน 
ในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) จัดทํารายงานอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง โดยรายงานประวัติสวนตัวของผูประสบ 
อุบัติเหตุ สถานที่ประสบอุบัติเหตุ ผูเห็นเหตุการณ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
ลักษณะการบาดเจ็บ และความรุนแรง แนวทางแกไขและการปองกัน ขณะเกิด
อุบัติเหตุมีการใชอุปกรณปองกันหรือไมและความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา
เก่ียวกับอุบัติเหตุนั้น 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) จัดใหมีสัญลักษณเตือนอันตรายและเครื่องหมายเก่ียวกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในตําแหนงที่มีความเสี่ยงท่ีอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังจัดใหมีการฝกอบรมใหความรู
เก่ียวกับสัญลักษณเตือนอันตราย เครื่องหมายความปลอดภัย และรหัสสัญญาณ
ตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) กําหนดในพ้ืนที่กอสรางตองจัดใหมีเวชภัณฑและยาเพ่ือใชในการปฐมพยาบาล
ประจําในหนวยงานกอสรางใหสอดคลองตามกฎกระทรวง วาดวยการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

9.5  งานเจาะ/งานขุด/ 
งานเสาเข็ม 

1) การเจาะหรือขุดรู หลุม บอ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกัน ตองทําการ 
ขออนุญาตทํางานเพื่อกําหนดมาตรการปองกัน เชน การจัดใหมีราวก้ันหรือรั้ว 
กันตก แสงสวาง และปายเตือนอันตรายตามลักษณะของงานกอสรางเพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัยตลอดเวลาการทํางาน และในเวลากลางคืนตองจัดใหมีสัญญาณ
ไฟสีสมหรือปายสีสะทอนแสงเตือนอันตรายใหเห็นไดชัดเจน 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
9.5  งานเจาะ/งานขุด/ 
 งานเสาเข็ม (ตอ) 

2) งานเสาเข็มเจาะขนาดใหญที่มีเสนผานศูนยกลางตั้งแต 70 เซนติเมตรขึ้นไป  
ตองจัดใหมีวิศวกรซึ่งมีประสบการณดานปฐพีวิศวกรรมประจําสถานที่กอสราง
ตลอดเวลาในกรณีท่ีมีการทํางานดานเสาเข็มเจาะ 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) กรณีทํางานเสาเข็มเจาะในบริเวณที่จํากัด เชน ใตเพดานต่ํา ในซอกแคบหรือ 
มุมอับ ตองจัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายเปนกรณีพิเศษเฉพาะแหงเพื่อ
ปองกันมิใหคนงานไดรับอันตรายขณะทํางาน 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

9.6  ความปลอดภัยในการใช
เคร่ืองมือและเครื่องจักร 

1) ตรวจสอบสภาพความพรอมของอุปกรณกอสรางทุกชนิดใหอยูในสภาพพรอม 
ใชงานกอนดําเนินงานในทุกวัน ใหสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ใชเครื่องมือและเครื่องจักร 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) จัดทําแผนงานดูแลเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในการทํางานกอสรางใหอยูใน
สภาพที่ใชงานไดดีและปลอดภัยตามระยะเวลาการใชงานที่เหมาะสม และการ
ตรวจรับรองประจําป 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 3) กรณีที่อาจเกิดอันตรายจากการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรใด ใหติดตั้งอุปกรณ
ปองกันอันตรายและเตือนอันตรายที่เครื่องจักรนั้น เชน สัญญาณเสียง และแสง 
สําหรับการเดินหนาถอยหลังของเครื่องจักร และติดปายเตือนอันตรายใหเห็นได
ชัดเจน 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสําหรับลูกจางซึ่งทํางานกับเครื่องจักร เชน หลังคา
เกง ที่ปดครอบแทนหมุน เครื่องปดบังประกายไฟ หรือตะแกรงเหล็กเหนียว 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 5) ติดตั้งน่ังรานตามมาตรฐาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงานในการ
ทํางานบนท่ีสูง และกําหนดใหพนักงานที่ปฏิบัติงานทุกชนิดท่ีเก่ียวของกับนั่งราน
ในงานกอสรางรวมทั้งการบํารุงรักษาอาคารและการรื้อถอน ตองจัดใหมีอุปกรณ
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
9.6  ความปลอดภัยในการใช

เครื่องมือและเคร่ืองจักร 
(ตอ) 

6) เมื่อมีผูปฏิบัติงานทํางานบนนั่งราน และมีผูปฏิบัติงานอ่ืนทํางานอยูเหนือศีรษะ
จะตองจัดสิ่งปองกันเหนือพื้น ท่ีปฏิบัติงานน้ัน เพื่อไมให เกิดอันตรายตอ
ผูปฏิบัติงานที่อยูชั้นลาง และหามใชนั่งรานเปนที่กองเก็บสิ่งของ เวนแตจะเปนที่
วางพักชั่วคราว และนั่งรานจะตองไมรับน้ําหนักเกินกําลัง 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 7) สรางราวกันตกใหอยูในลักษณะมั่นคงแข็งแรง โดยใชไม ทอเหล็ก เหล็กฉาบ 
หรือเหล็กอ่ืนๆ และขอบกันของตกตองทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรงเพียงพอที่จะกัน
เศษวัสดุท่ีกระเด็นมากระแทกได เพ่ือปองกันไมใหวัสดุนั้นกระเด็นตกลงไป
ดานลางได 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

9.7  การเคลื่อนยายวัสดุและ
การเก็บวัสดุในสถานท่ี
กอสราง 

1) การจัดเก็บวัสดุอันตรายและวัตถุไวไฟ จะตองทําการเก็บใหเปนไปตามขอปฏิบัติ
ที่ไดแนะนําของมาตรฐานความปลอดภัยในงานกอสราง และตามเกณฑของ
กฎหมาย หรือขอกําหนดของหนวยงานราชการที่ไดกําหนดไวอยางเครงครัด 
(Material Safety Data Sheet, MSDS) 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) หามกองเก็บวัสดุภายในพ้ืนที่ขอบถนน พื้นที่ไหลทางสาธารณะ กรณีจําเปนที่จะ 
ตองจัดวางวัสดุในพ้ืนท่ีสาธารณะจะตองตรวจสอบการกองเก็บวัสดุน้ีใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายทองถ่ินน่ันๆ และจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาท่ีซึ่งมีหนาที่ดูแลท่ีสาธารณะนั้นเปนลายลักษณอักษร กองเก็บวัสดุน้ัน
จะตองไมกอใหเกิดอันตราย ความเสียหาย หรือกอใหเกิดความเดือดรอนรบกวน
ตอผูสัญจรไปมา และผูอยูอาศัยในบริเวณที่กองเก็บวัสดุนั้น ควรติดตั้งแผง
ปองกันและปายเตือนใหเดนชัด เพื่อผูสัญจรทั่วไปไดใชความระมัดระวัง 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
9.7  การเคลื่อนยายวัสดุและ

การเก็บวัสดุในสถานที่
กอสราง (ตอ) 

3) สําหรับวัสดุที่กองเก็บอยูในรั้วที่แสดงเขตพ้ืนที่กอสราง หรือกองวัสดุท่ีอยูนอกตัว
อาคารที่กอสรางท่ีกองเก็บนานเกินกวา 10 วัน หรืออยูในบริเวณใกลทางสัญจร
นอยกวา 2 เมตร จะตองติดตั้งริ้วธงสีขาวสลับแดงรอบกองวัสดุ โดยธงน้ีจะตอง
ทําดวยวัสดุที่มองเห็นชัดเจน เชน พลาสติกหรือผา และถาหากธงอันไหนที่สีซีด
หมองจะตองเปลี่ยนใหม และในเวลากลางคืนหรือในเวลาท่ีแสงมือสลัวจะตอง
ติดไฟสองสวางใหมองเห็นกองวัสดุไดชัดเจน สําหรับกองที่อยูในอาคารจะตอง 
มีแสงสวางหรือไฟสองสวางเพียงพอ เพ่ือใหสามารถมองเห็นกองวัสดุไดชัด
ตลอดเวลาที่ดําเนินการกอสรางโครงสรางของตวัอาคาร 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

9.8 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 1) จัดใหมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับชวงกอสราง รวมทั้งการประสานงานกับผูที่
เก่ียวของ 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 2) จัดใหมีระบบการฝกอบรมคนงานกอสรางและพนักงานท่ีอยูในพ้ืนที่กอสราง
เกี่ยวกับระบบแจงเตือนกรณีฉุกเฉิน และข้ันตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 3) จัดใหมีหนวยปฐมพยาบาลและเวชภัณฑพ้ืนฐานอยางเพียงพอ รวมทั้งจัดใหมีรถ
สําหรับนําผูปวยสงโรงพยาบาลไดทันทีกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหต ุ

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 4) การเจาะหรือขุดรู หลุม บอ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่ลึกตั้งแต 2 เมตร 
ขึ้นไป ใหมีการออกแบบและกําหนดข้ันตอนการดาํเนินการโดยวิศวกรกอนลงมือ
ปฏิบัติงาน และตองปฏิบัติตามแบบและขั้นตอนดังกลาว รวมทั้งตองติดตั้งสิ่ง
ปองกันดินพังทลายไวดวย 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
10. การร้ือถอน/ปรับพื้นท่ี 1) สรางรั้วโดยรอบพ้ืนท่ีรื้อถอน เพื่อกําหนดขอบเขตพื้นที่ของงานรื้อถอน รวมถึง

ติดปายเตือนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อปองกันผูที่ไมเกี่ยวของเขามาในเขตพื้นที่
ตลอดเวลาของการทํางาน โดยรายละเอียดของรั้วใหเปนไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยจากการกอสราง 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 2) ตองมีการจัดทําประกาศ คําเตือนใหไดตามวัตถุประสงคของความปลอดภัย และ
ติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 3) ทุกทางเขาออกพ้ืนที่ตองมีความสวางเพียงพอ และมีการทําสิ่งปองกันใหเปนไป
ตามมาตรฐานความปลอดภัยจากการกอสราง 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 4) จัดใหมีการใชผาใบกอสราง (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลาม โดยรอบเพ่ือปองกัน
ฝุนละอองกระจายออกสูภายนอก 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 5) จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่จําเปนสําหรับคนงาน เชน น้ําดื่ม 
หองน้ํา หองสวม ใหไดตามมาตรฐานความปลอดภัยขณะกอสรางและคูมือการ
ปองกันอันตราย และควบคุมสภาพแวดลอมในงานกอสราง 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 6) มีการจัดการความปลอดภัยอยางเปนระบบตามมาตรฐานสากล เชน การให
คนงานสวมอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (Personal Protective 
Equipment) ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน การวางมาตรการปองกันอันตรายโดย
วิเคราะห อันตรายท่ีจะเกิดขึ้นจากการทํางาน (Job Safety Analysis) การ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร อุปกรณเครื่องมือไฟฟา หรือเครื่องจักรท่ี
ใชในการยก การตัก การสกัด ทุบตึก รื้อถอน เชน เครน รถแบคโฮ เปนตน 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 7) ตรวจสอบและปองกันความเสียหายของเสนทางการลําเลียงเศษวัสดุท่ีจะนําไป
ทิ้ง ตองไมสรางความเดือดรอน และเสียหายใหกับชุมชนหรือเสนทาง เชน การ
ฉีดน้ําลางลอรถกอนออกภายนอกเขตกอสราง การใชผาคลุมรถ และขนยาย
วัสดุออกภายนอกพ้ืนที่สม่ําเสมอ เปนตน 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 8) หลีกเลี่ยงการขนสงวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอน/ปรับพื้นที ่ในชวงเวลาเรงดวน 
เพื่อปองกันผลกระทบดานการจราจร และอุบัติเหตุบนทองถนน 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
11. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 1) พิจารณารับคนในทองถ่ินท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามความตองการเขาทํางาน

เปนอันดับแรก ยกเวนผูเขามาทํางานในตําแหนงเช่ียวชาญอาจใชแรงงานจาก 
ที่อ่ืนและผูรับเหมาตองทําการตรวจสอบประวัติแรงงานกอนเขาทํางาน รวมทั้ง
จัดทําประวัติแรงงาน  

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 
 
 

2) กําหนดใหผูรับเหมามีการควบคุมคนงานอยางเขมงวด เพ่ือปองกันปญหาลักขโมย 
การทํารายรางกาย ปญหายาเสพติด และการทะเลาะวิวาทระหวางคนงานกับคน
ในชุมชน 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

3) กําหนดกฎระเบียบการทํางานอยางชัดเจน และควบคุมดูแลคนงานกอสราง
อยางเครงครัด 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 
 

4) กําหนดใหโครงการจะตองติดตอประสานงานรวมมือกับผูนําชุมชน เชน กํานัน
และผูใหญบาน เปนตน เพ่ือชวยกันปองกันและแกไขเรื่องความปลอดภัยของ
ประชาชน และกําหนดมาตรการดานความปลอดภัยเก่ียวกับชุมชน 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

5) หากมีการรองเรียนในขณะดําเนินการกอสรางโครงการตองดําเนินการแกไขทันที
พรอมรายงานใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

12. การประชาสัมพันธ 
     และการมีสวนรวม 
     ของประชาชน 

1) กําหนดใหมีการประชาสัมพันธกับชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงใหรับทราบ
เก่ียวกับความกาวหนาหรือความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของโครงการอยางตอเน่ือง 
รวมทั้งกํากับดูแลมิใหคนงานรบกวนหรือบุกรุกที่ดินของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด   

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 2) กําหนดใหมีการใหขอมูลขาวสารของโครงการอยางเพียงพอ สรางสัมพันธที่ด ี
กับชุมชนอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลากอสราง ถามีขอรองเรียนจะตองรีบ
ดําเนินการแกไข 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 3) ติดปายประกาศบริเวณหนาพื้นที่ตั้งโครงการ เพื่อนําเสนอขอมูลขาวสารของ
โครงการ โดยระบุขอมูลที่เก่ียวของกับโครงการ เชน ชื่อโครงการ แผนการ
กอสรางโครงการ บริษัทผูรับเหมา บริษัทเจาของโครงการ ผูประสานงาน และ
หมายเลขโทรศัพท เปนตน 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
12. การประชาสัมพันธ 

และการมีสวนรวม 
ของประชาชน (ตอ) 

4) จัดใหมีทีมงานประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการ เพื่อใหขอมูลขาวสารและ 
รับเรื่องรองเรียนจากชุมชน โดยระบุผูที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน ชองทาง 
การติดตอ สื่อสารรับเรื่องรองเรียน พรอมท้ังจัดสงทีมงานไปตรวจสอบขอรองเรียน
และแจงผลการดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียนที่เกิดจากการดําเนินงานของ
โครงการใหชุมชนรับทราบ 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 5) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA Monitoring 
Committee) เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอมและดานการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการ ประกอบดวย 
ผูแทนภาครัฐ ตัวแทน 6 หนวยงาน ผูแทนภาคประชาชนจากการเลือกตั้งตัวแทน 
29 ชุมชน/หมูบาน จํานวน 16 คน และผูแทนโครงการ โดยแตงตั้งภายใน 
6 เดือน หลังจากไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 6) องคประกอบคณะกรรมการฯ และที่มาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA Monitoring Committee) ประกอบดวย ตัวแทนจาก 3 ฝาย 
ไดแก กรรมการผูแทนภาคประชาชน กรรมการผูแทนภาคราชการ/นักวิชาการ
ในทองถิ่น และผูแทนจากโครงการ โดยกําหนดสัดสวนตัวแทนจากภาคประชาชน
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด รายละเอียดดังน้ี 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
12. การประชาสัมพันธ 
     และการมีสวนรวม 
     ของประชาชน (ตอ) 

(1)  ผูแทนภาคประชาชนไมรวมผูนําชุมชน จํานวนไมนอยกวา 16 คน กรรมการ
ผูแทนภาคประชาชนใหมาจากการเลือกตั้งของหมูบาน คณะกรรมการ
หมูบานหรือคณะกรรมการบุคคลที่เปนตัวแทนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
ของแตละหมูบานเพื่อเปนคณะกรรมการผูแทนภาคประชาชน จากชุมชน
รอบที่ตั้งโครงการในพ้ืนท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผูเขารวมประชุมรวม 
ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูเขารวมประชุมทั้งหมด ประกอบดวย 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 (1.1) ตัวแทนจากองคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง 4 คน จากการ
เลือกตั้งของหมูที่ 3 บานหนองมวง หมูที่ 4 บานหนองขาม หมูที่ 5 
บานทับชาง หมูที่ 6 บานทับชาง หมูที่ 7 บานมาบมะคา หมู ท่ี 8 
บานชะอม หมูที่ 9 บานชะอม หมูที่ 13 บานหนองสมอ และหมูที่ 15 
บานหนองพะลาน 

   

 (1.2) ตัวแทนจากองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลาจํานวน 4 คน 
จากการเลือกตั้งของ หมูที่ 1 บานหนองตะคลอง หมูท่ี 2 บานหนอง
ตะลุมปุก หมูที่ 3 บานหนองปลิง หมูที่ 4 บานหนองบัวศาลา หมูที่ 5 
บานอางหนองแหน หมูที่ 8 บานหนองตาคง หมูที่ 9 บานหนองปลิง
ใหมและหมูที่ 10 บานหนองตะลุมปุกใหม 

   

 (1.3) ตัวแทนจากเทศบาลตําบลหัวทะเล จํานวน 3 คน จากการเลือกตั้ง
ของ หมูท่ี 3 บานโนนฝรั่ง หมูท่ี 4 บานหนองสองหอง หมูท่ี 5 บาน
พะไล หมูที่ 10 บานหนองสองหองเหนือ และหมูที่ 11 บานบุญนิมิต 

   

 (1.4) ตัวแทนจากองคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน จํานวน 1 คน 
จากการเลือกตั้งของหมูที่ 6 บานหนองบอน 

(1.5) ตัวแทนจากองคการบริหารสวนตําบลมะเริง จํานวน 2 คน จากการ
เลือกตั้งของหมูที่ 3 บานสารภี หมูที่ 2 บานใหม หมูที่ 4 บานพระ 

(1.6) ตัวแทนจากเทศบาลตําบลโพธ์ิกลาง จํานวน 1 คน จากการเลือกตั้ง
ของ หมูท่ี 3 บานหนองพลวงนอย 

(1.7) ตัวแทนจากองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง จํานวน 1 คน  
จากการเลือกตั้งของหมูที่ 6 บานงิ้ว 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
12. การประชาสัมพันธ 
     และการมีสวนรวม 
     ของประชาชน (ตอ) 

(2)  กรรมการผูแทนภาคราชการใหมาจากหนวยงานราชการที่เก่ียวของกับ 
การดําเนินงานของโครงการ จํานวน 6 คน ประกอบดวย 
(2.1)  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 

 นครราชสีมาหรือผูแทน 1 คน  
(2.2)  อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาหรือผูแทน 1 คน  
(2.3)  นายอําเภอเมืองนครราชสีมาหรือผูแทน  1 คน 
(2.4)  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียงหรือผูแทน  1 คน 
(2.5)  ตัวแทนดานสาธารณสุขภายในอําเภอเมืองนครราชสีมา หรือผูแทน  

1 คน 
(2.6)  ตัวแทนสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

หรือผูแทน 1 คน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 (3)  ผูแทนโครงการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการโรงงาน ผูจัดการสวน
งานสิ่งแวดลอม และผูจัดการแผนกงานธุรการ/งานบุคคล 

   

 7)  คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติสําหรับบุคคลที่จะไดรับการคัดเลือก 
ใหเปนคณะกรรมการฯ มีรายละเอียดดังน้ี 
(1) ตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป บริบูรณ 
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(3) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(4)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5)  สําหรับกลุมตัวแทนจากภาคประชาชน กลุมผูนําชุมชน หนวยงานราชการ

ตองเปนผูที่ไมมีผลประโยชนสวนไดสวนเสียกับบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัดและ
ตองไมมีบุคคลในเครือญาติทํางานอยูภายใตบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัดไมวา
ทางใดทางหนึ่ง 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษทั เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
12. การประชาสัมพันธ 
     และการมีสวนรวม 
     ของประชาชน (ตอ) 

8)  วาระของคณะกรรมการและการพนสภาพ 
(1) กรรมการมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับการ

ประกาศแตงตั้งและอาจไดรับการสรรหาหรือแตงตั้งใหเปนกรรมการไดอีก 
แตไมเกิน 2 วาระติดตอกัน 

(2) เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการสรรหาหรือแตงตั้ง
กรรมการขึ้นมาใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระน้ันอยูใน
ตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับการสรรหาหรือ
แตงตั้งใหมเขารับหนาที่แตตองไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่กรรมการ 
พนจากตําแหนงตามวาระนั้น 

(3) กรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการสรรหาหรือ
แตงตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต วันที่
กรรมการวางลงและใหผูไดรับการสรรหาหรือไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 (4) กรณีวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูนอยกวา 
90 วัน จะไมดําเนินการสรรหาหรือแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางลง 
ก็ได และใหคณะกรรมการประกอบดวย กรรมการเทาที่เหลืออยูนอกจาก
การพนตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(4.1)  ตาย 
(4.2)  ลาออก 
(4.3)  เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 
(4.4)  คณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ใหถอดถอนออกจากตําแหนงเพราะ 

มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาท่ี หรือ 
หยอนความสามารถ 

(4.5)  เปนบุคคลลมละลาย 
(4.6)  เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(4.7)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
12. การประชาสัมพันธ 
     และการมีสวนรวม 
     ของประชาชน (ตอ) 

 สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 9)  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ 
(1) สรางเสริมความเขาใจอันดีระหวางโครงการกับชุมชน และประสานความ

รวมมือกับหนวยงานอ่ืนหรือผูท่ีเก่ียวของ 
(2) รวมกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมและผลการตรวจวัดตาม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ และเผยแพร/
ประชาสัมพันธใหชุมชนและหนวยงานทีเ่ก่ียวของทราบ  

(3) กํากับ ดูแล การดําเนินงานของโครงการตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของโครงการ 

(4) เปนตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานของโครงการใหสอดคลองกับระเบียบ มาตรฐานกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

(5) เปนศูนยกลางเพ่ือประสานความรวมมือ ในการดําเนินงานใด ๆ เพ่ือกอให 
เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางโครงการกับชุมชน 

