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เอกสารประกอบการรับฟ0งความคิดเห็นการกําหนดขอบเขตและ 
แนวทางการประเมินผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ (Public Scoping) 

โครงการโรงงานผลิตท@อทองแดง ส@วนขยาย (คร้ังที่ 1)  
บริษัท ลอยัล ไฮ@เหลียง คอปเปอรA (ประเทศไทย) จํากัด 

 

1. ความเปQนมาของโครงการ 

โครงการโรงงานผลิตท�อทองแดง ของบริษัท ลอยัล ไฮ�เหลียง คอปเปอร+ (ประเทศไทย) จํากัด เดิมชื่อ 
บริษัท ลุวาตะ ฮีทต้ิง คูลลิ่ง เทคโนโลยีส+ (ประเทศไทย) จํากัด (ต�อไปใช คําแทนว�า “โครงการ”) ต้ังอยู�เลขท่ี 
102 หมู�ท่ี 3 เทศบาลตําบลแสนภูดาษ อําเภอบ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 54.47 ไร� 
ซ่ึงจดทะเบียนผู ถือหุ นโดย บริษัท ฮ�องกง ไฮเหลียงเมทัล เทรดด้ิง จํากัด, บริษัท ฮ�องกง ไฮเหลียง แมททีเรียล 
จํากัด และบริษัท สิงคโปร+ ไฮเหลียง เมทัล แมททีเรียล พีทีอี จํากัด บริษัทก�อต้ังข้ึนเม่ือเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2542 โดยมีจุดประสงค+ ท่ีจะผลิตท�อทองแดงคุณภาพสูง สําหรับใช ในอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําความเย็น เครื่องถ�ายเทความร อน สําหรับตลาดภายในประเทศ และการส�งออก
ยังตลาดต�างประเทศ โดยเฉพาะตลาดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ความสามารถในการผลิตตามรายงาน 
การวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล อม คือ 49.3 ตัน/วัน โดยได รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม (สผ.) ตามหนังสือเลขท่ี วว 0804/9153 ลงวันท่ี 2 กันยายน 
พ.ศ. 2545 ต�อมาโครงการได ดําเนินการเพ่ิมเตาหลอม ทําให มีความสามารถในการผลิตเพ่ิมข้ึนรวมเปKน  
90 ตัน/วัน จึงเข าข�ายต องจัดทํารายงานการวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล อมและสุขภาพ ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เรื่องกําหนดประเภท ขนาด และวิธีการปฏิบัติสําหรับโครงการ
หรือ กิจการ ท่ีอาจก�อให เ กิดผลกระทบต�อชุมชนอย� า งรุนแรง ท้ังทางด านคุณภาพสิ่ งแวดล อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เล�ม 127 ตอนพิเศษ 104 ง วันท่ี 31 สิงหาคม 2553 ซ่ึงได รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม (สผ.) ต้ังแต�เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 (ท่ี ทส.1009.3/8474  
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2558  

โครงการวางแผนในการขยายกําลังการผลิตท�อทองแดง โดยมีเหตุผลและความจําเปKนในการขยาย
กําลังการผลิตท�อทองแดง ดังนี้ 

1) เพ่ือรองรับความต องการท�อทองแดงคุณภาพสูง สําหรับใช ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ 
เครื่องทําความเย็น เครื่องทําความร อน สําหรับตลาดท้ังภายในประเทศและการส�งออกยังตลาดต�างประเทศ 

2) เพ่ือส�งเสริมให เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท�อทองแดงภายในประเทศ ทําให เกิดการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ+และคุณภาพของท�อทองแดงท่ีใช ในอุตสาหกรรมต�างๆ ในปQจจุบัน 

3) เพ่ือให เกิดการแข�งขันทางการตลาดในด านอุตสาหกรรมการผลิตท�อทองแดงภายในประเทศ  
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โครงการจําเปKนต องมีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ+เสริมสําหรับการผลิตเพิ่มเติม เพื่อรองรับ 
การขยายกําลังการผลิตดังกล�าว โดยขยายกําลังการผลิตจากเดิม 90 ตัน/วัน เปKน 215.29 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้น
จากเดิม 125.29 ตัน/วัน) การขยายกําลังการผลิตดังกล�าวเข าข�ายต องจัดทํารายงานการวิเคราะห+
ผลกระทบสิ่งแวดล อมและสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เรื่อง กําหนด
ประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก�อให เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรง 
ทั้งทางด านคุณภาพสิ่งแวดล อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ได กําหนดให การดําเนินอุตสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเว นเหล็ก อะลูมิเนียม)  
ขนาดกําลังการผลิต (Output) ตั้งแต� 50 ตัน/วันขึ้นไป หรือมีกําลังการผลิตรวมกันตั้งแต� 50 ตัน/วันข้ึนไป 
ต  องจ ัดทํารายงานการวิเคราะห+ผลกระทบสิ ่งแวดล อมและสุขภาพ เสนอต�อสํานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เพื่อดําเนินการให ความเห็นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติส�งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล อมแห�งชาติ พ.ศ.2535 โดยมอบหมายให  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล อมไทย จํากัด 
เปKนที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล อมและสุขภาพ เพื่อให 
บรรลุวัตถุประสงค+ของโครงการ 

2. วัตถุประสงคAของการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหAผลกระทบส่ิงแวดล�อม  

 1) ศึกษารายละเอียดของโครงการเปรียบเทียบก�อนและหลังขยายกําลังการผลิต รวมถึงสภาพแวดล อม
ปQจจุบันของพ้ืนท่ีโดยรอบ พร อมท้ังบ�งชี้ จําแนก และประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหรือคาดการณ+สภาพ 
แวดล อมท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปจากการดําเนินโครงการหลังขยายกําลังการผลิต  

  2)  จัดให มีกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนและผู มีส�วนได ส�วนเสียในกระบวนการวิเคราะห+และ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อมของโครงการ เพ่ือนําข อคิดเห็นท่ีได มาประกอบการศึกษาและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล อมต�อไป 

 3) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อมจากการดําเนินโครงการส�วนขยาย พร อมท้ังเสนอมาตรการปWองกัน
และแก ไขผลกระทบสิ่งแวดล อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล อมให สอดคล องกับ
รายละเอียดโครงการและสภาพพ้ืนท่ีปQจจุบัน 

 4)  เสนอรายงานการวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล อมของโครงการต�อหน�วยงานอนุญาต เพ่ือเปKน
เอกสารประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการต�อหน�วยงานอนุญาตต�อไป 
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3. รายละเอียดโครงการ 

3.1  ท่ีตั้งและอาณาเขตติดต@อ 

 บริษัท ลอยัล ไฮ�เหลียง คอปเปอร+ (ประเทศไทย) จํากัด (LHCT) เดิมชื่อ บริษัท ลุวาตะ ฮีทต้ิง คูลลิ่ง 
เทคโนโลยีส+ (ประเทศไทย) จํากัด ต้ังอยู�เลขท่ี 102  หมู�ท่ี 3 เทศบาลตําบลแสนภูดาษ อําเภอบ านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีพ้ืนท่ีตามรายงานการวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล อมสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจ
ก�อให เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรงท้ังทางด านคุณภาพสิ่งแวดล อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
54.47 ไร� ภายหลังขยายพ้ืนท่ีโครงการไม�เปลี่ยนแปลงจากเดิม สําหรับพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีต้ังหรืออาณาเขตพ้ืนท่ี
ของโครงการในปQจจุบันแสดงดังรูปท่ี 3.1-1 สําหรับผังการใช ประโยชน+พ้ืนท่ีโครงการแสดงดังรูปท่ี 3.1-2  

ทิศเหนือ ติดกับ    ถนนทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 314 

ทิศใต  ติดกับ  บริษัท ฟาราเทค (บ านโพธิ์) จํากัด 

ทิศตะวันออก ติดกับ     บริษัทไทยซัมมิท (บ านโพธิ์) จํากัด และพ้ืนท่ีรกร างว�างเปล�า 

ทิศตะวันตก ติดกับ บ�อเลี้ยงกุ ง และพ้ืนท่ีรกร างว�างเปล�า  

3.2  แหล@งเงินทุน 

 แหล�งเงินทุนของโครงการมาจากบริษัท ฮ�องกง ไฮ�เลียง เมทัล เทรดด้ิง จํากัด ประเทศฮ�องกง ถือหุ น
ร อยละ 64 กับบริษัท ฮ�องกง ไฮ�เหลียง เมทัล แมททีเรียล จํากัด ถือหุ นร อยละ 36 มีทุนจดทะเบียน  
เดือนเมษายน พ.ศ.2543 จํานวน 500 ล านบาท 

3.3  ระยะเวลาก@อสร�าง 

 คาดว�าจะใช ระยะเวลาในการก�อสร างโครงการประมาณ 18 เดือน 

3.4  แนวทางการดําเนินการโครงการ  

 แนวทางการดําเนินโครงการโรงงานผลิตท�อทองแดง ส�วนขยาย (ครั้งท่ี 1) คาดว�าจะเริ่มการก�อสร าง
ประมาณเดือนมีนาคม ป] พ.ศ. 2562 และคาดว�าสามารถเริ่มดําเนินการในเชิงพาณิชย+ประมาณกลางป]  
พ.ศ. 2563 (ดังตารางท่ี 3.4-1)  