(6) เปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนขอมูลเพ่ือติดตาม 
ผลการดําเนินการและการแกไขปญหารวมกันระหวางโครงการ ชุมชนและ
หนวยงานตาง ๆ ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความ
สมานฉันท โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีแทจริงของชุมชน 

(7) ตรวจสอบขอเท็จจริง ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการจัดการขอรองเรียน
เก่ียวกับปญหาและผลกระทบที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ และแนวทาง
การปองกันและแกไขปญหา 

(8) รวมเจรจาไกลเกลี่ยและหาขอยุติกรณีมีขอพิพาทปญหาสิ่งแวดลอมระหวาง
โครงการกับชุมชนและพิจารณากําหนดอัตราการชดเชยกรณีขอพิพาท
ปญหาสิ่งแวดลอมระหวางโครงการกับชุมชน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
12. การประชาสัมพันธ 
     และการมีสวนรวม 
     ของประชาชน (ตอ) 

10) ความถ่ีในการประชุม 
(1) ความถ่ีในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA Monitoring Committee) ตองมีกรรมการฯ มาประชุม
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการฯ ท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม  
โดยประชุมอยางนอยทุก 6 เดือน แตหากพบวามีความจําเปนเรงดวน
สามารถประชุมกอนกําหนดเวลาปกติได โดยใหอยู ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ ง 
ใหมีเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานใน 
ที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 11)  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดลอม (EIA Monitoring Committee) มาจากงบการดําเนิ นงานด าน 
การบริหารงานของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด หลังจากน้ันใหจัดสรรงบประมาณ
จากการดํ าเนินกิจการของโครงการในอัตราคงที่  100,000 บาท/ป  โดย
งบประมาณท่ีเหลือจากปกอนหนาใหเปนเงนิสะสมเพ่ือใชในการดําเนินงานในปถัด 

- คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 12)  กําหนดใหมีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(EIA Monitoring Committee) เพ่ือใหความรูความเขาใจในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ เชน แผนการตรวจวัด กฎหมาย
ควบคุมดานสิ่งแวดลอม เปนตน โดยกําหนดใหดําเนินการภายหลังการเห็นชอบ
ภายใน 6 เดือน และเปนประจําทุกครั้งที่มีการปรับหรือแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
อีกครั้ง 

- คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 13)  โครงการจะประสานงานไปยังเขตอุตสาหกรรมสุรนารี รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ภายในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมฯ เพ่ือรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการ
ดําเนินการของโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรม ฯ รวมทั้ง 
ใหความรวมมือกับประชาชน ผูนําชุมชน เชน กํานันและผูใหญบาน เปนตน 
เพ่ือชวยกันปองกันและแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
13. สาธารณสุขและ

สุขภาพ 
 

1) จัดใหมีระบบสุขาภิบาลข้ันพ้ืนฐานแกคนงานกอสรางอยางเพียงพอ ตาม
กฎกระทรวง วาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

2) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมา ตองพิจารณารายละเอียดดานการจัดการ  
ความปลอดภัยในสัญญาวาจางใหครอบคลุมถึงการคุมครองความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

3) จัดใหมีเวชภัณฑและอุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตนไวอยางเพียงพอ รวมทั้ง
จัดเตรียมรถฉุกเฉินไวประจําโรงงานตลอดเวลาใหพรอมสําหรับการเคลื่อนยาย
ไดรับบาดเจ็บไปสงยังโรงพยาบาล ใหสอดคลองตามกฎกระทรวง วาดวยการ 
จัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

14. พื้นท่ีสีเขียว 1) จัดพื้นที่สีเขียว ขนาด 3.34 ไร (รอยละ 11.13 ของพ้ืนที่โครงการ) แสดงดงัรูปท่ี 
1 เพื่อลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ เปนแนวกําบังธรรมชาติปองกัน การ
ฟุงกระจายของฝุนละอองและเสียง รวมถึงเปนการปรับปรุงทัศนียภาพ ดวยการ
ปลูกตนอโศกอินเดีย ตนหูกระจง ตนพญาสัตบรรณ ตนประดู ตนลีลาวดี ตน
หมาก ตนสาธร และตนพิกุล 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษทั เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) ดูแลตนไม และพืชคลุมดินบริเวณตางๆ ใหอยูในสภาพดีและสวยงามอยูเสมอ 
หากพบวาตายตองปลูกแทนทันที 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) ปลูกจิตสํานึกพนักงานใหมีความหวงแหนและเล็งเห็นความสําคัญของพ้ืนที่สี
เขียวที่มีอยู เพื่อใหการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของโครงการเปนไปอยางย่ังยืนตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) บํารุงรักษาพ้ืนที่สีเขียวใหอยูในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรรงบประมาณ
การดําเนินการเพื่อดูแลอยางเพียงพอทุกป เชน งบประมาณในการซอมบํารุง 
ปมน้ํา ดูแลตนไม พันธุไม และปุย คาจางดูแลตนไม เปนตน แสดงดงัตารางที่ 1 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 
 

หมายเหตุ :  บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด เปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยระบุในเอกสารแนบทายสัญญาวาจาง  
และกํากับดูแลบริษัทผูรับเหมาใหปฏิบัตติามมาตรการท่ีเกีย่วของกับงานรับเหมาแตละกิจกรรมโดยเครงครัด 
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ตารางที่ 6.1-2 รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1. มาตรการท่ัวไป 

 
1) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เสนอในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตช้ินสวนยานยนต
จากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด ตั้งอยูที่ตําบลหนองระ
เวียง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อยางเครงครัด 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) หากเกิดเหตุการณใด ๆ ก็ตามที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด ตองแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดนครราชสีมา และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทราบโดยเร็ว เพื่อหนวยงานดังกลาวจะไดใหความรวมมือในการ
แกไขปญหา 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนนิการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด ตองวาจางหนวยงานกลาง (Third Party) เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 
และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมสงใหกรม
โรงงานอุตสาหกรรมทราบทุก 6 เดือน ท้ังนี้ การจัดทําและการเสนอรายงาน 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไวในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งผูดําเนินการหรือผูขออนุญาตจะตองไดรับ
อนุญาตใหดําเนินโครงการหรือกิจการแลว พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เก่ียวของ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1. มาตรการท่ัวไป (ตอ) 
 

4) หากบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหแตกตางไปจากที่ไดเสนอไวใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่คณะกรรมการผูชํานาญการฯ 
ไดใหความเห็นชอบไปแลว ใหเปนหนาท่ีของหนวยงานที่มีอํานาจหนาท่ีในการ
พิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต เปนผูพิจารณา ดังน้ี 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
 

 -  หากเห็นวาการแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดังกลาวไมกระทบตอสาระสําคัญของการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และเปนมาตรการ 
ที่เกิดผลดีตอสิ่งแวดลอมมากกวา หรือเทียบเทามาตรการที่กําหนดไวใน
รายงานฯ ที่ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการฯ 
แลว ใหหนวยงานที่มีอํานาจอนุมัติ หรืออนุญาต รับจดแจงการปรับปรุงแกไข
เปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
กฏหมายนั้น ๆ ตอไป พรอมกับใหจัดทําสําเนาการปรับปรุงแกไขมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่รับจดแจงไว สงใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือทราบ 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1. มาตรการท่ัวไป (ตอ) -  หากหนวยงานที่มี อํานาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต มีความเห็นวาการ

ปรับปรุงแกไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้น ๆ อาจกระทบตอ
สาระสําคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความ เห็นชอบ
จากคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ใหหนวยงานท่ีมีอํานาจในการอนุมัติ หรือ
อนุญาต จัดสงรายงานการปรับปรุงแกไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการฯ คณะที่เก่ียวของ
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการ
ดังกลาว และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือ
ปรับปรุงแกไขมาตรการฯ ตามท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ใหความเห็นชอบ
ประกอบแลว หนวยงานที่มีอํานาจใหการอนุมัติ หรืออนุญาตตองแจงผลการ
แกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทราบดวย 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
 

 

 
5) ในกรณีท่ีผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมมีแนวโนมสูงขึ้นจาก

คาที่ตรวจวัดไดในชวงการดําเนินการปกติ หรือมีแนวโนมเขาใกลคาควบคุมหรือ
คามาตรฐาน ใหโครงการตรวจสอบหาสาเหตุและเฝาระวัง เพ่ือเตรียมความพรอม
ในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ใหสรุปรายละเอียดดังกลาวไวในรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใหครบถวน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 6) ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหลงกําเนิดของโครงการมีคาเกินคาควบคุม
ที่กําหนดไว ใหโครงการทําการตรวจหาสาเหตุ ทําการแกไข และทําการตรวจวัด
ซ้ําเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแกไขพรอมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อปองกัน 
การเกิดปญหาในลักษณะดังกลาวใหครบถวน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
2. คุณภาพอากาศ     
2.1  การระบายมลพิษ 
      ออกจากปลอง 

1) ควบคุมคาความเขมขนของมลพิษทางอากาศท่ีระบายออกจากปลองโรงงาน 
โดยจะตองไมเกินเกณฑมาตรฐานของการระบายอากาศเสียจากปลองตามคา
มาตรฐานฉบับลาสุด และ/หรือมาตรฐานท่ีเขมงวดที่สุดตามที่กฎหมายกําหนด 
หรือตามคาควบคุมความเขมขนและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศใหเปนไป
ตามคาการออกแบบดังตารางที่ 2 

- ปลองระบายอากาศ
จากระบบบําบดั
มลพิษทางอากาศ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) ติดตั้ งอุปกรณ บํ าบั ดมล พิษทางอากาศแบบ ถุงกรอง (Bag Filter) จาก
แหลงกําเนิดตางๆ เขาสูระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ และระบายออกทาง
ปลองระบาย อางถึงตารางที่ 2 

- ปลองระบายอากาศ
จากระบบบําบดั
มลพิษทางอากาศ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) ติดตั้งระบบรวบรวมฝุนแบบฝาครอบและระบบรวบรวมอากาศบริเวณปากเตา
หลอม (Exhause Fume Hood) เพ่ือรวบรวมฝุนท่ีเกิดจากกิจกรรมการหลอม
เขาสูระบบดักฝุนแบบถุงกรองเพ่ือบําบัดใหไดตามที่มาตรฐานกําหนดกอน
ระบายออกสูบรรยากาศตอไป 

- เตาหลอม - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) ติดตั้งระบบรวบรวมฝุนบริเวณหนวยผสมทราย (Sand plant) และหนวยปน
แบบ (Molding) เพ่ือรวบรวมฝุนท่ีเกิดจากกิจกรรมการเตรียมแบบหลอและไส
แบบเขาสูระบบดักฝุนแบบถุงกรองเพ่ือบําบัดใหไดตามท่ีมาตรฐานกําหนดกอน
ระบายออกสูบรรยากาศตอไป 

- หนวยเตรียมแบบ
หลอและไสแบบ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 5) ติดตั้งระบบรวบรวมฝุนบริเวณสายพานแบบปด เพื่อรวบรวมฝุนที่เกิดจาก
กิจกรรมการรื้อแบบและการแยกการเหล็กเขาสูระบบดักฝุนแบบถุงกรองเพ่ือ
บําบัดใหไดตามที่มาตรฐานกําหนดกอนระบายออกสูบรรยากาศตอไป 

- เครื่องรื้อแบบและ
การแยกการเหล็ก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 6) ติดตั้งระบบรวบรวมฝุนบริเวณเครื่องขัดช้ินงาน เพ่ือรวบรวมฝุนท่ีเกิดจากกิจกรรม
การขัดชิ้นงาน (Shot Blast) เขาสูระบบดักฝุนแบบถุงกรองเพ่ือบําบัดใหได
ตามที่มาตรฐานกําหนดกอนระบายออกสูบรรยากาศตอไป 

- เครื่องขัดชิ้นงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
2.1  ระบบบําบัดมลพิษ 
      ทางอากาศ (ตอ) 

7) กําหนดใหโครงการติดตั้งระบบดูดควันจากการเติมกอนแมกนีเซียมในเตาพักน้ํา
เหล็ก สําหรับการผลิตชิ้นงานประเภท FCD เพื่อรวบรวมควันและนําไปบําบัด
ดวยอุปกรณบําบัดมลพิษทางอากาศแบบถุงกรองตอไป 

- ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 8) จัดใหมีระบบระบายอากาศภายในอาคารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบาย
อากาศภายในอาคารใหเปนไปตามมาตรฐานการออกแบบและกฎหมายควบคุม
อาคารหรือกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

- ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 9) จัดใหมีคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบและดูแลระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศไวประจําพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

- ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 10) จัดทําแผนตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance 
Program) ซึ่งกําหนดระยะเวลาการซอมบํารุงตามช่ัวโมงการทํางานของเครื่องจักร 
เพ่ือใหระบบรวบรวมและระบายอากาศ ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ สามารถ
ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยกอให เกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยที่สุด ประกอบดวย 

- ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

      -  การตรวจสอบการทํางานของระบบพัดลมและทอดูดอากาศ 
-  ตรวจประสิทธิภาพของระบบบําบดัมลพิษทางอากาศ เชน ตรวจสอบความดัน

แตกตางของทอลําเลียงทางเขาออก 
-  การทําความสะอาดระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ 
-  การตรวจสอบระบบสายพานและมอเตอรตางๆ 
-  การเปลี่ยนถุงกรอง (Bag Filter) ตามระยะเวลาการใชงาน และเปลี่ยนทันที

เมื่อพบถุงกรองอยูในสภาพชํารุดหรือไมอยูในสภาพพรอมใชงาน 
-  จัดใหมีอุปกรณตรวจวัดความดันแตกตางของทอลําเลียงทางเขา-ออกของระบบถุง

กรอง เพื่อตรวจสภาพของถุงกรอง โดยหากคาความดันแตกตางลดลงอยาง
กระทันหันเปนตัวชี้วัดวาถุงกรองบางสวนอาจเกิดการรั ่ว และหากความ
แตกตางเพ่ิมมากกวาคาปกติเปนตัวชี้วัดวามีถุงกรองบางสวนตัน 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
2.1  ระบบบําบัดมลพิษ 
      ทางอากาศ (ตอ) 

11) ดําเนินงานตามแผนบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance Program) 
เพ่ือใหระบบสามารถดําเนินงานอยางเต็มประสิทธิภาพ ประกอบดวย แผนการ
ตรวจสอบประจําวัน ประจําเดือน และประจําป ลดความเสี่ยงท่ีอุปกรณจะ
ชํารุดเสียหายในระหวางการผลิต 

- ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 12) ตรวจเช็คเครื่องจักร และสายพานลําเลียงทราย อยางเปนประจําและสม่ําเสมอ
ตามแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบควบคุม
อุปกรณตางๆ ของระบบบําบัดมลพิษอากาศไวในรายงานตรวจติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Monitoring report) เพื่อแจงใหสผ. และหนวยงานที่
เก่ียวของทราบทุก 6 เดือน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอม็.เอ็น.ท ีจํากัด 

 13) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบําบัดมลพิษอากาศใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
ตามแผนบํารุงรักษา และจะตองตรวจสอบถุงกรองเปนประจําทุก 3 เดือน และ
เปลี่ยนถุงกรองปละ 1 ครั้งหรือพิจารณาตามประสิทธิภาพการบําบัดอากาศโดย
อางอิงจากผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองจากปลองระบาย 

- ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 14) การจัดเตรียมอะไหลสํารองท่ีจําเปนสําหรับระบบดักฝุนใหเพียงพอ และพรอม
สําหรับใชงานการแกไขซอมบํารุง เมื่อระบบบําบัดมลพิษทางอากาศเกิดขัดของ 

- ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 15) จัดใหมีคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบและดูแลระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศไวประจําพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

- ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

16) กรณีท่ีระบบบําบัดมลพิษทางอากาศมีการทํางานผดิปกติ เกิดการชํารุด ขัดของ 
หรือมีการระบายมลสารเกินกวาคามาตรฐาน โครงการจะตองทําการตรวจสอบ
เพ่ือหาสาเหตุและแกไขโดยทันที และหยุดดําเนินการหลอมจนกวาจะทําการ
ปรับปรุงแกไขใหเรียบรอย จึงดําเนินการผลิตตอ และตองบันทึกสาเหตุการ
ตรวจสอบและแกไขไวทุกครั้ง 

- ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
2.1 ระบบบําบัดมลพษิ 
     ทางอากาศ (ตอ) 

17)  หามนําเศษเหล็กท่ีมีการปนเปอนคราบน้ํามัน สารเคมี หรือวัตถุอ่ืนเจือปน
หมุนเวียนกลับมาใชเปนวัตถุดิบในการหลอม 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนนิการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 18) กําหนดใหพนักงานทุกคนมีการเฝาระวังและสังเกต สภาพแวดลอมโดยรอบ
พ้ืนท่ีทํางาน ดังนั้นเมื่อพบเห็นเหตุการณผิดปกติใดๆ พนักงานที่ประสบเหต ุ
ทุกคนสามารถแจงใหผูที่ เกี่ยวของไดทราบ และดําเนินการแกไขโดยทันที  
หากระบบดักฝุนดังกลาวทํางานผิดปกติ จะสงผลตอพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูใน
บริเวณใกลเคียง 

- ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

2.2 ผูควบคุมระบบบําบัด
มลพิษทางอากาศ 

1) จัดใหมีผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษทางอากาศตามที่กฎหมายกําหนด ที่ ข้ึน
ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อทําหนาที่ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ
การทํางานของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศของโครงการ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

3. เสียง     

3.1 การควบคุมเสียงจาก
แหลงกําเนิด 

 

1) กําหนดแผนตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance 
Program) สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ใหสามารถทํางานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ และไมเปนแหลงกําเนิดเสียงดัง โดยตองมีการระบุชวงเวลาและ
กิจกรรมที่มีการดําเนินงานอยางชัดเจน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณที่อาจกอใหเกิดเสียงดังภายในอาคารเพ่ือปองกัน
ผลกระทบเสียงดังรบกวนชุมชน 

- เครื่องจักรและ
อุปกรณตางๆ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) กําหนดใหเครื่องจักรและอุปกรณที่เปนแหลงกําเนิดเสียงหลักอยูภายในอาคาร 
หรือมีวัสดุท่ีลดความดังจากเสียง เพ่ือเปนการควบคุมระดับเสียงตั้งแตแหลงกําเนิด 
รวมทั้งใชวิธีควบคุมเสียงตั้งแตแหลงกําเนิดใหเหมาะสม เพื่อลดการเกิดเสียงดัง
และบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณใหมีสภาพท่ีดีอยางสม่ําเสมอ และปองกัน
ผลกระทบเสียงดังรบกวนชุมชน 

- เครื่องจักรและ
อุปกรณตางๆ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
3.1  การควบคุมเสียงจาก

แหลงกําเนิด (ตอ) 
4) ควบคุมเสียงที่แหลงกําเนิดโดยหลักการดานวิศวกรรม เพ่ือเปนการลดระดับ

เสียงที่แหลงกําเนิด โดยวางแผนการเลือกอุปกรณและเครื่องจักรตางๆ เชน เตา
หลอม และเครื่องจักรสนับสนุนตางๆ ใหมีคาระดับเสียงนอยที่สุด 

- เครื่องจักรและ
อุปกรณตางๆ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 5) ควบคุมระดับเสียงใหเปนไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม โดยท่ีระยะ 1 เมตร 
จากแหลงกําเนิดควบคุมระดับเสียงไมใหเกิน 85 เดซิเบลเอ ในกรณีที่ควบคุม
ไมได พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกวา 85 เดซิเบลเอ 
จะตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 6) เครื่องจักรอุปกรณที่มีเสียงดังจะตองมีวิธีการลดระดับเสียงที่แหลงกําเนิด เชน 
การหลอลื่น การลดความสั่นสะเทือน การปดครอบ เปนตน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 7) ดูแลตรวจสอบสภาพการใชงานและซอมบํารุงเครื่องจักรที่ทําใหเกิดเสียงดัง 
โดยตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักร/ตั้งศูนยเพลาเครื่องจักร และ
ตรวจสอบแทนยึดจับเครื่องจักร 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 8) ตรวจวัดระดับเสียงภายในอาคารผลิต เพื่อจัดทําเสนระดับเสียงที่เทากัน (Noise 
Contour Map) ภายในระยะเวลา 1 ป ภายหลังขยายกําลังการผลิต และ
ทบทวนทุก ๆ 3 ป และนําผลการจัดทํา Noise Contour Map มาใชในการ
กําหนดแนวทางในการปองกันผลกระทบในโครงการ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 9) ในการตรวจวัดระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วโรงงานและระดับเสียงรบกวน หากพบวามี
คาการตรวจวัดสูงกวาคามาตรฐานกําหนด และพิสูจนไดวาเปนผลกระทบจาก
กิจกรรมการผลิต ทางโรงงานจะตองมีแนวทางการแกไขเพ่ือปรับปรุงผลกระทบ
ดานเสียงท่ีเกิดขึ้นจากแหลงกําเนิดเสียง โดยการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงหรือติดตั้ง
กําแพงกันเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงดัง เพื่อลดระดับเสียงที่ทางผานของเสียง 

- พื้นที่การผลติ/ 
ริมรั้วโรงงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
3.1 การควบคุมเสียงจาก

แหลงกําเนิด (ตอ) 
10) ควบคุมการดําเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพ่ือใหระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วของ

โครงการและระดับเสียงในพ้ืนที่ทํางานมีคาไมเกินมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 
หากพบวามีคาระดับเสียงสูงเกินกวามาตรฐานกําหนด จะตองดําเนินการ
วิเคราะหสาเหตุและดําเนินการปรับปรุงแกไขทันที 

- ริมรั้วรอบโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 11) ระมัดระวังมิใหเกิดการกระทบกระแทกขณะเคลื่อนยายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
เพ่ือปองกันการเกิดเสียงดัง 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

3.2 การปองกันที่ตัวกลาง 1) ปลูกไม ยืนตนบริเวณริมรั้วโครงการ (Buffer Zone) เพื่อเปนแนวปองกัน 
ฝุนละอองและเสียงดัง ซึ่งอาจกอใหเกิดการรบกวนตอชุมชนที่อยูใกล 

- พื้นท่ีริมรั้วโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

3.3 การปองกันท่ี 
     พนักงาน   

 

1) กําหนดเขตสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) และ 
ทําสัญลักษณบริเวณที่มีเสียงดัง และกําหนดใหพนักงานตองสวมใสอุปกรณลด
เสียงในขณะปฏิบัติงานในบริเวณนั้น ไดแก ที่ครอบหูหรือที่อุดหู กรณีพนักงาน
ตองปฏิบัติงานในบริเวณที่มี เสียงดังตั้งแต 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ตองจัดหา 
ที่ครอบหูใหพนักงานแทนที่อุดหู 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 
 

2) รณรงคใหพนักงานสวมใสท่ีอุดหูหรือที่ครอบหูกอนเขาพ้ืนที่การผลิตที่มีเสียงดัง
อยางเครงครัด 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 
 

3) จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) เชน ปลั๊กลดเสียง หรือ
ที่ครอบหูลดเสียง สําหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานหรือผูท่ีเขาไปในพ้ืนท่ีที่มีระดับ
เสียงดังตั้งแต 85 เดซิเบลเอขึ้นไป และมีอุปกรณดังกลาวสํารองไวอยางเพียงพอ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) เตรียมเอกสารแนะนําเก่ียวกับวิธีการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล (PPE) อยางถูกตองตามหลักวิชาการ และ/หรือ มีการอบรมกอนการใช
อุปกรณตาง ๆ สําหรับพนักงานของโครงการ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 5) จัดใหมีปายเตือนในบริเวณพื้นที่การผลิตที่มีเสียงดัง รวมถึงพ้ืนที่ท่ีมีเเสียงดัง
ตั้งแต 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป และใหเตรียมอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล (PPE) อยางเพียงพอและกําหนดใหพนักงานที่เขาไปทํางานในบริเวณ
ดังกลาวตองสวมใสอุปกรณปองกันเสียง เชน ปลั๊กลดเสียงหรือครอบหูลดเสียง
เปนตน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
4. การใชน้ํา 1) กําหนดใหโครงการสามารถสูบน้ําบาดาลที่อยูภายในพื้นที่โครงการจํานวน 1 

บอ โดยกําหนดอัตราการสูบน้ําบาดาล บอละไมเกิน 200  ลูกบาศกเมตร/วัน  
- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) มีนโยบายหมุนเวียนน้ําทิ้งกลับมาใชรดน้ําตนไมในพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ  
โดยกําหนดใหน้ําทิ้งท่ีหมุนเวียนกลับมาใชตองมีคาของแข็งละลายน้ําทั้งหมด 
(TDS) ไมเกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) รับน้ําประปาบางสวนมาจากผูใหบริการในพ้ืนที่จากบริษัท เขตอุตสาหกรรมสุร
นารี จํากัด มาผสมเขากับน้ําบาดาลจากบอน้ําบาดาล เพื่อลดอัตราการสูบน้ํา
บาดาล 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) ศึกษาศักยภาพของบอบาดาลจํานวน 1 บอในพ้ืนท่ีโครงการ โดยทําการศึกษา
ปริมาณน้ําไหลเติมแองนํ้าบาดาลในชวงฤดูฝน ปริมาณน้ําบาดาลในฤดูแลง 
และการสูญเสียน้ําบาดาลและการกําหนดปริมาณการสูบน้ําบาดาล และ
นําเสนอผลการศึกษาลงในรายงานผลการปฏิบัต ิตามมาตรการฯ (Step 
drawdown test) กอนเริ่มเปดดําเนินการสวนขยาย 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

5. คุณภาพน้ํา     
5.1  ระบบรวบรวม 

น้ําเสีย/น้ําทิ้ง 
1) กําหนดใหระบบระบายน้ําเสียของโครงการแยกกับระบบระบายนํ้าฝนโดย

เด็ดขาด เพ่ือปองกันการปนเปอนของน้ําเสียลงรางระบายน้ําฝน 
- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) กําหนดใหพื้นที่เก็บวัตถุดิบ/ของเสีย เปนอาคารท่ีมีหลังคาปกคลุมเพ่ือปองกัน
น้ําฝนปนเปอนชะลางวัตถุดิบ/ของเสีย 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
5.2 การจัดการน้ําเสีย 

จากสํานกังาน/ 
โรงอาหาร/หองน้ํา
อาคารผลิต 

1) ติดตั้งถังดักไขมันและน้ํามันขนาด 5 ลูกบาศกเมตร สําหรับบําบัดน้ําเสียจาก 
โรงอาหารและกําหนดใหมีการตักไขมันและน้ํามัน ความถ่ีทุกสัปดาห 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

2) ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบสําเร็จรูป ขนาด 15 ลูกบาศกเมตร/วัน เพ่ือบําบัด
น้ําเสยีจากโรงอาหาร ปริมาณ 5.84 ลูกบาศกเมตร/วัน ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย
สําเร็จรูปขนาด 2 ลูกบาศกเมตร/วัน เพ่ือบําบัดนํ้าเสียจากสํานักงาน (หองนํ้า-
หองสวม) ปริมาณ 1.6 ลูกบาศก เมตร/วัน และติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย
สําเร็จรูปขนาด 30 ลูกบาศก เมตร/วัน เพื่อบําบัดน้ําเสียจากอาคารผลิต 
(หองน้ํา-หองสวม) ปริมาณ 17.76 ลูกบาศกเมตร/วัน กําหนดใหคุณลักษณะคา 
BOD น้ําเขา 250 มิลลิกรัม/ลิตร และคา BOD น้ําออกจากระบบไมเกิน 20 
มิลลิกรัม/ลิตร  

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปจะถูกรวบรวมไปยังบอ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ ้ง (Inspection Pit) ซึ่งดําเนินการตรวจวัดคุณภาพ 
น้ําทิ้งเปนประจําทุก 1 เดือน กรณีน้ําทิ้งมีคุณภาพตามมาตรฐานจะถูกสงเขา
บอพักน้ําทิ ้ง ขนาด 190 ลูกบาศกเมตร กอนหมุนเวียนน้ํากลับมาใชรดพื้นที่ 
สีเขียว โดยไมมีการระบายออกสู ภายนอกพื ้นที ่โครงการ แตกรณีที ่น้ําทิ ้ง 
มีคุณภาพไมไดตามเกณฑมาตรฐานจะถูกรวบรวมไปยังบอพักน้ําทิ้งฉุกเฉิน 1 
(Emergency Pond 1) ขนาด 50 ลูกบาศกเมตร กอนหมุนเวียนกลับมาบําบัด
ในระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปขนาด 15 ลูกบาศกเมตร/วัน หรือขนาด 30 
ลูกบาศกเมตร/วัน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) จัดใหมีบอตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง (Inspection Pit) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
น้ําทิ้งจากกิจกรรมการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
5.2 การจัดการน้ําเสีย 

จากสํานกังาน/ 
โรงอาหาร/หองน้ํา
อาคารผลิต (ตอ) 

5) จัดใหมีบอพักน้ําทิ้งฉุกเฉิน 1 (Emergency Pond 1) ขนาด 50 ลูกบาศกเมตร 
เพื่อรองรับน้ําทิ้งจากบอตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง จากกิจกรรมการอุปโภค-
บริโภคของพนักงาน กรณีน้ําทิ้งมีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ จะหมุนเวียน
กลับมาบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปขนาด 15 ลูกบาศกเมตร/วัน หรือ
ขนาด 30 ลูกบาศกเมตร/วัน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

6) กําหนดใหมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
สําเร็จรูปของโครงการอยางสม่ําเสมอ 

- ระบบบําบดันํ้าเสีย 
แบบสําเร็จรูป 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 7) จัดใหมีการดูแลทําความสะอาดถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปโดยการสูบกากตะกอน
ออกไปกําจัดอยางสม่ําเสมอ 

- ระบบบําบดันํ้าเสีย 
แบบสําเร็จรูป 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอม็.เอ็น.ท ีจํากัด 

5.3 การจัดการน้ําเสียจาก
กระบวนการผลิตและ
ระบบเสริมการผลิต 

 

1) ติดตั้งถังเก็บน้ํา RO Reject ขนาด 30 ลูกบาศกเมตร เพื่อรวบรวมนํ้าทิ้งจาก
ระบบปรับปรุงค ุณภาพนํ้า (RO Reject) ปริมาณ 60 ล ูกบาศกเมตร/วัน 
ตรวจสอบคุณภาพน้ําเป นประจําทุก 1 เด ือน กรณ ีน้ําทิ ้งมีค ุณภาพตาม
มาตรฐานจะถูกสงเขาถังพักน้ําขนาด 30 ลูกบาศกเมตร กอนระบายออกนอก
โรงงาน ท้ังนี้หากมีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานจะถูกสงไปยังบอพักน้ําทิ้งฉุกเฉิน 2 
(Emergency Pond 2) ขนาด 60 ลูกบาศกเมตร กอนสงกําจัด/บําบ ัดยัง
หนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) จัดทําคูมือปฏิบัติงานสําหรับการควบคุมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําใช - พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
 3) น้ําระบายทิ้งจากระบบหลอเย็น จะนําไปใชลางพื้น/ลางคราบน้ํามัน และ

รวบรวมเพ่ือบรรจุในถัง ขนาด 200 ลิตร กอนจะสงไปกําจัด/บําบัดยังหนวยงาน
ที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
5.4  การควบคุมและ

ตรวจสอบระบบ 
บําบัดน้ําเสีย 

1) จัดทําแผนบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance Program) และ
ตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปที่รับน้ําเสียจากกิจกรรม
การใชน้ําจากหองนํ้า-หองสวม ทุก 1 เดือน  

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) กําหนดใหมีการควบคุมคุณภาพน้ําท้ิงของโครงการใหสอดคลองตามมาตรฐาน 
ที่กฎหมายกําหนด และกําหนดใหมีการควบคุมคาของแข็งละลายน้ําท้ังหมด 
(TDS) ของนํ้าทิ้งใหมีคาไมเกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร เพ่ือใหมีคุณภาพเหมาะสม
สําหรับหมุนเวียนน้ําทิ้งไปใชรดพื้นท่ีสีเขียวของโครงการ 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) ตรวจสอบและดูแลอุปกรณบําบัดน้ําทิ้งเปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง - ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
4) กรณีที่ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการขัดของ โครงการจะไมระบายน้ําเสียออก

จากระบบบําบัดน้ําเสีย โดยตองทําการแกไขระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ
โดยเร็ว หากแกไขไมแลวเสรจ็ โครงการจะสงน้ําเสียไปบําบัดยังหนวยงานที่ไดรบั
อนุญาตจากทางราชการ จนกวาจะทําการแกไขระบบบําบัดน้ําเสียแลวเสร็จ 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

6. การคมนาคมขนสง 1) กําหนดและกํากับดูแลใหพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด - ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
 2) มีระบบการตรวจสอบยานพาหนะ รถบรรทุก และบุคคลที่ เขา-ออกพื้นที่

โครงการ เพ่ือปองกันอุบัติเหต ุ
- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) กําหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติใหแกพนักงานขับรถบรรทุกและพนักงาน 
ที่ปฏิบัติงานในการขนถายสินคา ทําความสะอาดเศษวัสดุที่หกหลนในบริเวณ
พ้ืนที่ภายหลังเสร็จสิ้นการขนถายทุกครั้ง 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) รถบรรทุกทราย วัสดุประเภทฝุนผง หรือวัสดุท่ีอาจมีการฟุงกระจาย ใหปดคลุม
รถบรรทุกทุกครั้งกอนออกจากพื้นที่โครงการ 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 5) ควบคุมความเร็วของยานพาหนะภายในพ้ืนที่โครงการไมใหเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง - ภายในพ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
 6) จํากัดความเร็วของยานพาหนะที่เปนรถบรรทุกที่ขับในบริเวณชุมชนไมใหเกิน 

ที่กฏหมายกําหนด 
- บริเวณชุมชน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 7) หลีกเลี่ยงการขนสงวัตถุดิบและผลิตภัณฑในชวงการจราจรคับคั่งชวงเชา 
(07.00-09.00 น.) และชวงเย็น (16.00-18.00 น.) 

- รถขนสงวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
6. การคมนาคมขนสง  
   (ตอ) 

8) กําหนดใหรถบรรทุกทุกคันของโครงการเปนแบบที่มีสวนปกคลุมมิดชิดและ
ประตูเปด-ปด เพ่ือปองกันการรวงหลนขณะขนสง 

- รถขนสงวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

9) จัดใหมีการอบรมพนักงานขับรถใหมีความรูเรื่องกฎจราจรและปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด 

- พนกังานขับรถขนสง - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

10) ดูแลใหมีการขับรถดวยความระมัดระวังทั้งรถยนตท่ัวไป และรถบรรทุก มีการ
จดบันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรที่เกิดกับรถของโครงการ เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดมาตรการปองกันในอนาคต 

- รถยนตท่ัวไป 
รถบรรทุก และ 
รถของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

11) ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกใหเปนไปตามมาตรฐานหรอืกฎหมายเพื่อปองกันความ
เสียหายของพ้ืนผิวจราจร 

- รถบรรทุก - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 12) จัดใหมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณ
ทางเขาออกจากพื้นที่โครงการ 

- บริเวณทางเขาออก
พ้ืนที่โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 13) กวดขันพนักงานขับรถขนสงใหใชความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจร
อยางเครงครัด เพ่ือเปนการปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และมีมาตรการ
ดําเนินการตอรถที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเขมงวด 

- พนักงานขับรถขนสง - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 14) กําหนดใหมีแผนตรวจสอบสภาพรถ และซอมบํารุงอยางสม่ําเสมอ หากพบ
ขอบกพรองระหวางขนสงใหดําเนินการแกไขทันท ี

- รถขนสงวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 15) การขนสงวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑทุกครั้งตองมีเอกสารกํากับการขนสง
และเอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัตถุที่ขนสง (Material Safety Data 
Sheet; MSDS) ซึ่งมีขอมูลดําเนินการแกไขปญหาฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล
เบ้ืองตนกรณีเกิดอุบัติเหต ุ

- รถขนสงวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
7.  การระบายน้ําและ

ปองกันน้ําทวม 
1) ติดตั้งหลังคาปกคลุมพื้นที่ท่ีอาจมีการปนเปอน เชน พ้ืนที่กระบวนการผลิต พื้นท่ี

เก็บของเสีย เปนตน เพ่ือปองกันน้ําฝนปนเปอน 
- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) กําหนดแผนการดูแลและตรวจสอบรางระบายน้ําไมใหมีเศษขยะหรือวัสดุตกหลน
ลงสูรางระบายน้ําฝนในพ้ืนที่โครงการเพื่อปองกันการอุดตัน  

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) กําหนดแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน้ําฝนในพื้นท่ีโครงการกอนฤดู
ฝนหรือชวงเดือนมิถุนายนของทุกป 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) จัดใหมีรางระบายน้ําฝนและน้ําเสียแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด โดยน้ําฝนท่ีไมมี
โอกาสปนเปอนจะสามารถระบายออกจากโครงการได สวนน้ําเสียจะถูกรวบรวม
เขาระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการเพ่ือทําการบําบัดใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน
กําหนดกอนหมุนเวียนนํ้ากลับมาใชรดพ้ืนที่สีเขียว โดยไมมีการระบายออกสู
ภายนอกพื้นที่โครงการ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

5) กํากับดูแลมิใหมีการท้ิงเศษวัสดุ และขยะมูลฝอยท่ีอาจอุดตันในรางระบายน้ํา
ภายในพื้นท่ีโครงการ รวมทั้งกําหนดแผนการทําความสะอาด และเก็บกวาดทอ
ระบายน้ําโครงการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนนิการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

8. การจัดการของเสีย     
8.1 มาตรการท่ัวไป 1) พิจารณากําหนดแนวทางการลดปริมาณของเสียจากแหลงกําเนิดตาง ๆ ภายใน

โครงการ หรือการหมุนเวียนกลับมาใชใหมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใหมากที่สุด 
- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บรษิัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) จัดทําแผนประชาสัมพันธและรณรงคใหมีการคัดแยกวัสดุที่สามารถนํากลับมา 
ใชใหม หรือวัสดุที่มีมูลคากลับมาใชใหมหรือจําหนายใหผูรับซื้อท่ีไดรับอนุญาต
จากหนวยงานราชการ โดยนําหลัก 3R มาประยุกตใชในโรงงาน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนนิการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) จัดใหมีอาคารจัดเก็บของเสียอันตรายที่มีหลังคาปดคลุม เพ่ือปองกันการชะลาง
สารอันตรายจากน้ําฝนลงสูระบบระบายน้ําฝนและพื้นที่โดยรอบ และจัดแบง
ประเภทของเสียอยางชัดเจน โดยจะตองไมทําใหเกิดการปนเปอนของของเสีย
อันตรายไปสูของเสียประเภทอ่ืน ๆ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
8.1 มาตรการท่ัวไป (ตอ) 4) กําหนดใหมีการจัดเก็บของเสียอันตรายและไมอันตราย ภายในอาคาร แยกจาก

กันใหชัดเจน โดยโครงการตองจัดใหมีผูควบคุมจัดการกากอุตสาหกรรมประจํา
โรงงาน  

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 5) เลือกใชบริการจากผูขนสง และผูกําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ ไม ใชแลวที่มี
มาตรฐานในการดําเนินงานเปนท่ียอมรับ และไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเทานั้น 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 6) กําหนดใหโครงการทําการรวบรวมเอกสารการแจงขอขยายระยะเวลาในการ 
กักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (แบบ สก.1) เอกสารการขออนุญาตนํา 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และเอกสาร
การแจงเก่ียวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (แบบ สก.3) 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 

 7) จัดใหมีระบบการตรวจสอบ (Audit) ผูรับกําจัด เพ่ือใหมั่นใจไดวาผูรับกําจัดมี
มาตรฐานในการดําเนินการไดอยางแทจริง 

- ผูรับกําจดัของเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

8.2  ขยะจากสํานกังาน
และพนักงาน 

      

1) กําหนดใหมีการจัดการของเสียจากอาคารสํานักงาน ดังน้ี  - พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 
- ขยะมูลฝอยยอยสลายไดและมูลฝอยทั่วไป ประมาณ 0.421 ตัน/วัน โดย

รวบรวมในถังรองรับองคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียงเขามารับไปกําจัด
ตอไป 

  

 - ขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชใหมได ประมาณ 0.113 ตัน/วัน และ
รวบรวมไปคัดแยก กอนติดตอใหผูรับซื้อนํากลับไปใชประโยชนตอไป 

   

 - ขยะมูลฝอยอันตราย ประมาณ 0.028 ตัน/วัน รวบรวมในถังขยะมูลฝอย
อันตรายและติดตอใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มารับไปกําจัดตอไป 

   

 2)  จัดเตรียมถังรองรับขยะแยกประเภทไว 4 ประเภท คือ มูลฝอยยอยสลายได  
มูลฝอยทั่วไป ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย ซึ่งจะนําไปวางตามจุดตางๆ 
ภายในพ้ืนที่โครงการอยางเพียงพอ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
8.2  ขยะจากสํานกังาน

และพนักงาน (ตอ) 
      

3)  ของเสียที่เกิดจากอาคารสํานักงานและโรงอาหาร โครงการตองจัดใหมีถังรองรับ
ของเสียอยางเพียงพอ และมีการเก็บรวบรวมทุกวัน โดยขยะทั่วไป และขยะ
อันตรายจะถูกสงใหหนวยงานในพ้ืนที่หรือหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากราชการ
มารับไปกําจัด สวนขยะรีไซเคิลโครงการจะติดตอใหผูรับซื้อนํากลับไปใชประโยชน
ตอไป 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

8.3 ของเสียจาก 
กระบวนการผลิต 

1) กานเหล็กสวนเกิน ประมาณ 162.2 ตัน/วัน เก็บรวบรวมไวในกระบะจัดเก็บเศษ
เหล็กสวนเกินบริเวณพ้ืนที่สวนการผลติ กอนนําไปรวมที่พ้ืนที่เตรียมวัตถุดิบ เพ่ือ
หมุนเวียนกลับมาใชเปนวัตถุดิบเขากระบวนการหลอมอีกครั้ง 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) ทรายหมุนเวียน ประมาณ 2,855 ตัน/วัน รวบรวมในระบบสายพานลําเลียง 
นํากลับเขาเครื่องผสมทราย เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตแบบและไสแบบ 
อีกครั้ง 

- พื้นท่ีโครงการ 
 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) ไสทรายหรือฝุนจากระบบบําบัดมลพิษอากาศ ประมาณ 12.5 ตัน/วัน เก็บ
รวบรวมไวในอาคารเก็บของเสีย กอนติดตอหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดตอไป 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

4) ฝุนจากเตาหลอมจากระบบบําบัดมลพิษอากาศ ประมาณ 0.4 ตัน/วัน เก็บ
รวบรวมไวในอาคารเก็บของเสีย กอนติดตอหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดตอไป 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

5) ขี้ตะกรันเตา ประมาณ 5.5 ตัน/วัน จัดเก็บในอาคารเก็บของเสีย กอนติดตอ
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดตอไป 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 6) ทรายเสื่อมสภาพ ประมาณ 19.3 ตัน/วัน เก็บรวบรวมไวในกระสอบพลาสติก 
(Big Bag) จัดเก็บในอาคารเก็บของเสีย กอนติดตอหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดตอไป 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 7) เศษข้ีกลึง ประมาณ 0.32 ตัน/วัน เก็บรวบรวมไวในอาคารเก็บของเสีย กอน
ติดตอหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดตอไป 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 8) เศษผงเหล็ก ประมาณ 0.05 ตัน/วัน เก็บรวบรวมไวในอาคารเก็บของเสีย กอน
ติดตอหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดตอไป 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
8.3 ของเสียจาก 

กระบวนการผลิต 
(ตอ) 