ตารางท่ี 3.4-1 แผนงานการก�อสร างโครงการ ส�วนขยาย 

ลําดับ รายการ 
ระยะเวลาในการก@อสร�าง (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 งานออกแบบ/จัดซ้ือเคร่ืองจักร                   
2 ปรับพื้นท่ีและตอกเสาเข็ม                   
3 งานก�อสร างระบบ

สาธารณูปโภค 
                  

4 งานติดต้ังอุปกรณ+/เคร่ืองจักร                   
5 งานระบบท�อ                   
6 งานระบบไฟฟWา                   

ท่ีมา : บริษัท ลอยัล ไฮ�เหลียง คอปเปอร+ (ประเทศไทย) จํากัด, 2561  
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รูปท่ี 3.1-1 ท่ีตั้งโครงการ 



 

- 5 - 

 

รูปที่ 3.1-2 ผังการใช ประโยชน+ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ 
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3.5  กระบวนการผลิต 

 กระบวนการผลิตท�อทองแดงประกอบด วย การหลอม การหล�อ การปอกผิว การรีดลดขนาด เตาหลอม
ของโครงการเปKนชนิดเตาไฟฟWาเหนี่ยวนํา (Induction Furnace) ใช เทคโนโลยีหล�อแล วรีด (Cast & Roll Process) 
ส�วนการผลิตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือให สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตท�อทองแดงจาก  
90 ตัน/วัน เปKน 215.29 ตัน/วัน (เพ่ิมข้ึน 125.29 ตัน/วัน) เครื่องจักรท่ีใช ในกระบวนการผลิตและข้ันตอน
กระบวนการผลิตแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3.5-1 

ตารางท่ี 3.5-1 จํานวนเครื่องจักรท่ีใช ในกระบวนการผลิต 

ลําดับ รายการเคร่ืองจักร/อุปกรณA 
จํานวนเคร่ืองจักร

ป0จจุบัน 
จํานวนเคร่ืองจักร

ส@วนขยาย 
จํานวนเคร่ืองจักร

ท้ังหมด 

เคร่ืองจักรท่ีใช�สําหรับผลิตภัณฑAท@อทองแดง 

1 เตาหลอมชนิดไฟฟWาเหน่ียวนํา (Melting Furnace) 
ขนาด 11 ตัน 

- 2 2 

2 เตาหลอมชนิดไฟฟWาเหน่ียวนํา (Melting Furnace) 
ขนาด 10 ตัน (M+Up) 

1 - 1 

3 เตาหลอมชนิดไฟฟWาเหน่ียวนํา (Melting Furnace) 
ขนาด 7 ตัน (M+H) 

2 - 2 

4 เตาอุ�นหรือเตาพักชนิดไฟฟWาเหน่ืยวนํา (Holding Furnace) 
ขนาด 12 ตัน 

- 1 1 

5 เตาอุ�นหรือเตาพักชนิดไฟฟWาเหน่ืยวนํา (Holding Furnace) 
ขนาด 10 ตัน 

2 - 2 

6 เตาอุ�นหรือเตาพักชนิดไฟฟWาเหน่ืยวนํา (Holding Furnace) 
ขนาด 8 ตัน 

1 - 1 

7 เครื่องปอกผิว (Machine) 1 1 2 
8 เครื่องรีดลดขนาด (Planetary Rolling Mill) 1 1 2 
9 เครื่องดึง/รดีลดขนาด (cascade Drawing Machine) 2 2 4 
10 เครื่องอบปรับสภาพ (Inline Annealer) 2 4 6 
11 เครื่องรีดลดขนาดตามความต องการลูกค า 

(VNC Spinner Block Machine) 
5 6 11 

12 เครื่องทําท�อม วนใหญ� (Level Wound Coil (LWC) Machine) 3 2 5 
13 เครื่องทําท�อม วนตรง (Straight Line Tube (SLT) 

machine) 
1 - 1 

14 เครื่องทําท�อม วนเล็ก (Pancake Coil (PCC) 
Straightener Machine) 

2 - 2 

15 เครื่องกัดเกลียวภายในท�อ (IGT Machine) 22 32 54 
16 เครื่องม วนและอบปรับสภาพสําหรับท�อ TIAC  

(TIAC Annealing Unit)  
3 11 14 

17 เตาอบปรับสภาพผลติภัณฑ+ (AF3 Anneajing Furnace) 
ใช พลังงานไฟฟWา 

1 - 1 
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ตารางท่ี 3.5-1 (ต@อ) จํานวนเครื่องจักรท่ีใช ในกระบวนการผลิต 