9) Coolant oil ประมาณ  70.5 ลิตร/วัน  เก็บรวบรวมไว ในถั ง 200 ลิตร  
ในอาคารเก็บของเสีย กอนติดตอหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมารับไปกําจัดตอไป 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 10) น้ํามันหลอลื่นท่ีใชแลว (Slide Way) ประมาณ 0.4 ลิตร/วัน เก็บรวบรวมไวใน
ถัง 200 ลิตร ในอาคารเก็บของเสีย กอนติดตอหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดตอไป 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 11) เศษผาและวัสดุปนเปอนน้ํามัน ประมาณ 0.16 ตัน/วัน เก็บรวบรวมไวในอาคาร
เก็บของเสีย กอนติดตอหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มารับไปกําจัดตอไป 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 12) น้ําปนเปอนน้ํามันและสารเคมี ประมาณ 0.08 ตัน/วัน เก็บรวบรวมไวในถัง 
200 ลิตร ในอาคารเก็บของเสีย กอนติดตอหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดตอไป 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

13) ขยะติดเชื้อจากหองพยาบาล ประมาณ 0.01 ตัน/วัน เก็บรวบรวมในถังขยะติด
เชื้อขนาด 120 ลิตร กอนติดตอหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมารับไปกําจัดตอไป 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

14) ของเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการ จะตองดําเนินการจัดการตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
พ.ศ. 2548 และกฎหมายที่เก่ียวของ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 15) การดําเนินการจัดสงกากของเสียออกไปกําจัดนอกโครงการจะตองดําเนินการ 
ใหถูกตองตามขั้นตอนท่ีหนวยงานราชการกําหนด ดังนี ้

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

- ตรวจสอบหนวยงาน/บริษัทรับกําจัดกากของเสียท่ีเสนอใหบริการกําจัด 
กากของเสียของโครงการ โดยเลือกใชบริการเฉพาะหนวยงาน/บริษัทที่ไดรับ
อนุญาตจากหนวยงานราชการท่ีสามารถรับกําจัดกากของเสียตามประเภท 
ที่กําหนดเทานั้น 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
8.3  ของเสียจาก 

กระบวนการผลิต 
(ตอ) 

- ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ท่ีกําหนดวาหามมิใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว
ออกนอกบริเวณโรงงาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือผูซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายใหนําออกไป
เพ่ือการจัดการดวยวิธีการและสถานที่ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 - บันทึกรายละเอียดเก่ียวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะสมบัติ และการจัดการ 
กากของเสียทุกชนิด รวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารกํากับการขนสง (Manifest 
Form) ที่ออกโดยหนวยงานรับกําจัดกากของเสีย และรายงานใหกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมทราบทุก 6 เดือน 

   

 16) กําหนดใหอาคารเก็บรวบรวมของเสียเปนพ้ืนท่ีท่ีมีหลังคาคลุม และมีพ้ืนท่ี
พอเพียงตอปริมาณการของเสียที่เกิดขึ้น 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 17) จัดใหมีเจาหนาที่ในการติดตามตรวจสอบการดําเนินการจัดการของเสียของ
หนวยงานที่รับกําจัด เพื่อเปนการตรวจประเมินผูรับกําจัดฯ ใหมีการดําเนินการ
ถูกตองตามมาตรฐานและเปนไปตามขอตกลงการรับกําจัด โดยจัดเจาหนาที่ของ
โครงการเขาไปตรวจสอบสถานท่ีรับกําจัดของหนวยงานที่เขามารับของเสียไป
กําจัด 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

9.  เศรษฐกิจและสังคม 
และการมีสวนรวม 
ของประชาชน 

1) จัดการประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธเชิงรุก โดยจัดใหมีการพบปะและสราง
ความเขาใจกับกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีโดยรอบที่ตั้งของโครงการ เชน กิจกรรม
เชิญผูนําชุมชนเย่ียมชมกิจการเปนระยะ ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของ
โครงการ โดยนําเสนอความกาวหนาของการดําเนินการดานชุมชนสัมพันธ ผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและการจัดการดานสิ่งแวดลอม ให
ครอบคลุมพ้ืนที่เปาหมายทั้งพ้ืนที่หลักและพื้นที่รอง 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) จัดทําแผนปฏิบัติการดานประชาสัมพันธเพื่อใหขอมูลการดําเนินงานโครงการ 
และขอมูลที่เกี่ยวของกับประชาชนที่อยูใกลเคียงรับทราบ เพ่ือสรางความเขาใจ
ตอการดําเนินโครงการ และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ กับชุมชนโดยรอบโครงการ
เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
9.  เศรษฐกิจและสังคม 

และการมีสวนรวม 
ของประชาชน (ตอ) 

3) จัดทําแผนงานดานกิจกรรมชุมชนสัมพันธใหครอบคลุมทั้งแผนงานพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความเปนอยู สุขภาพของชุมชน แผนงานพัฒนาดานการศึกษา 
และแผนงานพัฒนาอาชีพชุมชน โดยระบ ุ
(1)  เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 (2)  ผูนําชุมชนหรือตัวแทนภาคประชาชนที่สนใจ เยาวชน เพ่ือเปดโอกาสใหได
ชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนตอโครงการ 

   

 (3)  การเปดเผยขอมูลการดําเนินงานท่ีอาจสงผลตอชุมชนใกลเคียงโดยรอบ
โครงการ เชน ชี้แจงความกาวหนาของโครงการ โดยตรงตอผูนําชุมชนหรือ
หนวยงานปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนสื่อกลางในการสื่อสาร/แจงใหชุมชน
โดยรอบโครงการรับทราบหากมีผลกระทบเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ/
กําหนดใหเจาหนาท่ีมวลชนสัมพันธเขาพบปะเย่ียมเยือน ชุมชน เพ่ือแจง
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการที่อาจสงผลกระทบหรือทําใหชุมชน
เกิดความกังวลใจ พรอมท้ังรับฟงขอเสนอแนะจากชุมชน/จัดใหเจาหนาที่
ของโครงการเขารวมประชุมกับชุมชนในการประชุมของหมูบานหรือการ
ประชุมผูใหญบาน หนวยงานปกครองทองถิน่เพ่ือแจงขาวสารของโครงการ
และรับฟงขอเสนอแนะจากชุมชน เพื่อนํามาใชปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
ใหเหมาะสม 

(4)  สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนแกชุมชนรอบโครงการอยางนอย 
ปละ 1 ครั้ง เชน สงเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมดานสังคมและประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชนตามความเหมาะสม/สงเสริมหรือสนับสนุนการจัดการ
อบรมวิชาชีพ และสงเสริมผลิตภัณฑทองถ่ิน/สงเสริมหรือสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพการทํางานของแรงงานทองถ่ิน เปนตน 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
9.  เศรษฐกิจและสังคม 

และการมีสวนรวม 
ของประชาชน (ตอ) 

(5)  ระบุรายละเอียดระดบักิจกรรมหรือโครงการใหชัดเจน ข้ันตอน ผูรับผิดชอบ 
ชวงระยะดําเนินการ ความถี่ และการประเมิน ผลดําเนินงาน โดยกิจกรรม
ที่ทําตองครอบคลุมชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา เชน กิจกรรมสุขภาพชุมชนออก
หนวยแพทยเคลื่อนที่ใหบริการดานสุขภาพ กิจกรรมเยี่ยมเยียนชุมชน 
กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแกโรงเรียนในพ้ืนที่ กิจกรรม
การใหความรูแกนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ดานการจัดการสิ่งแวดลอม  
หรือการติดตามผลจากการดําเนินการของโครงการ กิจกรรมสนับสนุน
งบประมาณ/การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) กําหนดใหมีโครงการ สื่อสารความเขาใจหรือจัดทําปายประชาสัมพันธ/วารสาร
ของโครงการ/ปายสวย /แผนพับนําเสนอขอมูลดานสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการ
ของโครงการที่ผานมา เพ่ือแจกจายใหประชาชนและบุคคลภายนอกไดรับทราบ
และเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางบริษทัและชุมชน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 5) จัดทําแผนงานความรับผิดชอบตอสังคมใหสอดคลองในระยะ 0-3 กิโลเมตร 
และระยะ 3-5 กิโลเมตร โดยเนนกิจกรรมในการสื่อสารและสรางการมีสวน
รวมกับชุมชนในทุกแผนงาน เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางเจาของโครงการ
และชุมชน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 6) การประสานงานและแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ และ
กรณีมีการรองเรียนตองจัดใหมีเจาหนาที่หรือคณะกรรมการทําหนาที่ในการรับ
เรื่องรองเรยีน ตรวจสอบหาสาเหตุ ระบุชองทางติดตอสื่อสารรับเรื่องรองเรียน 
ระบุผูรับผิดชอบ และแกไขปญหาขอรองเรียนที่ เกิดขึ้น พรอมชี้แจงการ
ดําเนินงานใหชุมชนและผูที่เกี่ยวของไดรับ ตามแผนผังการดําเนินงานรับ 
ขอรองเรียน ดังรูปที่ 2 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 7) ใหความรวมมือกับประชาชน ผูนําชุมชน และหนวยงานราชการในการเชิญ 
กลุมผูนําชุมชนหรือผูสนใจเขาเย่ียมชมโครงการอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตาม
โอกาสเพ่ือเปนการประชาสัมพันธ ใหทราบถึงการดําเนินการรวมถึงการจัดการ
สิ่งแวดลอม ทั้งน้ีเพ่ือลดความวิตกกังวลเก่ียวกับปญหาสิ่งแวดลอม 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟงความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
9.  เศรษฐกิจและสังคม 

และการมีสวนรวม 
ของประชาชน (ตอ) 

8) เมื่อเกิดขอรองเรียนโครงการจะตองดําเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม และรวมกันตรวจสอบ แกไข และปองกัน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากการดําเนินกิจกรรมการผลิตของโรงงาน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 9) กรณีพบวามีการรองเรียนเรื่องสิ่งแวดลอมและมีการพิสูจนไดวาเกิดจาก
ดําเนินการของโครงการโครงการตองรับผิดชอบและชดเชยคาเสียหาย รวมทั้ง
แกไขปญหาดังกลาวโดยเร็ว 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 10) กําหนดใหมีการประเมินและปรับปรุงผลการดําเนินงานของกิจกรรมทุกป  
อยางตอเนื่องและกําหนดแผนงานใหสอดรับกับความตองการของชุมชนใน 
ปถัด ๆ ไปใหมีความเหมาะสม 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 11) ทําการประเมินผลประจําปเพ่ือสะทอนการตอบรับและการยอมรับตอโครงการ
จากภาคประชาชน โดยการสํารวจสภาพสังคม เศรษฐกิจและความคิดเห็นของ
ประชาชน ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ินและตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของและสภาพ
การเปลี่ยนแปลง ปละ 1 ครั้ง ท่ีชุมชนในพ้ืนที่โดยรอบโครงการและชุมชนที่
ดําเนินการเก็บตัวอยางดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือวิเคราะหแนวโนมความ
ตองการของชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดลอม เนื่องจากการดําเนินงานของโครงการ 
โดยเฉพาะดานการมีสวนรวมของโครงการกับชุมชน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 12) นําเสนอผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอมตอผูนําชุมชน และหนวยงาน
ราชการที่เก่ียวของอยางตอเนื่อง 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 13) การประสานงานและแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ และ
กรณีมีการรองเรียนตองจัดใหมีเจาหนาที่หรือคณะกรรมการทําหนาที่ในการรับ
เรื่องรองเรียน ตรวจสอบหาสาเหตุ ระบุชองทางติดตอสื่อสารรับเรือ่งรองเรียน 
ระบุผูรับผิดชอบ และแกไขปญหาขอรองเรียนที่ เกิดขึ้น พรอมชี้แจงการ
ดําเนินงานใหชุมชนและผู ท่ีเก่ียวของไดรับ ตามแผนผังการดําเนินงานรับ 
ขอรองเรียน ดังรูปที่ 2 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

     
 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟงความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
9.  เศรษฐกิจและสังคม 

และการมีสวนรวม 
ของประชาชน (ตอ) 

14) ใหความรวมมือกับประชาชน ผูนําชุมชน และหนวยงานราชการในการเชิญ 
กลุมผูนําชุมชนหรือผูสนใจเขาเย่ียมชมโครงการอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตาม
โอกาสเพ่ือเปนการประชาสัมพันธ ใหทราบถึงการดําเนินการรวมถึงการจัดการ
สิ่งแวดลอม ทั้งน้ีเพ่ือลดความวิตกกังวลเก่ียวกับปญหาสิ่งแวดลอม 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 15) เมื่อเกิดขอรองเรียนโครงการจะตองดําเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม และรวมกันตรวจสอบ แกไข และปองกัน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากการดําเนินกิจกรรมการผลิตของโรงงาน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 16) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA Monitoring 
Committee) เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอมและดานการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการ ประกอบดวย 
ผูแทนภาครัฐ ตัวแทน 6 หนวยงาน ผูแทนภาคประชาชนจากการเลือกตั้งตัวแทน 
29 ชุมชน/หมูบาน จํานวน 16 คน และผูแทนโครงการ โดยแตงตั้งภายใน 
6 เดือน หลังจากไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 17) องคประกอบคณะกรรมการฯ และท่ีมาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA Monitoring Committee) ประกอบดวย ตัวแทนจาก 3 ฝาย 
ไดแก กรรมการผูแทนภาคประชาชน กรรมการผูแทนภาคราชการ/นักวิชาการ
ในทองถ่ิน และผูแทนจากโครงการ โดยกําหนดสัดสวนตัวแทนจากภาคประชาชน
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด รายละเอียดดังน้ี 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 (1)  ผูแทนภาคประชาชนไมรวมผูนําชุมชน จํานวนไมนอยกวา 14 คน กรรมการ
ผูแทนภาคประชาชนใหมาจากการเลือกตั้งของหมูบาน คณะกรรมการ
หมูบานหรือคณะกรรมการบุคคลที่เปนตัวแทนในการดําเนินกิจกรรม 
ตาง ๆ ของแตละหมูบานเพื่อเปนคณะกรรมการผูแทนภาคประชาชน  
จากชุมชนรอบที่ตั้งโครงการในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผูเขารวมประชุม
รวมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูเขารวมประชุมท้ังหมด ประกอบดวย 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
9.  เศรษฐกิจและสังคม 

และการมีสวนรวม 
ของประชาชน (ตอ) 

(1.1) ตัวแทนจากองคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง 4 คน จากการ
เลือกตั้งของหมูที่ 3 บานหนองมวง หมูท่ี 4 บานหนองขาม หมูท่ี 5 
บานทับชาง หมูที่ 6 บานทับชาง หมูที่ 7 บานมาบมะคา หมูท่ี 8 
บานชะอม หมูท่ี 9 บานชะอม หมูที่ 13 บานหนองสมอ และหมูที่ 15 
บานหนองพะลาน 

(1.2) ตัวแทนจากองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวศาลาจํานวน 4 คน 
จากการเล ือกตั ้งของ หมู ที ่ 1 บ านหนองตะคลอง หมู ที ่ 2  
บานหนองตะลุมปุก หมูที่ 3 บานหนองปลิง หมูที่ 4 บานหนองบัว
ศาลา หมูที่ 5 บานอางหนองแหน หมูที่ 8 บานหนองตาคง หมูที่ 9 
บานหนองปลิงใหมและหมูที่ 10 บานหนองตะลุมปุกใหม 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 (1.3) ตัวแทนจากเทศบาลตําบลหัวทะเล จํานวน 3 คน จากการเลือกตั้ง
ของ หมูที่ 3 บานโนนฝรั่ง หมูที่ 4 บานหนองสองหอง หมูที่ 5  
บานพะไล หมูที่  10 บานหนองสองหองเหนือ และหมูที่  11  
บานบุญนิมิต 

   

 (1.4) ตัวแทนจากองคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน จํานวน 1 คน 
จากการเลือกตั้งของหมูที่ 6 บานหนองบอน 

   

 (1.5) ตัวแทนจากองคการบริหารสวนตําบลมะเริง จํานวน 2 คน 
จากการเลือกตั้งของหมูที่ 3 บานสารภี หมูที่ 2 บานใหม หมูที่ 4 
บานพระ 

   

 (1.6) ตัวแทนจากเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง จํานวน 1 คน จากการเลือกตั้ง
ของ หมูท่ี 3 บานหนองพลวงนอย 

   

 (1.7) ตัวแทนจากองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง จํานวน 1 คน  
จากการเลอืกตั้งของหมูที่ 6 บานงิ้ว 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
9.  เศรษฐกิจและสังคม 

และการมีสวนรวม 
ของประชาชน (ตอ) 

(2)  กรรมการผูแทนภาคราชการใหมาจากหนวยงานราชการที่เก่ียวของกับ 
การดําเนินงานของโครงการ จํานวน 6 คน ประกอบดวย 
(2.1)  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 

 นครราชสีมาหรือผูแทน 1 คน  
(2.2)  อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาหรือผูแทน 1 คน  
(2.3)  นายอําเภอเมืองนครราชสีมาหรือผูแทน  1 คน 
(2.4)  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียงหรือผูแทน  1 คน 
(2.5)  ตัวแทนดานสาธารณสุขภายในอําเภอเมืองนครราชสีมา หรือผูแทน  

1 คน 
(2.6)  ตัวแทนสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

หรือผูแทน 1 คน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 (3)  ผูแทนโครงการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูจัดการแผนกการผลิตและ
วิศวกรรม ผูจัดการสวนงานสิ่งแวดลอม และผูจัดการแผนกงานธุรการ/งาน
บุคคล 

   

15) คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติสําหรับบุคคลท่ีจะไดรับการคัดเลือก 
ใหเปนคณะกรรมการฯ มีรายละเอียดดังน้ี 
(1) ตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป บริบูรณ 
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(3) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5)  สําหรับกลุมตัวแทนจากภาคประชาชน กลุมผูนําชุมชน หนวยงานราชการ

ตองเปนผูท่ีไมมีผลประโยชนสวนไดสวนเสียกับบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด 
และตองไมมีบุคคลในเครือญาติทํางานอยูภายใตบริษัท เอ็ม.เอ็น.ทีจํากัด 
ไมวาทางใดทางหนึ่ง 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
9.  เศรษฐกิจและสังคม 

และการมีสวนรวม 
ของประชาชน (ตอ) 

16)  วาระของคณะกรรมการและการพนสภาพ 
(1) กรรมการมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับการ

ประกาศแตงตั้งและอาจไดรับการสรรหาหรือแตงตั้งใหเปนกรรมการไดอีก 
แตไมเกิน 2 วาระติดตอกัน 

(2) เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการสรรหาหรือแตงตั้ง
กรรมการข้ึนมาใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูใน
ตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับการสรรหาหรือ
แตงตั้งใหมเขารับหนาที่แตตองไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่กรรมการ 
พนจากตําแหนงตามวาระนั้น 

(3) กรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการสรรหาหรือ
แตงตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแตวันที่กรรมการ
วางลงและใหผูไดรับการสรรหาหรือไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 
 

(4) กรณีวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูนอยกวา 
90 วัน จะไมดําเนินการสรรหาหรือแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางลง 
ก็ได และใหคณะกรรมการประกอบดวย กรรมการเทาที่เหลืออยูนอกจาก
การพนตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(4.1)  ตาย 
(4.2)  ลาออก 
(4.3)  เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 

   

(4.4)  คณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ใหถอดถอนออกจากตําแหนงเพราะ 
มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือ
หยอนความสามารถ 

(4.5)  เปนบุคคลลมละลาย 
(4.6)  เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(4.7)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
9.  เศรษฐกิจและสังคม 

และการมีสวนรวม 
ของประชาชน (ตอ) 

 สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

17) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ 
(1) สรางเสริมความเขาใจอันดีระหวางโครงการกับชุมชน และประสานความ

รวมมือกับหนวยงานอ่ืนหรือผูท่ีเก่ียวของ 
(2) รวมกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมและผลการตรวจวัดตาม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ และเผยแพร/
ประชาสัมพันธใหชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของทราบ  

(3) กํากับ ดูแล การดําเนินงานของโครงการตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิง่แวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของโครงการ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 
 

(4) เปนตัวแทนของชุมชนในการตรวจเย่ียมโครงการ และติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานของโครงการใหสอดคลองกับระเบียบ มาตรฐานกฎหมาย 
ที่เก่ียวของ 

   

(5) เปนศูนยกลางเพื่อประสานความรวมมือ ในการดําเนินงานใด ๆ เพื่อกอให 
เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางโครงการกับชุมชน 

   

(6) เปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนขอมูลเพ่ือติดตาม
ผลการดําเนนิการและการแกไขปญหารวมกันระหวางโครงการ ชุมชนและ
หนวยงานตาง ๆ ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือความ
สมานฉันท โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีแทจริงของชุมชน 

(7) ตรวจสอบขอเท็จจริง ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการจัดการขอรองเรียน
เก่ียวกับปญหาและผลกระทบที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ และแนวทาง
การปองกันและแกไขปญหา 

(8) รวมเจรจาไกลเกลี่ยและหาขอยุติกรณีมีขอพิพาทปญหาสิ่งแวดลอมระหวาง
โครงการกับชุมชนและพิจารณากําหนดอัตราการชดเชยกรณีขอพิพาท
ปญหาสิ่งแวดลอมระหวางโครงการกับชุมชน 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
9.  เศรษฐกิจและสังคม 

และการมีสวนรวม 
ของประชาชน (ตอ) 

18) ความถ่ีในการประชุม 
(1) ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA Monitoring Committee) ตองมีกรรมการฯ มาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการฯ ท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 
โดยประชุมอยางนอยทุก 6 เดือน แตหากพบวามีความจําเปนเรงดวน
สามารถประชุมกอนกําหนดเวลาปกติได โดยใหอยูในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 

(2) การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งให 
มีเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานใน 
ที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 
 

19)  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA Monitoring Committee) มาจากงบการดําเนินงานดาน 
การบริหารงานของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด หลังจากนั้นใหจัดสรรงบประมาณ
จากการดําเนินกิจการของโครงการในอัตราคงที่โดยงบประมาณที่เหลือจากป
กอนหนาใหเปนเงินสะสมเพ่ือใชในการดําเนินงานในปถัด 

- คณะกรรมการ 
 ติดตามฯ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

20) กําหนดใหมีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(EIA Monitoring Committee) เพ่ือใหความรูความเขาใจในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ เชน แผนการตรวจวัด กฎหมายควบคุมดาน
สิ่งแวดลอม เปนตน โดยกําหนดใหดําเนินการภายหลังการเห็นชอบภายใน  
6 เดือน และเปนประจําทุกครั้งท่ีมีการปรับหรือแตงตั้งคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 

- คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 21) ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดลอมทุกครั้งตองทําจดหมายแจงและเชิญ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA Monitoring 
Committee) ใหมีสวนรวมในการดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการฯ ถายทอด
ใหกับชุมชน 

- คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
9.  เศรษฐกิจและสังคม 

และการมีสวนรวม 
ของประชาชน (ตอ) 

22) จัดใหมีทีมงานประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการเพื่อใหขอมูลขาวสารและรับ
เรื่องรองเรียนจากชุมชน พรอมท้ังจัดสงทีมงานไปตรวจสอบขอรองเรียนและ
แจงผลการดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียนที่เกิดจากการดําเนินงานของ
โครงการใหชุมชนรับทราบ 

- คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 23) สงรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการใหแกหนวยงาน
ทองถ่ินรอบที่ตั้งโครงการเพื่อประชาสัมพันธใหชุมชนทราบผลการดําเนินการ
ของโครงการเปนประจําทุก 6 เดือน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 24) กําหนดมาตรการชดเชยเยียวยาความเดือดรอนใหแกประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบอยางเปนธรรม โดยอาจใชหลักการเชิงปริมาณตามขอตกลงใน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังน้ี 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

(1) คาความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรและสัตวเลี้ยงที่เกิดขึ้นจริงโดยใช
ราคากลางของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือขอตกลงของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(2) คาใชจายท่ีผูเสียหายตองเสียไปเปนคารักษาพยาบาล ใหชดใชเทาที่จาย
จริงตามความจําเปน 

   

   

 (3) คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางเจ็บปวย 
3.1)  กรณีผูเสียหายท่ีมีรายไดไมแนนอนหรือไมมีรายไดประจํา หากระหวาง

เจ็บปวยตองขาดประโยชนการทํามาหาไดไป ใหชดใชความเสียหาย
ตามชวงเวลาที่ผูเสียหายไมสามารถไปทํางานได โดยคํานวณตามอัตรา
จางข้ันต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานตามเขต
จังหวัดซึ่งเปนภูมิลําเนาของผูเสียหาย ณ วันที่ไดรับความเสียหาย 

3.2)  กรณีผูเสียหายมรีายไดประจํา หากระหวางการเจ็บปวยไมสามารถไป
ทํางานไดและไมไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากนายจาง ใหชดใช
ความเสียหายตามชวงเวลาที่ผูเสียหายไมสามารถไปทํางานได โดย
คํานวณตามอัตราคาจางหรือคาตอบแทนท่ีนายจางหรือหนวยงาน 
ตนสังกัดจายให ณ วันที่ไดรับความเสียหาย 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
9.  เศรษฐกิจและสังคม 

และการมีสวนรวม 
ของประชาชน (ตอ) 

26) โครงการจะประสานงานไปยังบริษัท เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จํากัด รวมทั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมฯ เพ่ือรวมกันแกไขปญหา 
ตาง ๆ ท่ีเกิดจากการดําเนินการของโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นท่ีเขต
อุตสาหกรรมฯ รวมทั้งใหความรวมมือกับประชาชน ผูนําชุมชน เชน กํานันและ
ผูใหญบาน เปนตน เพ่ือชวยกันปองกันและแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

10.  อาชีวอนามัยและ 
      ความปลอดภัย 

    

10.1 ความปลอดภัยทั่วไป 1) ดําเนินนโยบายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางชัดเจนใหเปนไปตาม
แนวทางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือมาตรฐานอื่นๆ ที่
เหมาะสม 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

2) จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร 
ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคข้ันสูง และระดับวิชาชีพ ใหสอดคลองตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 คอยวางแผนการจัดการดานความ
ปลอดภัย ดูแลใหมีการปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัย ควบคุมใหมีการใช
อุปกรณความปลอดภัยใหถูกวิธีและอยูในสภาพการใชงานไดตรวจตราสภาพ
การทํางานและการปฏิบัติงานของคนงานแลวรายงานใหปรับปรุงแกไข บันทึก
จัดทํารายงานและสอบสวนเก่ียวกับอุบัติเหตุและโรคที่เกิดเนื่องจากการทํางาน 
และสงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรมเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

- พื้นท่ีโครงการ 
 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

3) แตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของสถานประกอบกิจการ ใหสอดคลองตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน พ.ศ. 2549 และประกาศใหเปนที่รับทราบโดยทั่วถึง 

- พื้นท่ีโครงการ 
 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) จัดตั้งหนวยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
สถานประกอบกิจการกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟงความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 181 - 

ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
10.1 ความปลอดภัยท่ัวไป 

(ตอ) 
5) จัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน โดยใหพนักงานบางสวนของ

ทุกฝายเขารวมเปนคณะกรรมการฯ รวมกันวางแผนควบคุมใหมีการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดอยางเครงครัด มีการจูงใจและประชาสัมพันธเพ่ือใหพนักงานปฏิบัติงาน
อยางปลอดภัย 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 6) พิจารณาทบทวนและกําหนดแผนงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประจําป เพ่ือนําไปสูการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
โครงการอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

7) กําหนดผูรับผิดชอบและหนาที่ในการตรวจความปลอดภัยในการทํางาน ไดแก 
หัวหนางาน/หัวหนากะ ทําหนาที่ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบทุกวัน
และเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานวิชาชีพ ทําหนาที่ตรวจสอบทั้งพ้ืนที่ 
โดยดําเนินการทุกสัปดาห 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

8) จัดทําคูมือความปลอดภัยใหกับพนักงาน และมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย เชน การใชเครื่องมืออุปกรณที่อาจเปน
อันตราย การสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) กฎความ
ปลอดภัยเรื่องตาง ๆ เปนตน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

9) กําหนดระบบขออนุญาตเขาทํางานในพ้ืนที่ที่เสี่ยงตอการเกิดอันตรายที่รุนแรง - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
10) มีกฎระเบียบขอบังคับในดานความปลอดภัย เชน การบังคับใหใสอุปกรณ

คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล( PPE) โดยเครงครัด การกวดขันใหปฏิบัติ
ตามปายเตือนตางๆ ภายในโรงงาน เปนตน โดยใหเปนมาตรการที่เขมงวด มี
บทลงโทษที่ชัดเจนโดยการเตือน การภาคทัณฑ หรือการหักคะแนน ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 11) จัดใหมีการกําหนดเขตพื้นที่อันตรายใหชัดเจน เชน พื้นที่กําลังกอสราง กําลัง 
รื้อถอนเครื่องจักร เปนตน รวมถึงการติดปายเตือนหามบุคคลท่ีไมเกี่ยวของ 
เขาไปในพื้นที่ก้ันเขตเด็ดขาด 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
10.1 ความปลอดภัยท่ัวไป 

(ตอ) 
12) กําหนดบทลงโทษสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานไมสอดคลองกับกฎระเบียบ

ขอบังคับในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน หรือแนวทางการดําเนินงาน
อยางปลอดภัย ไดแก การตักเตือนทางวาจา การตักเตือนแบบลายลักษณอักษร 
การภาคทัณฑ หรือการหักคะแนน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับ บัญชาหรือ
คณะกรรมการความปลอดภัย รวมถึงการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให
ปลอดภัย โดยการใหรางวัลกับพนักงานเมื่อไมมีการเกิดอุบัติเหตุในแตละเดือน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

10.2 อุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัย 
สวนบุคคล 

1) โครงการมีการวิเคราะหลักษณะการปฏิบัติงานและความเสี่ยง เพื ่อกําหนด
ประเภทอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) ใหเหมาะสม 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

2) โครงการมีการติดตั ้งปายเต ือนหรือสัญลักษณประเภทอุปกรณคุ มครอง 
ความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) ที่ตองสวมใสในแตละบริเวณ เพื่อใหพนักงาน
และผูที่จะเขาไปในบริเวณดังกลาวไดทราบอยางชัดเจน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

3) โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณคุ มครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) 
ใหกับพนักงานอยางเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมีจํานวนเพียงพอ รวมทั้ง
การดูแลตรวจสอบอุปกรณ ใหใชงานอยางมีประสิทธิภาพ และจัดเตรียม
อุปกรณสํารองไวอยางเพียงพอเสมอ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) โครงการม ีการฝ กอบรมพน ักงานเกี ่ยวก ับล ักษณะงานที ่เป นอ ันตราย 
ความสําคัญของการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล วิธีการใช
งานและถนอมรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

5) กํากับดูแลใหพนักงานสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด โดยจัดใหม ีเจ าหนาที ่ตรวจติดตามการสวมใส
อุปกรณคุ มครองความปลอดภัยสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน และกําหนดวิธี
ปฏิบัติ เมื ่อตรวจพบวาพนักงานไมสวมใสอุปกรณขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ที่กําหนด 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
10.2 อุปกรณคุมครอง

ความปลอดภัย 
สวนบุคคล (ตอ) 

6) กําหนดใหพนักงานใช อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) 
ตลอดเวลาที่ทํางาน โดยอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) ตอง
จัดใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน และเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง กําหนด
มาตรฐานอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล พ.ศ. 2554 โดยใหมีการ
ตรวจสอบและอบรมการใชอุปกรณน้ัน กอนการใชงานรวมทั้งวิธีการใชงานและ
ถนอมรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

10.3 เสียง 1) กํากับดูแลใหพนักงานสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) 
ขณะปฏิบัติงานอยางเครงครัด โดยจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจติดตามการสวมใส
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงาน และกําหนด
ขอปฏิบัติกรณีตรวจพบวาพนักงานไมสวมใสอุปกรณขณะปฏิบัติงานในพื้นที ่
ที่กําหนด 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) บริเวณท่ีมีระดับเสียงดังเกินกวา 85 เดซิเบลเอ จะตองติดตั้งปายเตือนหรือ
สัญลักษณท่ีชัดเจน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกํากับดูแลใหพนักงานทุกคนที่เขาไป
ในบริเวณดังกลาวสวมใสอุปกรณลดเสียงในขณะเขาไปปฏิบัติงาน  

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

3) พนักงานท่ีจะตองปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดังตองสวมใสอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) เชน ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) หรือท่ีครอบหู (Ear 
Muff) ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

4) จัดใหมีระบบตรวจสอบใหพนักงานสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหหัวหนางาน หัวหนากะ และ
เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพเปนผูรับผิดชอบ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 5) จัดเตรียมอุปกรณปองกันเสียงสําหรับพนักงานที่ตองทํางานในพ้ืนท่ีที่มีเสียงดัง
เกินกวา 85 เดซิเบล (เอ) รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณสํารองอยางเพียงพอ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
10.3 เสียง (ตอ) 6) กําหนดระยะเวลาในการทํางานของพนักงานท่ีทํางานในบริเวณที่มี เสียงดัง 

เกินกวา 85 เดซิเบลเอ ทํางานตอเนื่องไดไมเกิน 8 ชั่วโมง/วัน ตามขอกําหนดของ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะ
แวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2546 หรือกฎหมายฉบับลาสุดอยางเครงครัด 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 7) การตรวจวัดประสิทธิภาพการไดยินของพนักงานเปนประจําทุกปควบคูไปกับ
การตรวจสุขภาพประจําป 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

10.4 ความรอน 
 

1) กําหนดใหพนักงานที่ทํางานประจําในพ้ืนท่ีที่มีความรอนสูง ไดแก บริเวณหนา
เตาหลอม และหนวยเทน้ําเหล็ก ตองสวมใสชุดแขนยาวเพื่อปองกันความรอน
ทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริเวณท่ีมีความรอนให
เปนไปตามขอกําหนดกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) จัดเวลาทํางานและเวลาพักใหกับพนักงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มีความรอน 
อยางเหมาะสม เพ่ือชวยลดการสะสมความรอนในรางกายและอันตรายจาก
ความรอน 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) จัดระบบระบายอากาศและการใชลมเย็น เพ่ือชวยลดความรอนที่อาจสะสมใน
รางกายพนักงาน และเพ่ิมจํานวนพัดลมระบายความรอนในพ้ืนที่ท่ีทําการตรวจวัด
แลวพบวามีคาความรอนสูงกวาที่กฎหมายกําหนดและตองดําเนินการแกไขทันท ี

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 5) ปดประกาศเตือนใหพนักงานทราบบริเวณที่เปนแหลงกําเนิดความรอนที่มีสภาพ
ความรอนสูงถึงขนาดเปนอันตรายแกสุขภาพอนามัยของบุคคล 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 6) อบรมใหความรูเก่ียวกับอันตรายจากความรอน การปองกันและการปฐมพยาบาล 
กรณีเจ็บปวยเนื่องจากความรอนใหกับคนงานทุกระดับ 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 7) กําหนดเขตทางเดิน/ตีกรอบแนวเสนทางเดินใหสอดคลองตามขอกฎหมาย และ
ติดปายเตือนเพ่ือปองกันการสัมผัสกับเครื่องจักรที่มีความรอน 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
10.5 คุณภาพอากาศ 1) กําหนดใหพนักงานทกุคนที่ปฏิบัติงานประจําภายในสายการผลิต ตองสวมหนากาก

กรองฝุนละออง หรืออุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) ทุกครั้งที่
ปฏิบัติงาน 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) กําหนดพนักงานทุกคนตระหนักถึงหลักการ House Keeping  อาทิเชน การ
ดูแลทําความสะอาดเศษวัสดุที่หกหลนในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน หรือกําหนดเวลาทํา
ความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานในแตละวัน เปนตน 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) กําหนดใหทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน (Working area) ใน
หนวยการผลิต 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

10.6 สารเคมี 1) การจัดเก็บสารเคมีตองสอดคลองกับประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง 
คูมือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 หรือกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 
2556 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) จัดทําขอมูลความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีแตละชนิด พรอม 
ติดประกาศไวบริเวณพ้ืนที่ทํางาน 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) จัดใหมีการอบรมใหความรูดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม รวมถึงขอปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สําหรับพนักงานตามลักษณะงานและผูที่
เก่ียวของทุกคน การขนถายสารเคมี และอันตรายจากสารเคมี รวมทั้งแนวทางแกไข 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) เก็บสารตามลําดับการเขามากอนหลัง และตองใชกอนหมดอายุ ถาหมดอายุแลว
ตองทําลายทันที หามใชโดยเด็ดขาดรวมทั้งใหความรูและชี้แจงอันตรายจากการ
ขนถาย การหกรั่วไหลของสารเคมี และแนวทางแกไข 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 5) จัดใหมีอุปกรณฉุกเฉิน ไดแก ฝกบัวฉุกเฉินและอางลางตาในพื้นที่ตาง ๆ เชน 
พ้ืนที่เก็บสารเคมี อาคารสวนการผลิต เปนตน 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 6) จัดใหมีคูมือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการปฏิบัติงาน
กรณีท่ีสารเคมีหกรั่วไหล 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

     



เอกสารประกอบการประชมุรับฟงความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 186 - 

ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
10.7 ปาย และสัญลักษณ 1) จัดใหมีการประกาศสัญลักษณเตือนอันตรายและเครื่องหมายเก่ียวกับความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในตาํแหนงที่มีความเสี่ยง
ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินเพ่ือเตือนใหผูที่เกี่ยวของระมัดระวัง
อันตรายที่อาจจะเกิดข้ึน ชี้ใหเห็นถึงอันตราย แนะนําหรือเตือนสติใหปฏิบัต ิ
ใหถูกตองตามมาตรการความปลอดภัยที่กําหนด หรือหามกระทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ใหสอดคลองตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง 
สัญลักษณเตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน และขอความแสดงสิทธิ และหนาที่ของนายจาง
และลูกจาง พ.ศ. 2554 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) จัดใหมีการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับสัญลักษณเตือนอันตราย เครื่องหมาย 
ความปลอดภัย และรหัสสัญญาณตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

10.8 อุบัติเหตุ 1) จัดทําการวิเคราะหความเสี่ยง (Jobs Safety Analysis) ในพ้ืนที่การทํางานที่มี
ความเสี่ยง โดยเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพรวมกับหัวหนางาน เพ่ือ
กําหนดประเภทอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) ใหเหมาะสม
และแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบ 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) แบงเขตภายในโรงงานเปนเขตปลอดภัย (Safety Zone) และเขตอันตราย 
(Hazardous Zone) ทั้งนี้พนักงานที่ทํางานในเขตอันตรายจะตองมีการสวม
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยเชน หมวกนิรภัย แวนตากันแสง ถุงมือ รองเทา
หัวเหล็ก เปนตน หรือในบริเวณที่มีเสียงดัง มีฝุนมากจะตองสวมเครื่องปองกันหู
และหนาหนากากปองกันฝุน โดยโรงงานจะตองติดปายเตือนเปนระยะๆ 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) จัดใหมีการติดปายเตือนตางๆ ในพ้ืนที่ตามลักษณะหนางาน เชน ปายบังคับ 
การสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) ปายเตือนพ้ืนที่
เสียงดัง พ้ืนที่ที่มีความรอน หรือพื้นที่ที่เครื่องจักรกําลังปฏิบัติงาน เปนตน 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
10.8 อุบัติเหตุ (ตอ) 4) การตรวจสอบสภาพพื้นที่ทํางานและลักษณะงานที่เสี่ยงตอการเกิดอันตราย โดย

มีการตรวจสอบจากเจาหนาที่ความปลอดภัย และคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมกับเจาของพื้นที่ เพื่อทําการ
ปรับปรุงแกไขจุดเสี่ยง รวมถึงเนนเรื่องการตรวจ 5 ส. ในพ้ืนที่การทํางานใหมี
ความเปนระเบียบเรียบรอยทั้งกอนเริ่มงานและหลังเลิกงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานใหมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 5) เครื่องจักรหรือสวนของเครื่องจักรหรือเครื่องมืออุปกรณการทํางานที่อาจกอให 
เกิดอุบัติเหตุ หนีบ/ทับ/ทิ่มแทงหรือกระแทกมือ กําหนดใหทุกเครื่องจักรที่ม ี
จุดหนีบ จุดหมุน จุดตัดหรือสวนที่อาจจะเกิดอันตรายตอพนักงานตองมีการด
ปองกันอันตรายรวมทั้งปุมหยุดฉุกเฉินและหามพนักงานท่ีกําลังปฏิบัติงาน 
ถอดการดปองกันอันตรายออกจากเครื่อง หากพนักงานไมปฏิบัติตามตองไดรับ
การลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

6) ติดประกาศสัญลักษณเตือนอันตราย และเครื่องหมายเก่ียวกับความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหเหมาะสมกับลักษณะและ
สภาพการทํางานในท่ีที่เห็นไดงาย เพ่ือเตือนใหผูที่เก่ียวของระมัดระวังอันตรายที่
อาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังจัดใหมีการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับสัญลักษณเตือน
อันตราย ที่เกี่ยวของใหสอดคลองตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานเรื่อง สัญลักษณเตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และขอความแสดงสิทธิและ
หนาที่ของนายจางและลูกจาง พ.ศ. 2554 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนนิการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 7) จัดเตรียมและดูแลใหพนักงานใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
(PPE) ตลอดเวลาที่ทํางานโดยอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) 
ตองจัดใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน มีจํานวนเพียงพอ รวมทั้งการดูแล
ตรวจสอบอุปกรณใหใชงานอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล พ.ศ. 2554 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
10.8 อุบัติเหตุ (ตอ) 8) จัดใหมีกิจกรรม Safety Talk กอนเริ่มปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือเปนการ

กระตุนใหพนักงานมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน และ
การรับฟงความคิดเห็นจากพนักงานเรื่องของความปลอดภัยในการทํางาน 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

9) จัดทํารายงานอุบัติ เหตุ  โดยกําหนดใหแบบฟอรมการรายงานอุบัติ เหตุ
ประกอบดวย ประวัติสวนตัวของผูประสบอุบัติเหตุ เชน ชื่อ-สกุล ตําแหนง วัน 
เดือน ปที่ประสบอุบัติเหตุ สถานที่ประสบอุบัติเหตุ ผูเห็นเหตุการณ อุบัติเหตุ
เกิดขึ้นไดอยางไร สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีอะไรบาง ลักษณะการบาดเจ็บ และ
ความรุนแรง แนวทางแกไข และการปองกัน ขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใชอุปกรณ
ปองกันหรือไมและความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับอุบัติเหตุนั้น โดย
รวบรวมและนําเสนอตอการประชุมคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเมื่อ 
มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นทางเจาหนาที่ความปลอดภัยจะมีการลงพ้ืนที่สํารวจ 
จุดเกิดเหตุและการสอบสวนบุคคลที่อยูในพื้นที่เกิดเหตุรวมกับเจาของพ้ืนที่ เพื่อ
หาสาเหตุการเกิดอันตรายพรอมหาแนวทางการแกไขรวมกัน 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 10) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม 
ในการทํางาน รวมทั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด และประกาศใหเปนที่รับทราบโดยทั่วถึงโดยกําหนดใหในการประชุม 
ใหตัวแทนแตละแผนก/หนวยงาน นําเสนอขอมูล/ตรวจสอบสถิติการประสบ
อันตรายที่เกิดข้ึนหรือการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางการแกไขในการประชุม
คณะกรรมการฯ อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
10.8 อุบัติเหตุ (ตอ) 11) กําหนดใหเจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ทําการวิเคราะหอุบัติเหตุ

รวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร 
ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคข้ันสูง ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่ผานมาในลักษณะ
ของการบาดเจ็บ สวนของรางกายที่ไดรับการบาดเจ็บ แหลงที่ทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ ชนิดของอุบัติเหตุ (การชน ถูกบีบ กระแทก การลื่น) สภาพที่เปน
อันตราย สิ่งที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ สวนของสิ่งท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุ การกระทํา 
ที่ไมปลอดภัยหรือต่ํากวามาตรฐาน ปจจัยจากพนักงาน และปจจัยจากงาน 
เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม 
ในการทํางาน เสนอแนะหรือหาแนวทางแกไขในทางวิศวกรรม การใหความรู 
หรือจัดทําแผนงานแลวแตกรณี 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 12) จัดใหมีการฝกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับขอกําหนดดานความปลอดภัย/การ
ทํางานของเครื่องจักร ลักษณะงานที่เปนอันตราย การแกไขปญหาเครื่องจักร
ระหวางปฏิบัติงานโดยฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับพนักงานและเจาหนาที่ท่ี
เก่ียวของกับการปองกันอุบัติภัยตาง ๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 13) มีการจัดหลักสูตรการอบรมดานความปลอดภัยใหแกพนักงานทั้งท่ีเขามาใหม
และพนักงานเกา ใหเขาใจเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน และเขาใจถึง
ความหมายของอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) แตละ
ประเภทเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชน 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 14) สงเสริมความตระหนักความปลอดภัยโดยการจัดกิจกรรมสัปดาหความ
ปลอดภัยในการทํางานเพ่ือเปนแรงกระตุนพนักงานหันมาใสใจเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางาน โดยมีการจัดมอบรางวัลใหแกแผนกท่ีไมมีการเกิด
อุบัติเหตุข้ึนในรอบ1 ป และรางวัลสําหรับหัวหนาแผนกดีเดนเรื่องการสวมใส
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) และพนักงานดีเดนเรื่องการ
สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) รวมถึงการจัดทําบอรด
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการทํางานอยางปลอดภัยเผยแพรใหแกพนักงานศึกษา
และปฏิบัติตาม 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
10.8 อุบัติเหตุ (ตอ) 15) การตรวจสอบดูแลใหพนักงานสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน

บุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงานอยางเครงครัด โดยจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจติดตาม
การสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงาน 
และกําหนดขอปฏิบัติกรณีตรวจพบวาพนักงานไมสวมใส อุปกรณขณะ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีที่กําหนด เชน การตักเตือนดวยวาจาในครั้งแรก และการลง
บันทึกเปนลายลักษณอักษร และแจงไปยังหัวหนาแผนกรับทราบ 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 16) ในกรณีที่มีการซอมแซม เปลี่ยน ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณใด ๆ จะตองใชระบบ
ล็อคกุญแจ-แขวนปาย (Lock Out-Tag Out) โดยทํา Procedure/คูมือการ
ปฏิบัติงานและอบรมใหความรูกับพนักงานที่เกี่ยวของกับการซอมบํารุงทุกคน
รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณทีเ่ก่ียวของกับการซอมบํารุงใหมีความปลอดภัย 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

10.9  ระบบปองกันและ 
ระงับอัคคภีัย 

1) การออกแบบติดตั้งระบบปองกันและระงับอัคคีภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ใหเปนไปตามมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย (มาตรฐาน ว.ส.ท.) หรือ NFPA  
ในสวนที่เก่ียวของ หรือประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปองกันและ
ระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) จัดใหมีการทดสอบ ตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งจัดทํา
รายงานสรุปผลการทดสอบซึ่งไดรับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และ/หรือ
เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) จัดทํารายงานตรวจสอบตัวเอง (Self Audit) ตามคูมือ (Guide Line) ของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม พรอมทําการทบทวนเปนประจําทุกป เพ่ือใชในการ
ทบทวนและปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับระบบปองกันอัคคีภัยของโครงการ 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

4)  บริเวณอาคารผลิต ติดตั้งระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ดังนี ้
(1) อุปกรณดับเพลิง ไดแก ถังดับเพลิง 
(2) เก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมหัวจายน้ํา 
(3) เครื่องสูบน้ําดับเพลิง (ปมมอเตอร) 
(4) ปายเตือนอันตราย และปายบอกทางหนีไฟ 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
10.9  ระบบปองกันและ 

ระงับอัคคภีัย (ตอ) 
5)  การปองกันอัคคีภัยใหดําเนินการใหสอดคลองตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน

ในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
และกําหนดใหในพ้ืนท่ีเสี่ยงตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออยางนอย  
1 เครื่อง ทุก ๆ 1,000 ตารางเมตร ยกเวนบริเวณหรือหองเก็บวัสดุติดไฟไดงาย 
จะตองมีอยางนอย 1 เครื่อง ทุก ๆ 100 ตารางเมตร หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

- พื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

10.10 แผนปฏิบัติการ 
เหตุฉุกเฉิน  

1) จัดใหมีแผนฉุกเฉินในการปองกันและระงับอัคคีภัย โดยแบงออกเปนแผน 
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1-3 ดังรูปที่ 3 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

2) จัดใหมีการฝกซอมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1 อยางนอยปละ 1 ครั้ง และให
ความรวมมือในการซอมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 2-3 รวมกับหนวยงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถ่ิน/หนวยงานที่เก่ียวของ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) การประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และฝกซอมเหตุ
ฉุกเฉินประจําปรวมกับหนวยงานทองถิ่น เพ่ือเตรียมการหรือกําหนดมาตรการ
ปองกันและแกไขอุบัติภัย เมื่อเกิดเหตุภายในโรงงานและพื้นที่ใกลเคียง 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 
 

4) พนักงานทุกคนจะตองผานการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ โดยโครงการ
จะจัดใหมีแผนการฝกซอมดบัเพลิงและฝกซอมหนีไฟ ปละ 1 ครั้ง สําหรับเนื้อหา
ของวิชาภาคทฤษฎีเปนอยางนอยที่ทําการฝกอบรม ไดแก แผนการดับเพลิงและ
วิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพ
หนีไฟของสถานประกอบการ การคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย สวนเนื้อหา
ของวิชาภาคปฏิบัติที่ทําการฝกอบรมเปนอยางนอย ไดแก การดับเพลิงดวย
เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือและสายดับเพลิง การดับเพลิงจากเพลิงประเภท
ตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับสถานประกอบการ การอพยพหนีไฟ การคนหาชวยเหลือ
และเคลื่อนยายผูประสบภัย 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 5) ประสานงานกับหนวยงานราชการ และสถานพยาบาลในพ้ืนท่ีในการใหขอมูล
แผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีตาง ๆ เสนทางการขนสง และเอกสารขอมูลความ
ปลอดภัยของสารเคมีของโครงการ 

- สถานพยาบาล
ใกลเคียงพื้นที่โครงการ
และเสนทางการขนสง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟงความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
10.11  การตรวจสุขภาพ 

ของพนักงาน 
1) กําหนดใหเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพเปนผูรับผิดชอบ

ในการประสานงานและกํากับดูแลการดําเนินงานของสถานพยาบาลที่ใหบริการ
ตรวจสุขภาพแกพนักงาน โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกและประเมินคุณภาพ
ของสถานบริการสุขภาพและหองปฏิบัติการวิเคราะหที่โครงการใชบริการตรวจ
สุขภาพของพนักงานประจํา โดยตองมีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 
ชื่อสถานพยาบาลหรือท่ีตั้งตองตรงกับใบอนุญาต พรอมทั้งใหคําแนะนําหรือ
รายละเอียดขั้นตอนการเตรียมตัวกอนเขารับการตรวจสุขภาพใหพนักงานทราบ
ทุกครั้ง 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) ตรวจสุขภาพพนักงานประจําใหมทุกคนและตรวจสุขภาพพนักงานประจําป 
ตามปจจัยเสี่ยง รวมท้ังใหความรวมมือเจาหนาที่ตํารวจในการเขาตรวจคน 
สารเสพติดจากพนักงานแตตองอยูภายใตเงื่อนไขของขอกฏหมายที่กําหนด ทั้งนี้ 
รายละเอียดของการตรวจใหอยูในดุลยพินิจของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง 
ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมดานอาชีวเวชศาสตรหรือที่ผานการ
อบรมดานอาชีวเวชศาสตรหรือท่ีมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานกําหนด 

- พื้นท่ีโครงการ 
 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

3) กําหนดใหการดําเนินการตรวจสมรรถภาพการไดยินของพนักงานใหเปนไปตาม
แนวทางการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการไดยินและการแปลผล ของสํานักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรคและกฎหมายอื่นที่
เก่ียวของ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

  
 
 
 

 

   



เอกสารประกอบการประชมุรับฟงความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
10.11  การตรวจสุขภาพ 

ของพนักงาน (ตอ) 
4) ทําการตรวจสุขภาพพนักงานเปนประจําทุกป โดยดําเนินการตามกฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจางและสงผลการตรวจ 
แกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 “ขอ 5 ในการตรวจสุขภาพของลูกจาง  
ใหแพทยผูทําการตรวจบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับผลการตรวจสุขภาพ โดยให
ระบุความเห็นของแพทยที่บงบอกสภาวะสุขภาพของลูกจางท่ีมีผลกระทบหรือ
อุปสรรคตอการทํางานหรือลักษณะงานท่ีไดรับมอบหมายของลูกจาง พรอมท้ัง
ลงลายมือชื่อแพทยผูใหความเห็นในวันท่ีทําการตรวจวัดหรือใหความเห็นน้ัน” 
และ “ขอ 10 ในกรณีท่ีผลการตรวจสุขภาพของลูกจางผิดปกติใหแจงแกลูกจาง
ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ทราบผลการตรวจและจัดใหลูกจางไดรับการรักษา 
พยาบาลทันที รวมทั้งทําการตรวจสอบหาสาเหตุความผิดปกต”ิ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

5) จัดทําฐานขอมูลสุขภาพของพนักงานเพ่ือนํามาใชประกอบการวิเคราะหหา
สาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจําป 
ในแตละพ้ืนท่ีดําเนินงานโดยเฉพาะพ้ืนท่ีเสี่ยง พรอมระบุอายุงานของคนงานที่
ทํางานในพ้ืนที่นั้น และวิเคราะหความเชื่อมโยงผลการตรวจวัด เพ่ือเฝาระวัง
สัมผัสสิ่งคกุคามสุขภาพกับฐานขอมูลสุขภาพ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 6) ในแตละปจะตองประเมินความสัมพันธของผลการตรวจสภาพแวดลอมใน
สถานที่ทํางานกับผลการตรวจสุขภาพประจําปเพ่ือดูสภาพการเปลี่ยนแปลง
ประกอบกับความเห็นของแพทยอาชีวเวชศาสตร หากพบวาเกิดจากการทํางาน
หรือมีความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมในการทํางานตองทําการโอนยายการทํางาน
ไปยังแผนกท่ีมีโอกาสไดรับในการสัมผัสปจจัยเสี่ยงลดลง และใหรวมถึงทําการ
เปรียบเทียบผลการดําเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางานและสุขภาพ
พนักงานยอนหลังอยางนอย 5 ป เพื่อพิจารณาแนวโนมของภาวะสุขภาพ คนหา
ความบกพรองของการจัดการและทําการแกไขปญหา เพื่อลดผลกระทบท่ีเปน
ปจจัยในการช้ีนําไปสูปญหาภาวะความผิดปกติของสุขภาพพนักงานเนื่องจาก
การทํางาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
10.11  การตรวจสุขภาพ 

ของพนักงาน (ตอ) 
7) กรณีที่พบวาผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปมีความผิดปกติจะตองมี

ขั้นตอนของการดําเนินการดังนี ้
(1) เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพปรึกษาแพทยอาชีวเวชศาสตรถึง

ความจําเปนในการตรวจซ้ํา ถาแพทยอาชีวเวชศาสตรลงความเห็นไมตอง
ตรวจซ้ําและแนะนําการดูแลสุขภาพ ใหเฝาระวังดูผลการตรวจซ้ําในปถัดไป 
แตหากแพทยอาชีวเวชศาสตรลงความเห็นตองตรวจซ้ํา ใหทางโครงการนํา
เรื่องสงตัวในการตรวจสุขภาพซ้ํายังสถานบริการดานสุขภาพ (นับเปนการ
ตรวจสุขภาพครั้งที่ 2) ซึ่งคาใชจายในการดําเนินการใหอยูในการดูแลของ
ทางโครงการ 

(2) เมื่อไดรับผลการตรวจสุขภาพซ้ํา (ผลการตรวจสุขภาพครั้งท่ี 2) ใหเจาหนาที่
ความปลอดภัยระดับวิชาชีพสงผลการตรวจใหพนักงานคนดังกลาวทราบ
ทันที หากพบวาผลการตรวจวัดซ้ํา (ผลการตรวจสุขภาพครัง้ที่ 2) ยังมีความ
ผิดปกติเชนเดิมใหปรึกษาแพทยถึงความเกี่ยวของกับการทํางาน และสง
พนักงานเขารับการรักษาพยาบาล รวมทั้งใหทําการโอนยายการทํางาน 
ไปยังแผนกที่มีโอกาสในการไดรับการสัมผัสปจจัยเสี่ยงลดลง และกรณีที ่
เขาขายตองไดรับคาทดแทน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 8)  โครงการตองดําเนินการใหสอดคลองตามที่กฎหมายกําหนด แตหากพบวาผล
การตรวจซ้ําไมพบความผิดปกติใหจัดเปนกลุมเฝาระวังที่จําเปนตองดูแลอยาง
ใกลชิดและใหทําการตรวจวัดสมรรถภาพการไดยินพนักงานเปนประจําทุกป 
โดยตองรายงานผลการตรวจท้ังความถี่ที่ตรวจพบความผิดปกติ (เฮิรตซ) และ
ระดับเสียงเฉลี่ย (dB HL) ท้ังหูซายและหูขวา โดยดําเนินการใหเปนไปตาม 
แนวทางการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการไดยินและแปลผล ของสํานักงานโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรคและตามที่กฏหมาย
กําหนด   

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
11.  สาธารณสุขและ

สุขภาพอนามัย 
1) จัดใหมีขั้นตอนการสื่อสารภายในโรงงาน การแจงเหตุไปยังชุมชนและหนวยงาน

ที่เก่ียวของ และการใหขาวกรณีเกิดอุบัติเหต/ุเหตุฉุกเฉินของโครงการ 
- หนวยงานดาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่/
หนวยงานที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

2) จัดสงขอมูลการใชสารเคมีและเอกสารแสดงคุณสมบัติของสารเคมีของโครงการ
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนตน 

- หนวยงานดาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่/
หนวยงานที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) ประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนหรือรวมจัดทํา
แผนปฏิบัติงานดานสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นท่ีโดยรอบ
โครงการ โดยครอบคลุมทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การเฝา
ระวัง การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ โดยจัดอบรมเรื่องอันตรายจาก
สารเคมีและมลพิษ การปองกันและปฐมพยาบาลเบื้องตน ใหแก โรงเรียน วัด 
ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ ทีมบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบล
หนองระเวียง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

- หนวยงานดาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่/
หนวยงานที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) จัดกิจกรรม CSR เพื่อสนับสนุนงานดานการแพทยและสาธารณสุข โดยการ
สนับสนุนเพ่ิมองคความรูและความชํานาญ โดยการอบรมปองกัน การสงเสริม
สุขภาพ โรคภูมิแพ และโรคผิวหนัง ตลอดจนอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยตาง ๆ ทั้งนี้ 
ใหบันทึกหลักสูตรและจํานวนครั้งในการอบรม 

- หนวยงานดาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่/
หนวยงานที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 5) สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณทางการแพทย และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในกรณีประชาชนเกิดภาวการณเจ็บปวยและ
ผลการสอบสวน สืบสวน พบวา มาจากกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ 
โครงการจะตองใหความรับผิดชอบตามขอกฎหมายที่เก่ียวของทุกประการ 

- หนวยงานดาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่/
หนวยงานที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
11.  สาธารณสุขและ

สุขภาพอนามัย (ตอ) 
6) สนับสนุนกิจกรรมทางดานสาธารณสุขในพ้ืนที่ในการสงเสริมและเฝาระวัง

ทางดานสุขภาพ ทั้งในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เชน การสนับสนุนการ
ฝกอบรม อสม.ในพ้ืนท่ีชุมชนที่อยูใกลเคียง การสนับสนุนงบประมานการศึกษา 
วิจัยหรือเฝาระวังผลกระทบทางดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณทางการแพทย และการสนับสนุนบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหมี
ความรูดานเคมี สารพิษและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากขึ้น เปนตน 

- หนวยงานดาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่/
หนวยงานที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 7) จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของพนักงาน เพื่อปองกันโรคไมติดตอ (NCDs) เชน 
การจัดกิจกรรมการออกกําลังกายใหแกพนักงานกอน-หลังทํางาน รณรงคการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสมของพนักงาน และรณรงคการ 
งดสูบหรี่และดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล กิจกรรมรักสุขภาพของพนักงาน 
กิจกรรมสันทนาการ เปนตน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

12. อันตรายรายแรง 1) กําหนดใหมีการซอมแผนฉุกเฉิน โดยประสานแจงหนวยงานทองถิ่น/ผูนําชุมชน/
โรงงานขางเคียง เขารวมซอมแผนการปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุการระเบิด 
อัคคีภัย การรั่วไหลของกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และอุบัติเหตุตางๆอยาง
สม่ําเสมอ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีการประเมินผลการฝกซอมในแตละครั้ง 
เพื่อนํามาแกไขปรับปรุงใหแผนฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดทําเปน
เอกสารใหพนักงานไดรับทราบ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) จัดเตรียมระบบเตือนอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิงใหเพียงพอและพรอมใชงาน
อยูเสมอ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) จัดใหมีการตรวจสอบระบบดับเพลิง โดยเขียนวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือใหปฏิบัติตาม 
รวมทั้งจัดทําตารางตรวจสอบสภาพ/ประสิทธิภาพในการทํางานอยางสม่ําเสมอ
ใหพรอมใชงานตลอดเวลา 

- พืน้ที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

4) จัดทําระเบียบปฏิบัติงานขณะทําการขนถายและขนสงกาซปโตรเลียมเหลว 
(LPG) เพื่อใหพนักงานปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 5) จัดทําเอกสารเพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีไวในบริเวณที่
พนักงานสามารถนําไปอานไดและใชงานได 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ตอ) รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
 ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด  

ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
12. อันตรายรายแรง (ตอ) 6) จัดทําปายสัญลักษณเพ่ือแสดงถึงอันตรายของผลิตภัณฑเหลว ติดไวใหเห็น

ชัดเจนบริเวณกําแพงที่ลอมรอบถัง หรือจุดเช่ือมตอและสงจายกาซปโตรเลียม
เหลว (LPG) 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 7) กรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินระดับ 1 เหตุการณฉุกเฉินระดับ 2 และเหตุการณ
ฉุกเฉินระดับ 3 ใหทางโครงการแจงหนวยงานที่เก่ียวของตามแผนฉุกเฉินของ
โครงการ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 8) จัดใหมีการซอมแผนฉุกเฉินระดับที่ 1 โดยมีเหตุการณระเบิด อัคคีภัย การรั่วไหล
ของกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และอื่นๆ ปละ 1 ครั้ง และประเมินผลการ
ฝกซอมมาแกไขปรับปรุงใหแผนดังกลาวมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใหความ
รวมมือในการซอมแผนฉุกเฉินระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ในระดับพื้นท่ีอยาง
สม่ําเสมอ 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

13. พื้นที่สีเขียว 1) จัดพื้นที่สีเขียว ขนาด 3.34 ไร (รอยละ 11.13 ของพ้ืนที่โครงการ) แสดงดัง 
รูปที่ 1 เพ่ือลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ เปนแนวกําบังธรรมชาติปองกัน 
การฟุงกระจายของฝุนละอองและเสียง รวมถึงเปนการปรับปรุงทัศนียภาพ ดวย
การปลูกตนอโศกอินเดีย ตนหูกระจง ตนพญาสัตบรรณ ตนประดู ตนลีลาวดี ตน
หมาก ตนสาธร และตนพิกุล 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 2) ดูแลตนไม และพืชคลุมดินบริเวณตางๆ ใหอยูในสภาพดีและสวยงามอยูเสมอ 
หากพบวาตายตองปลูกแทนทันที 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 3) ปลูกจิตสํานึกพนักงานใหมีความหวงแหนและเล็งเห็นความสําคัญของพื้นที่สี
เขียวที่มีอยู เพ่ือใหการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของโครงการเปนไปอยางย่ังยืนตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 4) บํารุงรักษาพ้ืนที่สีเขียวใหอยูในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรรงบประมาณ
การดําเนินการเพื่อดูแลอยางเพียงพอทุกป เชน งบประมาณในการซอมบํารุง 
ปมน้ํา ดูแลตนไม พันธุไม และปุย คาจางดูแลตนไม เปนตน แสดงดงัตารางที่ 1 

- พ้ืนที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะกอสราง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 รางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือตัวแปรตางๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี ่ ผูรับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    
1.1  คุณภาพอากาศจากแหลงกําเนิด 

1) ฝุนละอองรวม (TSP)  
2) ออกไซดของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด  

(NOx as NO2)  

- ปลองระบายมลพิษทางอากาศ จํานวน 24 ปลอง  
(รูปที่ 4) 
1) ปลอง Dust Collector จํานวน 24 ปลอง 

- ปละ 2 ครั้ง ระหวางการกอสรางโครงการ 
และเป นชวงเดียวกับ ท่ีทําการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
1) ครั้งที่ 1 ในชวงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
2) ครั้งที่ 2 ในชวงเดือนกันยายน-ธันวาคม 

-  บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

1.2  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
1) ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
2) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
3) ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) 
4) ความเร็วและทิศทางลม  

(เลือกตรวจวัดเปนตัวแทน 1 สถานี) 

- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี ดังน้ี (รูปที่ 5) 
1) โรงเรียนบานทับชาง (A1) 
2) วัดหนองตาคง (A2) 
3) โรงเรียนวัดบานหนองบัวศาลา (A3) 
4) โรงเรียนบานมาบมะคา (A4) 

- ปละ 2 ครั้ง ระหวางการกอสรางโครงการ 
โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วันตอเนื่อง ดังนี ้
1) ครั้งที่ 1 ในชวงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
2) ครั้งที่ 2 ในชวงเดือนกันยายน-ธันวาคม 

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

2.  ระดับเสียง    
1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq-24 ชม.) 
2) ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq-1 ชม.) 
3) ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 min) 
4) ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 
5) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
6) ระดับเสียงรบกวน (ชุมชนบานหนองบัวศาลา (N1)) 

 
 

- ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกลเคียงพื้นที่โครงการจํานวน  
2 สถานี ดังน้ี (รูปที่ 6) 
1) ชุมชนบานหนองบัวศาลา (N1) 
2) ชุมชนบานสุรนารีวิลล (N2) 

- ตรวจวัดระดับเสยีงริมรั้วโครงการ (รูปที่ 7) ดังน้ี  
1) ริมรั้วดานทิศเหนือของพ้ืนที่โครงการ (N1) 
2) ริมรั้วดานทิศตะวันออกของพ้ืนที่โครงการ (N2) 
3) ริมรั้วดานทิศใตของพ้ืนที่โครงการ (N3) 
4) ริมรั้วดานทิศตะวันตกของพ้ืนที่โครงการ (N4) 

- ปละ 2 ครั้ง ระหวางการกอสรางโครงการ 
โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วันตอเนื่อง ดังนี ้
1) ครั้งที่ 1 ในชวงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
2) ครั้งที่ 2 ในชวงเดือนกันยายน-ธันวาคม 

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ตอ) รางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือตัวแปรตางๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี ่ ผูรับผิดชอบ 
3.  คุณภาพ    
3.1 ตรวจวัดคณุภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสยีสําเร็จรูป 

1)  ความเปนกรด-ดาง (pH) 
2) อุณหภูมิ (Temperature) 
3) ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 
4) บีโอดี (BOD) 
5) ซีโอดี (COD) 
6) ไขมันและน้ํามัน (Grease & Oil) 
7) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) 
8) ของแข็งแขวนลอย (SS) 
9) คาการนําไฟฟา (Conductivity) 
10) ทีเคเอ็น (TKN) 
11) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 
12) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม  

- ตรวจวัดจํานวน 3 จุด ไดแก 
1) บอพักน้ําทิ้งบริเวณหนาโรงอาหาร 
2) บอพักน้ําทิ้งบริเวณอาคารสํานักงาน 
3) บอพักน้ําทิ้งบริเวณดานหลังอาคารผลิต 

 

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน  - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

3.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ําภายในบอพักน้ําทิ้งจากระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําใช (Reject Water RO) 
1) ความเปนกรด-ดาง (pH) 
2) อุณหภูมิ (Temperature) 
3) ปริมาณของแข็งละลายน้าํ (TDS) 
4) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
5) บีโอดี (BOD) 
6) ซีโอดี (COD) 
7) ทีเคเอ็น (TKN) 
8) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) 

- ตรวจวัดจํานวน 1 จุด ไดแก 
1) บอพักน้ําทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําใช 

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ตอ) รางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือตัวแปรตางๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี ่ ผูรับผิดชอบ 
4.  คุณภาพดิน    

1) ปริมาณอินทรียวัตถ ุ
2) คาความเปนกรด ดาง (pH)  
3) สารหนู (As)  
4) แคดเมียม (Cd) และสารประกอบแคดเมียม  
5) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท (Cr6+)  
6) ตะกั่ว (Pb)  
7) แมงกานีส (Mn) และสารประกอบแมงกานีส  
8) ปรอท (Hg) และสารประกอบปรอท  
9) เหล็ก (Fe) 

- บริเวณพ้ืนทีสี่เขียวของโครงการ จาํนวน 4 จุด 
(รูปที่ 8) ดังนี ้
1) พ้ืนที่สีเขียวดานทิศเหนือของโครงการ (S1) 
2) พ้ืนที่สีเขียวดานทิศตะวันออกของโครงการ (S2) 
3) พ้ืนที่สีเขียวดานทิศใตของโครงการ (S3) 
4) พ้ืนที่สีเขียวดานทิศตะวันตกของโครงการ (S4) 

- 1 ครั้ง ระหวางการกอสรางโครงการ 
1)  ที่ระดับดินตื้น ความลึก ไมเกิน 0.3 เมตร  
2)  ที่ระดับดินปานกลาง ความลึก 0.3-2.0 

เมตร 
 

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

5.  การจัดการของเสีย    
1) รวบรวมขอมูลปริมาณของเสยีแตละชนิดที่เกิดจาก 

การดําเนินการโครงการและสัดสวนปริมาณของ
เสียที่นําไป Recycle หรือสงไปกําจัด 

2) เก็บขอมูลปริมาณ ชนิด การขนสง และการจัดการ 
กากของเสียที่เกิดจากการดําเนินโครงการเปน 
รายเดือนอยางตอเน่ือง 

3) รวบรวมเอกสารการแจงขอขยายระยะเวลาในการ 
กักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (แบบ สก.1) 
เอกสารการขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช
แลวออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และ
เอกสารการแจงเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว (แบบ สก.3) 

 
- พ้ืนที่โครงการ 

 
- บันทึกและจัดทํารายงานทุกเดือน 

 
- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 
 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟงความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 201 - 

 
ตารางท่ี 6.2-1 (ตอ) รางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  

ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือตัวแปรตางๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี ่ ผูรับผิดชอบ 
6.  การคมนาคมขนสง    

1)  บันทึกปริมาณรถบรรทุกที่ใชขนสงคนงานและวัสดุ
อุปกรณกอสรางของโครงการ  

- ถนนบริเวณทางเขา-ออกพื้นที่กอสรางโครงการ - ปละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน (ครอบคลุมวันหยุด
และวันทํางาน)  

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

2)  บันทึกสถิติอุบัติเหตุจากการขนสงคนงานและวัสดุ
อุปกรณกอสรางของโครงการ พรอมบันทึก สาเหตุ 
ความเสียหาย /ความรุนแรง ของอุบัติเหตุ สถานที่
และชวงเวลาการเกิดเหตุและแนวทางการแกไข
ปญหาทุกครั้ง 

- พ้ืนที่ โครงการและเสนทางขนสงคนงานและวัสดุ
อุปกรณกอสราง 

 
 

- บันทึกทุกครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุและรายงาน 
ทุก 6 เดือน  

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

7.  การบันทึกอุบัติเหตุ    
1) สาเหตุ 
2) ลักษณะการเกิด 
3) จํานวนผูไดรับบาดเจ็บ 
4) ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 
5) การปองกันและแกไขปญหาการเกิดซ้ํา 
6) ทําการบันทึกสถิติอุบัติเหตุแบงเปน 5 ระดับ คือ 

หยุดงานไมเกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพและตาย 

7) รายงานสรุปผลการฝกอบรมดานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของคนงานกอสรางและบริษัท
รับเหมา 

   
- พ้ืนที่เขตกอสราง 

 
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

และจัดทํารายงานสรุปผลปละ 1 ครั้ง 

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ตอ) รางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งท่ี 1)  

ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือตัวแปรตางๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี ่ ผูรับผิดชอบ 
8.  เศรษฐกิจและสังคม    

1)  การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ
คิดเห็นของประชาชน ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน 
หนวยงานราชการ หนวยงานที่ เก่ียวของ และ
สถานประกอบการใกลเคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร 
พรอมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ปญหา
และความตองการรวมถึงสํารวจดัชนีความพึงพอใจ
ของชุมชน (Community Satisfaction Index) 
ทั้งนี้ การสุมตัวอยางใหเปนไปตามหลักวิชาการ
และสถิติ พรอมทั้งเสนอแผนที่กระจายตัวการเก็บ
ขอมูล 

- ชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ (รูปที่ 9) ผูนําชุมชน ผูนํา
ทองถิ่น หนวยงานราชการ หนวยงานที่เก่ียวของ และ
สถานประกอบการใกล เคียงในรัศมี  5 กิโลเมตร 
ครอบคลุมชุมชนที่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ชุมชน
พ้ืนที่ออนไหวพิเศษ เชน ที่ตั้งสถานพยาบาล วัด และ
โรงเรียน เปนตน 

- ปละ 1 ครั้ง  - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ี
จํากัด 

2)  รวบรวมขอรองเรียน วิธีการแกไขปญหา พรอม
การติดตามการแกไขปญหาขอรองเรียนจากชุมชน
และภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางการปองกัน
การเกิดซ้ํา 

- พ้ืนที่โครงการและชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา 5 กิโลเมตร -  บันทึกทุกครั้งที่มีขอรองเรียนและรายงาน
ทุก 6 เดือน 

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือตัวแปรตางๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี ่ ผูรับผิดชอบ 
1.  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    
1.1  คุณภาพอากาศจากแหลงกําเนิด 

1) ฝุนละอองรวม (TSP)  
2) ออกไซดของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด  

(NOx as NO2)  

- ปลองระบายมลพิษทางอากาศ จํานวน 24 ปลอง 
(อางถึงรูปที่ 4) 
1) ปลอง Dust Collector จํานวน 24 ปลอง 

- ปละ 2 ครั้ง ในชวงที่ดําเนินการผลิต และ
เปนชวงเดียวกับที่ทําการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ 
1) ครั้งที่ 1 ในชวงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
2) ครั้งที่ 2 ในชวงเดือนกันยายน-ธันวาคม 

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

1.2  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    
1) ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
2) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
3) ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) (เฉลีย่ 1 ชั่วโมง) 
4) ความเร็วและทิศทางลม  
 (เลือกตรวจวดัเปนตัวแทน 1 สถานี) 

- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี ดังน้ี (อางถึงรูปที่ 5) 
1) โรงเรียนบานทับชาง (A1) 
2) วัดหนองตาคง (A2) 
3) โรงเรียนวัดบานหนองบัวศาลา (A3) 
4) บานหนองสมอ (A4) 

- ปละ 2 ครั้ง ในชวงที่ดําเนินการผลิต โดย
ตรวจวัดครั้งละ 7 วันตอเน่ือง ดังน้ี 
1)  ครั้งท่ี 1 ในชวงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
2)  ครั้งท่ี 2 ในชวงเดือนกันยายน-ธันวาคม 

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

2.  ระดับเสียง    
1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq-24 ชม.) 
2) ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq-1 ชม.) 
3) ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 
4) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
5) ระดับเสียงรบกวน (ชุมชนบานหนองบัวศาลา (N1)) 
 

 

- ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกลเคียงพ้ืนที่โครงการจํานวน  
2 สถานี ดังน้ี (อางถึงรูปที่ 6) 
1) ชุมชนบานหนองบัวศาลา (N1) 
2) ชุมชนบานสุรนารีวิลล (N2) 

- ตรวจวัดระดับเสยีงริมรั้วโครงการ (อางถึงรูปที่ 7) 
ดังนี้  
1) ริมรั้วดานทิศเหนือของพ้ืนที่โครงการ (N1) 
2) ริมรั้วดานทิศตะวันออกของพ้ืนที่โครงการ (N2) 
3) ริมรั้วดานทิศใตของพ้ืนที่โครงการ (N3) 
4) ริมรั้วดานทิศตะวันตกของพ้ืนที่โครงการ (N4) 

- ปละ 2 ครั้ง ในชวงที่ดําเนินการผลิต โดย
ตรวจวัดครั้งละ 7 วันตอเน่ือง ดังน้ี 
1) ครั้งที่ 1 ในชวงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
2) ครั้งที่ 2 ในชวงเดือนกันยายน-ธันวาคม 

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ตอ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือตัวแปรตางๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี ่ ผูรับผิดชอบ 
3.  คุณภาพน้ํา    
3.1  ตรวจวัดคุณภาพน้ําด่ืมของโครงการ 

1) ปริมาณของแข็งละลายน้าํ (TDS) 
2) ปริมาณโครเมียมทั้งหมด (Cr) 
3) ไนเตรท (NO3-N) 
4) ฟลูออไรด (F) 
5) ไซยาไนด (CN-) 
6) เหล็ก (Fe) 
7) แบเรียม (Ba) 
8) สารหนู (As) 
9) ปรอท (Hg) 
10) ตะกั่ว (Pb) 
11) แคดเมยีม (Cd) 
12) ทองแดง (Cu) 
13) สังกะสี (Zn) 
14) ซีลิเนียม (Se) 

- ตรวจวัดจํานวน 2 จุด ไดแก 
น้ําดื่มที ่ผานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําแลว (RO) 
น้ําดื่มจากตูน้ําดื่ม 

 

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ตอ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือตัวแปรตางๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี ่ ผูรับผิดชอบ 
3.2  ตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป 

1)  ความเปนกรด-ดาง (pH) 
2) อุณหภูมิ (Temperature) 
3) ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 
4) บีโอดี (BOD) 
5) ซีโอดี (COD) 
6) ไขมันและน้ํามัน (Grease & Oil) 
7) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) 
8) ของแข็งแขวนลอย (SS) 
9) คาการนําไฟฟา (Conductivity) 
10) ทีเคเอ็น (TKN) 
11) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 
12) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม  

- ตรวจวัดจํานวน 2 จุด ไดแก 
1) บอตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง (Inspection pit) 
2) บอพักน้ําทิ้ง (Holding) 

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน  - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

3.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ําภายในบอพักน้ําท้ิงจากระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําใช (Reject Water RO) 
1) ความเปนกรด-ดาง (pH) 
2) อุณหภูมิ (Temperature) 
3) ปริมาณของแข็งละลายน้าํ (TDS) 
4) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
5) บีโอดี (BOD) 
6) ซีโอดี (COD) 
7) ทีเคเอ็น (TKN) 
8) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) 

- ตรวจวัดจํานวน 1 จุด ไดแก 
1) บอพักน้ําทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําใช 

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

 
 
 

   



เอกสารประกอบการประชมุรับฟงความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 206 - 

ตารางที่ 6.2-2 (ตอ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือตัวแปรตางๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี ่ ผูรับผิดชอบ 
3.4  ตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน 

1) สี (Color) 
2) ความขุน (Turbidity) 
3) ความเปนกรดเปนดาง (pH)  
4) คาทีดีเอส (TDS)  
5) คลอไรด (Cl)  
6) ฟลูออไรด (Fluoride)  
7) ความกระดางทั้งหมด (Total Hardness)  
8) ตะกั่ว (Pb)   
9) สารหนู (As)  
10) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท (Cr+6)  
11) แมงกานีส (Mn)  
12) ปรอท (Hg)  
13) ทองแดง (Cu) 
14) เหล็ก (Fe) 

- ตรวจวัดน้ําใตดินจากบอน้ําบาดาลของโครงการ 
จํานวน 1 สถานี (รูปที่ 10) 
1) บอน้ําบาดาลบอที่ 1 (UW1) 

- ตรวจวัดน้ําใตดินจากบอตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน 
(Monitoring well) จํานวน 1 สถานี 
1) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณอาคารผลิต 2 (UW2) 

 
 

- ตรวจวัดปละ 1 ครั้ง  
 

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ตอ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือตัวแปรตางๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี ่ ผูรับผิดชอบ 
4.  คุณภาพดิน    

1) ปริมาณอินทรียวัตถ ุ
2) คาความเปนกรด ดาง (pH)  
3) สารหนู (As)  
4) แคดเมียม (Cd) และสารประกอบแคดเมียม  
5) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท (Cr6+)  
6) ตะกั่ว (Pb)  
7) แมงกานีส (Mn) และสารประกอบแมงกานีส  
8) ปรอท (Hg) และสารประกอบปรอท  
9) เหล็ก (Fe) 

- บริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ จํานวน 4 จุด  
(อางถึงรูปที่ 8) ดังนี ้
1) พ้ืนที่สีเขียวดานทิศเหนือของโครงการ (S1) 
2) พ้ืนที่สีเขียวดานทิศตะวันออกของโครงการ (S2) 
3) พ้ืนที่สีเขียวดานทิศใตของโครงการ (S3) 
4) พ้ืนที่สเีขียวดานทิศตะวันตกของโครงการ (S4) 

- ตรวจวัดปละ 1 ครั้ง  
1)  ที่ระดับดินตื้น ความลึก ไมเกิน 0.3 เมตร  
2)  ที่ระดับดินปานกลาง ความลึก 0.3-2.0 

เมตร 
 

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

5.  วัตถุดิบ    
- จดบันทึกชนิดและปริมาณการใชวัตถุดิบในการหลอม

ในแตละวัน  
- ภายในพ้ืนที่โครงการ - บันทึกทุกวัน -  บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

6.  ปริมาณน้ําใช    
- จดบันทึกปริมาณการใชน้ํารายเดือนของโรงงาน - ภายในพ้ืนที่โครงการ - บันทึกทุกเดือน -  บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

7.  ปริมาณการใชไฟฟา    
- รวบรวมสถิติปริมาณการใชไฟฟาของโรงงาน และ

บันทกึสถิติการเกิดกระแสไฟฟาขัดของ 
- ภายในพ้ืนที่โครงการ - บันทึกทุกเดือน -  บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ตอ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือตัวแปรตางๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี ่ ผูรับผิดชอบ 
6.  การจัดการของเสีย 

1) รวบรวมขอมูลปริมาณของเสียแตละชนิดที่เกิดจาก 
การดําเนินการโครงการและสัดสวนปริมาณของเสีย
ที่นําไป Recycle หรือสงไปกําจัด 

2) เก็บขอมูลปริมาณ ชนิด การขนสง และการจัดการ 
กากของเสียท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการเปนราย
เดือน อยางตอเนื่อง 

3) รวบรวมเอกสารการแจงขอขยายระยะเวลาในการ 
กักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว (แบบ สก.1) 
เอกสารการขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใช
แลวออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และ
เอกสารการแจงเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลว (แบบ สก.3) 

 
- พ้ืนที่โครงการ 

 
- บันทึกและจัดทํารายงานทุกเดือน 

 
- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

7.  คมนาคม     
1)  จดบันทึกจํานวนรถเขา-ออกโครงการ เปนประจําทุก

วันเพ่ือใชในการปรับปรงุการวางแผนดานการจราจร
ของโครงการ 

- พ้ืนที่โครงการ - ทุกวัน สรุปและรายงานผลทุก 6 เดือน - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

2)  บันทึกสถิติอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม
การขนสงของโครงการเพื่อหาแนวทางในการปองกัน
และแกไขปญหาการเกิดซ้ําตอไป 

- พ้ืนที่โครงการ - ทุกครั้งที่มี อุบัติเหตุ สรุปและรายงานผล 
ทุก 6 เดือน 

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ตอ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือตัวแปรตางๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี ่ ผูรับผิดชอบ 
8.  อาชีวอนามัยและปลอดภัย    
8.1  ตรวจความเขมขนของฝุน ไดแก 

1) ฝุนละอองทุกขนาด (Total Dust) 
2) ฝุนละอองขนาดเล็กที่สามารถเขาสูระบบหายใจ 

(Respirable Dust) 

- ตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้ง 4 สายการผลิต 
(รูปที่ 11) จํานวน 13 จุด ไดแก 
*  บริเวณหนาเตาหลอม  
*  บริเวณเครื่องปนแบบ  
*  บริเวณเครื่องรื้อแบบ  
*  บริเวณเครื่องขัดช้ินงาน  

- ตรวจวัดปละ 4 ครั้ง ในชวงท่ีมีการปฏิบัติงาน  
 

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

3) ฟูมของโลหะ - บริเวณหนาเตาหลอม จํานวน 3 จุด   
4) ฝุนทรายซลิิกา (SiO) - บริเวณที่ปฏิ บัติงานและพนักงานที่ปฏิบัติงานใน

พ้ืนท่ีตลอดระยะเวลาการทํางาน จํานวน 1 จุด 
(รูปที่ 11) ไดแก 
*  บริเวณทําไสแบบ (Shell core) 
 

- ตรวจวัดปละ 4 ครั้ง ในชวงท่ีมีการปฏิบัติงาน  
 

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

8.2  ระดับเสียง 
1) ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียง

ในสถานที่ทํางาน โดยทําการตรวจวัดบริเวณที่มี
ความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง 

 
- ตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้ง 4 สายการผลิต 

(รูปที่ 11) และบริเวณเครื่องกัดกลึงช้ินงานจํานวน 
14 จุด ไดแก 
*  บริเวณหนาเตาหลอม 
*  บริเวณเครื่องปนแบบ 
*  บริเวณเครื่องรื้อแบบ 
*  บริเวณเครื่องขัดช้ินงาน 
*  ตรวจวัดบริเวณเครื่องกัดกลึงช้ินงาน 

 
- ตรวจวัดปละ 4 ครั้ง ในชวงท่ีมีการปฏิบัติงาน  

 

 
- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ตอ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือตัวแปรตางๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี ่ ผูรับผิดชอบ 
8.2  ระดับเสียง (ตอ)    

2) ตรวจวัดคาระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดเวลา
การทํางานในแตละวัน (Time Weighted Average-
TWA) และระดับเสียงสะสมที่ผูปฏิบัติงานไดรับ 
โดยการ เก ็บต ัวอย า ง ที ่ต ัวบ ุคคล  (Personal 
Sampling) ตามปจจัยเสี่ยง 

-  พนักงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ท่ีมีเสียงดัง บริเวณที่
ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน 
(อางถึงรูปที่ 11) จํานวน 14 จุด ไดแก 
*  บริเวณหนาเตาหลอม 
*  บริเวณเครื่องปนแบบ 
*  บริเวณเครื่องรื้อแบบ 
*  บริเวณเครื่องขัดช้ินงาน 
*  ตรวจวัดบริเวณเครื่องกัดกลึงช้ินงาน 

- ตรวจวัดปละ 4 ครั้ง ในชวงท่ีมีการปฏิบัติงาน  
 

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

3) จัดทํา Noise Contour Map 
 

- พ้ืนที่โครงการบรเิวณอาคารผลิต 1  
- พ้ืนที่โครงการบรเิวณอาคารผลิต 2 
- พ้ืนที่โครงการบรเิวณอาคารผลิต 3 

- ตรวจวัด 1 ป หลังจากโครงการเปดดําเนินการ 
และทบทวนแนวเสนเสียงจาก Noise Contour 
ทุก ๆ 3 ป 

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

8.3  ตรวจวัดความรอนในสถานที่ทํางาน 
1)  ตรวจความรอนในสถานที่ปฏิบัติงาน (Heat Stress 

Index ในรูป WBGT) 

 
- ตรวจวัดบริเวณหนาเตาหลอม ทั้ง 4 สายการผลิต 

(อางถึงรูปที่ 11) จํานวน 4 จุด 

 
- ตรวจวัดปละ 4 ครั้ง ในชวงท่ีมีการปฏิบัติงาน  

 

 
- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

8.4  การบันทึกอุบัติเหตุ 
1) สาเหตุ 
2) ลักษณะการเกิด 
3) จํานวนผูไดรับบาดเจ็บ 

   
- ภายในโครงการ 

 
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

และจัดทํารายงานสรุปผลปละ 1 ครั้ง 

 
- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

4) ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 
5) การปองกันและแกไขปญหาการเกิดซ้ํา 
6) ทําการบันทึกสถิติอุบัติเหตุแบงเปน 5 ระดับ คือ  

หยุดงานไมเกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพและตาย 
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ตารางที่ 6.2-2 (ตอ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือตัวแปรตางๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี ่ ผูรับผิดชอบ 
9.  สาธารณสุขและสุขภาพ    

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 9.1  การตรวจสุขภาพของพนักงาน 

ตรวจรางกายทั่วไป เชน เอกซเรยทรวงอก ตรวจเลือด 
ตรวจไขมันและน้ําตาลในเลือด ตรวจการทํางานของตับ 
ตรวจการทํางานของไต ตรวจสมรรถภาพปอด และ
ตรวจสมรรถภาพการไดยิน เปนตน 

- พนักงานทุกคน 
 

- กอนเริ่มเขามาทํางานกับโครงการ สําหรับ
พนักงานใหม และทําการตรวจสุขภาพเปน
ประจําทุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตาม
คําแนะนําของแพทยอาชีวเวชศาสตร 

9.2 ตรวจสุขภาพพนักงานตามปจจัยเสี่ ยงโดยแพทย 
อาชีวเวชศาสตร 
1) เอ็กซเรยปอดและสมรรถภาพการทํางานของปอด 
2) ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 
3) ตรวจสมรรถภาพการไดยิน 

 
- พนักงานสวนผลติ/ตามความเสีย่ง 

 

- ตามจํานวนชั่วโมงทํางานสะสมของพนักงาน
หรือตามความเห็นของแพทยอาชีวเวชศาสตร 

 

 
- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

4) ตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงดานเคมีและกายภาพ 
จากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ
ตามดุลพินิจของแพทยอาชีวเวชศาสตร 

   

9.3  กรณีที่ผลตรวจสุขภาพของพนักงานผิดปกติในกรณี 
ตามปจจัยเสี่ยงใหทําการตรวจซ้ําโดยละเอียด พรอมทั้ง
หาสาเหตุหากพบวามีความผิดปกติ 
-  พนักงานที่ตรวจพบอาการผิดปกติ 

- พื้นท่ีโครงการ - เมื่อตรวจพบอาการผดิปกต ิ - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

9.4  จัดทํารายงานผลการตรวจสุขภาพและวิเคราะหผลการ
ตรวจสุขภาพ พรอมทั้ งระบุชื่อสถานพยาบาลและ
แพทยท่ีทําการตรวจสุขภาพในรายงานผลการตรวจ
สุขภาพ 

- พืน้ที่โครงการ - ปละ 1 ครั้ง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

9.5 รวบรวมสถิติภาวการณ เจ็บปวยและผลการตรวจ
สุขภาพของพนักงานในโครงการ 

- ภายในพ้ืนที่โครงการ - รวบรวมปละ 1 ครั้ง และทําการวิเคราะห
ขอมูลทุก 3 ป 

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ตอ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือตัวแปรตางๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี ่ ผูรับผิดชอบ 
10.  ระบบปองกันอัคคีภัย    
10.1  ตรวจสอบสภาพของอุปกรณปองกันอัคคีภัยใหอยูใน

สภาพพรอมใชงานเสมอ 
- จุดท่ีมีการติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัยภายในโครงการ - ทุก 1 เดือน หรือตามขอกฎหมายกําหนด - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

10.2  ฝกซอม/อบรมการใชอุปกรณปองกันอัคคีภัย และ
ซอมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม 

- พนักงานทุกคนของโครงการ 
 

- ปละ 1 ครั้ง และจัดทํารายงานสรุปผล - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

11.  การเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
11.1  จัดใหพนักงานเขารับการอบรมการดับเพลิงเบื้องตน

จากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับไม
นอยกวารอยละ 40 ของจํานวนพนักงานในแตละ
หนวยงานของบริษัท 

 
- ภายในพ้ืนที่โครงการ   
 

 
- ปละ 1 ครั้ง 

- บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

11.2  จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมหนไีฟ - ภายในพ้ืนที่โครงการ   - ปละ 1 ครั้ง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

12.  สังคม-เศรษฐกิจ    
12.1  การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น

ของประชาชน ผูนํ าชุมชน ผูนําทองถ่ิน ตัวแทน
หนวยงานท่ีเก่ียวของและสถานประกอบการโดยรอบ
พ้ืนท่ีโครงการ พรอมท้ังสภาพการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน ปญหาและความตองการ รวมถึงสํารวจดัชนี
ความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction 
Index) ทั้งน้ี การสุมตัวอยางใหเปนไปตามหลักวิชาการ
และหลักสถิติ พรอมท้ังแสดงแผนที่การกระจายตัวใน
การเก็บขอมูล 

- ชุมชนในพ้ืนที่รอบโครงการ ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน 
หนวยงานราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของ และสถาน
ประกอบการใกลเคียงทั้งในรัศมี 5 กิโลเมตร และ
ชุมชนที่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ชุมชนพ้ืนที่
ออนไหวพิเศษ เชน สถานพยาบาล วัด และโรงเรียน 
เปนตน (อางถึงรูปที่ 9) 

- รวบรวมปละ 1 ครั้ง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

12.2  รวบรวมขอรองเรียน วิธีการแกไขปญหา พรอมการ
ติดตามการแกไขปญหาขอรองเรียนจากชุมชนและ
ภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางการปองกันการเกิดซ้ํา 

- ชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา 5 กิโลเมตร 
 

- จัดทํารายงานสรุปผล ปละ 1 ครั้ง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ตอ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตจากเหล็กหลอ (ครั้งที่ 1)  
ของบริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือตัวแปรตางๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี ่ ผูรับผิดชอบ 

13.  สาธารณสุข    

13.1  ประสานความรวมมือกับหนวยงานดานสุขภาพใน
พ้ืนท่ีในการรวบรวมขอมูลการเขารับบริการดาน
สาธารณสุขของประชาชนในชุมชนดวยโรคที่เก่ียวของ
ระบบทางเดิน หายใจ อัตราการปวยของเด็กอายุ
ระหวาง 1-12 เดือน ดวยโรคระบบทางเดินหายใจ 
(ICD-10 Code Job-J99) อัตราการตายของเด็กอายุ
ต่ํากวา 5 ขวบ จากโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันและ
อัตราปวยทุกกลุมอายุ 

- สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ใกลเคียง - ปละ 1 ครั้ง - บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด 
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รูปที่ 1 ผังแสดงรูปแบบและแนวการปลกูตนไมยืนตนรอบพื้นที่โครงการ 
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ตารางที่ 1 แผนการ บํารุงรักษาบนพ้ืนที่สีเขียว 

ที่มา : บริษัท เอ็ม.เอ็น.ท ีจํากัด, 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ รายละเอียดงาน 

ความถี่ ป พ.ศ. 2564 

ระยะเวลา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ฤดู ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง 
1. การดูแลและบํารุงรักษาตนไม 
1.1 การกําจัดวัชพืช 1 เดือน             
1.2 การพรวนดิน เปนประจําทุกเดือน             
1.3 การใสปุยหมัก/ปุยเคม ี เปนประจําทุกเดือน             
1.4 ตัดแตงก่ิง/ลิดก่ิง ทุก 6 เดือน             
2. งานตรวจติดตาม/ประเมินผล 
2.1 ตรวจติดตามการเจริญเติบโต ทุก 6 เดือน             
2.2 ประเมินผลและกําหนดมาตรการเพ่ิมเติม เปนประจําทุกป             
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ตารางที่ 2 คาควบคุมการระบายมลพิษจากปลองระบายอากาศของโครงการ 

แหลงกําเนิด 
ระบบบําบัดมลพิษ 

ทางอากาศ 

ขอมูลของปลองระบาย 
ความเขมขนสาร
มลพษิทางอากาศ 

อัตราระบายมลพิษ 
ทางอากาศ ลักษณะ 

ปลายปลอง ความสงู เสนผานศูนยกลาง อุณหภูม ิ ความเร็ว อัตราไหลกาซ TSP  
(mg/m3) 

TSP  
(g/s) (m) (m) (K) (m/s) (Nm3/s) 

อาคารผลติ 1 (สายการผลิตที่ 1 และ 2 FBM & KDM line) 
1. Dust Collector 1 (DC-01) Bag Filter 7.5 0.8 305.00 13.60 5.10 30 0.1530 horizontal 
2. Dust Collector 2 (DC-02) Bag Filter 6.5 0.35 306.80 3.99 1.19 30 0.0357 horizontal 
3. Dust Collector 3 (DC-03) Bag Filter 6.5 0.65 303.00 2.93 3.71 30 0.1113 horizontal 
4. Dust Collector 6 (DC-06) Bag Filter 8.8 0.7 309.00 4.71 4.39 30 0.1317 horizontal 
5. Dust Collector 7 (DC-07) Bag Filter 8.8 0.8 307.00 5.70 8.08 30 0.2424 horizontal 
6. Dust Collector 8 (DC-08) Bag Filter 10.0 0.3 306.00 6.73 1.05 30 0.0315 horizontal 
7. Dust Collector 9 (DC-09) Bag Filter 9.0 0.5 305.00 3.54 3.46 30 0.1038 horizontal 
8. Dust Collector 10 (DC-10) Bag Filter 8.8 0.7 307.00 11.18 4.89 30 0.1467 horizontal 
9. Dust Collector 11 (DC-11) Bag Filter 8.8 0.55 311.90 9.47 3.73 30 0.1119 horizontal 
10. Dust Collector 11-1 (DC-11-1) Bag Filter 10.0 0.3 307.00 3.83 1.05 30 0.0315 horizontal 
11. Dust Collector 11-2 (DC-11-2) Bag Filter 8.0 0.35 309.00 1.58 0.15 30 0.0044 horizontal 
อาคารผลติ 2 (สายการผลิตที่ 3 ACE line) 
12. Dust Collector 12 (DC-12) Bag Filter 9.0 1.0 321.90 5.18 13.12 50 0.6560 horizontal 
13. Dust Collector 13 (DC-13) Bag Filter 9.0 1.5 306.00 7.04 25.29 50 1.2645 horizontal 
14. Dust Collector 14 (DC-14) Bag Filter 7.5 1.0 314.00 11.22 7.40 50 0.3700 horizontal 
15. Dust Collector 15 (DC-15) Bag Filter 7.5 1.0 309.40 10.31 10.19 50 0.5095 horizontal 
16. Dust Collector 16 (DC-16) Bag Filter 7.5 0.8 303.00 5.07 7.57 50 0.3785 horizontal 
17. Dust Collector 17 (DC-17) Bag Filter 7.5 0.8 314.50 9.53 3.61 50 0.1805 horizontal 
18. Dust Collector 18 (DC-18) Bag Filter 7.5 0.5 305.50 9.38 1.80 30 0.0539 horizontal 
19. Dust Collector 19 (DC-19) Bag Filter 9.5 0.5 305.00 10.19 1.95 30 0.0586 horizontal 
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ตารางที่ 2 (ตอ) คาควบคุมการระบายมลพิษจากปลองระบายอากาศของโครงการ 

แหลงกําเนิด 
ระบบบําบัดมลพิษ 

ทางอากาศ 

ขอมูลของปลองระบาย 
ความเขมขนสาร
มลพษิทางอากาศ 

อัตราระบายมลพิษ 
ทางอากาศ ลักษณะ 

ปลายปลอง ความสงู เสนผานศูนยกลาง อุณหภูม ิ ความเร็ว อัตราไหลกาซ TSP  
(mg/m3) 

TSP  
(g/s) (m) (m) (K) (m/s) (Nm3/s) 

อาคารผลติ 2 (สายการผลิตท่ี 4 DISA line) 
20. Dust Collector 20 (DC-20) Bag Filter 18.0 1.0 333.00 16.98 11.93 30 0.3580 vertical 
21. Dust Collector 21 (DC-21) Bag Filter 18.0 0.78 308.00 17.44 8.06 30 0.2419 vertical 
22. Dust Collector 22 (DC-22) Bag Filter 18.0 0.78 323.00 17.44 7.69 30 0.2307 vertical 
23. Dust Collector 23 (DC-23) Bag Filter 18.0 0.1 323.00 0.71 0.51 30 0.0154 vertical 
24. Dust Collector 24 (DC-24) Bag Filter 18.0 0.68 308.00 1.53 0.54 30 0.0161 vertical 

คามาตรฐาน 1/ 120 - - 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสยีจากโรงงานเหล็ก พ.ศ. 2544 
ที่มา : บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด, 2563 
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รูปท่ี 2 ขั้นตอนการรับและตอบกลับขอรองเรียน 
 

หนวยงานรับเรื่องรองเรียน 

พิจารณาขอรองเรียนแลวดาํเนินการ

ตามกรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจงตอผูเกี่ยวของ ภายใน 1 วัน
เพื่อดําเนินการตรวจสอบทันที 

แจงกลับผูรองเรียนภายใน 1-3 วัน  
พรอมชี้แจงและอธิบาย 

ลักษณะของปญหา 

ลงบันทึกผลการแจงกลับ 
ตอผูรองเรียน 

สรุปชี้แจงการดาํเนินการแกไข 

พรอมแจงกลับผูรองเรียน ภายใน 7 วัน  

-  สํานกังาน/ปอมยามหนาโรงงาน:  
   ประชาสัมพันธ/สิ่งแวดลอม 
   หมายเลขโทรศัพท : 044-212080-1 หรอื

โทรสาร 044-334734 
-  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส (E-mail) : 

iso_center@mnt.co.th 
-  จุดรับเรือ่งรองเรียนบริเวณปอมยาม

ดานหนาโรงงาน  

ไมไดมีสาเหตุจากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

โครงการดําเนินการแกไขหรือควบคุม 
ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และกําหนดแผนงานการแกไขปญหาโดยเร็ว  
เพื่อดําเนินการ (1-2 วันทําการ) 

ตรวจสอบแนวทางแกไข 
และผลดําเนินการแกไขของโครงการ 

ติดตามผลการแกปญหากําหนดมาตรการ
เรงดวนภายใน 1-2 วันทําการ 

 

บันทึกและจัดเก็บขอรองเรียน 

และวิธีการแกไขขอรองเรียน 

คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

แจงผล/นําเสนอการแกไข 

แจงผล 

ขอรองเรียนของชุมชน/ 
ปญหาสิ่งแวดลอม 

ทบทวนสาเหตุของปญหาและแนวทาง 
การแกไขเพ่ือกําหนดมาตรการปองกันและแกไข

ปองกันการเกิดปญหาซ้ํา  

หากการแกไขตองใชระยะเวลา หรือกรณีแกไขปญหา
ไมไดในระยะส้ัน ใหดําเนินการแจงใหผูรองเรียน/

คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ตองรายงานใหตัวแทนทราบทุก 7 วัน 
จนกวาจะดําเนินการแกไขแลวเสร็จ 

ปญหาในการประชุม 
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ผูเห็นเหตุการณ หัวหนากะ/หัวหนาแผนก 
ผูสั่งการในที่เกิดเหต ุ

(เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทาํงาน) 

ผูอาํนวยการ 
ภาวะฉุกเฉิน 

(ผูจัดการโรงงาน) 

ทีมอพยพ 
(ผจก.ฝายบุคคล) 

ผูประสานงาน 
หนวยงานภายนอก/ทีมประชาสัมพันธภาวะฉุกเฉิน 

(ผจก.ฝายชุมชนสัมพันธ) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

รูปที่ 3 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของโครงการ 

 

 

แจงเหตุไปยังหองควบคุมหรือกดสญัญาณ
เตือนภัย ระบุประเภทของเหตุการณ

ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน 

ควบคุมหรือระงับเหตุการณผิดปกติหรือ 
ภาวะฉุกเฉินนั้นหากทําได ถาไมสามารถ
ดําเนินการไดใหปดกั้นพื้นที่และแจงเตือน
ผูเกี่ยวของ 

ตรวจสอบเหตุการณผิดปกติ 
หรือภาวะฉุกเฉิน 

 ยืนยันเหตุการณผิดปกติ 
หรือภาวะฉุกเฉิน 

พบเหตุการณผิดปกติหรือภาวะฉกุเฉิน 

ยกเลิกสัญญาณเตือนภัย 

เขาสูปฏบิัติตามแผนฉุกเฉินระดับที่ 1 

ควบคุมสถานะการเดินเครื่องใหเปนปกติ 
และปลอดภัย 

แจงพนักงาน 
ที่เกี่ยวของใหทราบ 

ประกาศแจงสิ้นสุดภาวะฉุกเฉินใหพนักงาน 
และผูเกี่ยวของทราบ 

จัดตั้งจุดสั่งการภาวะฉุกเฉิน และแจง
ผูอํานวยการภาวะฉุกเฉนิสั่งการทีมตอบโต

ภาวะฉุกเฉินปฏิบัติหนาที ่

ไมใช 

ใช 

ประสานรองขอความชวยเหลอื 
จากหนวยงานภายนอก 

 ควบคุมสถานการณ 

ประสานงานทีมสนับสนุนและทีมกูภัย 
เพื่อคนหาผูสูญหาย (ถามี) 

ควบคุมได 

ฝายบุคคลประกาศพรอม 

กดสัญญาญเตือนภัยยาว 3 ครั้ง 

แจงใหผูอพยพรอที่จุดรวมพลจนกวา 
จะไดรบัการยืนยันจากผูอํานวยการ 
ภาวะฉุกเฉินวาสถานการณกลับเขาสู 

ภาวะปกติแลว 

ประกาศภาวะฉุกเฉิน  
และขอความชวยเหลือ 

จากหนวยงานภายนอก  

ไมใช  (ยอดไมครบ) 

ใช (ยอดครบ) 
 

บันทึกสาเหตุ รวมทั้งแนวทางการแกไข 

เพื่อไมใหเกิดซ้ํา 

รายงานผลให 
ผูอํานวยการภาวะฉุกเฉินทราบ 

ควบคุมสถานการณ 
ควบคุมได 

เขาสูปฏบิัติตามแผนฉุกเฉินระดับที่ 2 

ควบคุมไมได 

1. แจงทีมประชาสัมพันธภาวะฉุกเฉิน  
2. จัดตั้งหองบัญชาการภาวะฉุกเฉิน 

ตามคูมือการสื่อสาร 

3. ควบคุมสั่งการระงับเหตุ ประเมินผล
สถานการณและรายงานใหผูเกี่ยวของ
ทราบเปนระยะ 

เขาสูปฏบิัติตามแผนฉุกเฉินระดับที่ 3 

ควบคุมไมได 

 

หนวยงานสนับสนุน ผอ.อปพร.อาํเภอ  
และราชการบรหิารสวนทองถิ่นที่ใกลเคยีง  

เชน อําเภอใกลเคยีง เปนตน
ตน

ผอ.ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ 

(นายอําเภอ) 

ผูวาราชการจงัหวัดนครราชสีมา 
โทร. 0-4424-3798 

หนวยงานดับเพลิง จงัหวัดนครราชสีมา 
โทร. 0-4424-2175 

ควบคุมสถานการณ 

การอพยพเรียบรอยหรือไม 

 สถานีตํารวจ 

 1. สถานีตาํรวจภธูรมะเรงิ       โทร. 044-220191 
 2. สถานีตาํรวจภูธรโชคชัย        โทร. 044-492006 
 3. สถานีตาํรวจภูธรเฉลิมพระเกียรต ิ    โทร. 044-321400 
 

 สถานพยาบาล 
1. โรงพยาบาลหัวทะเล    โทร 044-220683-4 
2. โรงพยาบาลมหาราช    โทร. 044-232-073 
    นครราชสีมา 
 

 หนวยงานดับเพลงิ 
 1. สถานีดบัเพลิง อบต.หนองระเวียง โทร. 044-960231 

 2. สถานีดบัเพลิง อบต. หนองบัวศาลา  โทร. 044-218122 

 3. สถานีดบัเพลิง ทต.หัวทะเล โทร. 044-925113 

 

แจงรายชื่อผูอพยพทั้งหมด 
ใหทีมสนับสนุนทราบ 

ผูนําทางทําการอพยพพนักงาน 
และผูที่เกี่ยวของไปที่จุดรวมพล 

พรอมทั้งตรวจสอบรายชื่อ 

สามารถควบคุมได 

แจงพนักงานหลังจากสถานการณ 
กลับเขาสูภาวะปกต ิ

ปรับปรุง/แกไข 

สอบสวน/วิเคราะหสาเหตุ 

จัดทํารายงานชี้แจงความเสียหาย ฟนฟูและบรรเทาสถานการณใหกลับสู 
สภาวะปกติและปลอดภัย 

ประสานงานและจัดตั้งทีมสอบสวนเหตุการณ
ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน 

แจงผูอพยพรอฟงประกาศ และใหการ
สนับสนุนหากมีการรองขอตามความจําเปน 
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รูปที่ 4 จุดตรวจวัดคณุภาพอากาศจากปลองระบาย 
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รูปท่ี 5 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
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รูปท่ี 6 จุดตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน 
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รูปที่ 7 จุดตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วของโครงการ 
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รูปที่ 8 จุดตรวจวัดคุณภาพดิน 
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รูปท่ี 9 ตําแหนงที่ตั้งชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 
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รูปที่ 10 จุดตรวจวัดน้ําใตดิน 
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รูปที่ 11 จุดตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน 



 

 

บันทึก 
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ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หนวยงาน ที่อยู โทรศัพท/โทรสาร อีเมล 
เจาของโครงการ : บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที จํากัด  
 คุณนิสา บญุเย็น 
   (เจาหนาที่สิ่งแวดลอม) 

 

337 หมู 6 เขตอุตสาหกรรมสรุนารี  
ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง
นครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา 

โทรศัพท : 044-212080-1 
โทรสาร  : 044-334734 

nisa_won@mnt.co.th 
 

บริษัทท่ีปรึกษาสิ่งแวดลอม : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด 
 คุณกนกวรรณ  อัครผล 
  (นักวิชาการสิ่งแวดลอม) 
 คุณอัษฎายุทธ วงศสารสิน 
  (นักวิชาการดานสังคม) 

1/6 ซอยรามคําแหง 145 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

โทรศัพท : 02-3737799  
โทรสาร  :  02-3737979 
 

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