ลําดับ รายการเคร่ืองจักร/อุปกรณA 
จํานวนเคร่ืองจักร

ป0จจุบัน 
จํานวนเคร่ืองจักร

ส@วนขยาย 
จํานวนเคร่ืองจักร

ท้ังหมด 

ผลิตภัณฑA Copper Fitting 

1 เครื่องตัดต�ออัตโนมตัิ (Automatic pipebender) - 5 5 
2 เครื่องทําความสะอาดข้ันตอนแรก  

(First procedure cleaning machine) 
- 2 2 

3 เครื่องเปลีย่นขนาดและบานท�อ  
(Reshaping and flat machine) 

- 4 4 

4 เครื่องผลิตช้ินงานต นแบบ  
(Non-scrape blanking machine) 

- 1 1 

5 เครื่องดึง (Pulling machine) - 4 4 
6 เครื่องเปลีย่นขนาดและบาน  

(Reshaping and flat machine) 
- 4 4 

7 เครื่องอัดไฮดรอลิค  
(40t frame type hydraulic press (BI45)) 

- 6 6 

8 เครื่องอัดไฮดรอลิค (60t four-column hydraulic press) - 2 2 
9 เครื่องกลึง (Instrument lathe) - 8 8 
10 เครื่องผลิตช้ินงานต นแบบ (Blanking machine) - 3 3 
11 เครื่องกดอัด (Punch press) - 3 3 
12 เครื่องเซาะร�อง (Routing machine) - 2 2 
13 เครื่องขัดแบบเขย�า (Bobbing machine) - 1 1 
14 เครื่องทําให แห ง (Dryer) - 1 1 
15 เครื่องทําเครื่องหมายแบบอัตโนมตัิ  

(Automatic marking machine) 
- 2 2 

16 เครื่องทําเครื่องหมายแบบมือ  
(Manual marking machine) 

- 4 4 

17 เครื่องตัด (Bending machine) - 1 1 
ท่ีมา : บริษัท ลอยัล ไฮ�เหลียง คอปเปอร+ (ประเทศไทย) จํากัด, 2561 
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โครงการใช เทคโนโลยีแบบหล�อแล วรีด (Cast & Roll Process) ผลิตภัณฑ+ท่ีได เปKนท�อทองแดงชนิด 
ฟอสฟอรัสดีออกไซด+ กระบวนการผลิตของโครงการสามารถแบ�งออกเปKน กระบวนการผลิตข้ึนต น และ
กระบวนการผลิตข้ันสุดท าย สามารถอธิบายรายละเอียดของแต�ละข้ันตอนได ดังนี้ 

1)  กระบวนการผลิตข้ันต�นของผลิตภัณฑAท@อทองแดง (Primary Process of Cupper tube) 

 1.1) การเตรียมวัตถุดิบ 

 วัตถุดิบท่ีเปKนแผ�นทองแดง (Copper Cathod) จะถูกยกทีละแผ�นโดยเครื่องปWอน (Lifter) 
ซ่ึงจะทํางานโดยใช ระบบดูดหรือระบบสูญญากาศ (Vucuum) นําไปวางบนรถปWอนวัตถุดิบ (Loading Car) 
ส�วนวัตถุดิบท่ีเปKนเศษโลหะทองแดงอัดก อน (Copper Scrap) จะถูกยกโดยท่ีจับแบบก ามปู ชั่งน้ําหนัก  
แล ววางใน Loading Car รวมถึงฟอสฟอรัส-คอปเปอร+ (Phosphorus Copper) จะถูกชั่งน้ําหนัก แล วใส�ใน 
Loading Car เช�นกัน 

1.2) การหลอม (Melting) 

 เม่ือทําการเตรียมวัตถุดิบพร อมแล วทําการเป�ดฝาเตาหลอม (Melting Furnace) โดย 
ฝาเตาจะเคลื่อน (Slide) เป�ดออก Loading Car จะเคลื่อนไปตามรางเข าหาเตาหลอม และเอียงเทวัตถุดิบ 
ลงไปในเตาจากนั้น Loading Car จะเคลื่อนกลับเข าไปตําแหน�งเดิม ฝาเตาเลื่อนป�ด ซ่ึงการทํางานของฝาเตา
และ Loading Car จะถูกสั่งการผ�านแผงควบคุม 

 การหลอมทองแดงจะทําท่ีอุณหภูมิ 1,250 อาศาเซลเซียส ใช พลังงานไฟฟWาขนาด 650 
กิโลวัตต+/เตา โดยจะใช เตาหลอม (Melting Furnace) จํานวน 2 เตา (ขนาดเตาละ 7 ตัน) ทํางานสลับกัน  
ใช เวลาประมาณ 30 นาที/Batch และใช ถ�าน (Charcoal) เทป�ดคลุมหน าน้ําทองแดงในเตาหลอมเพ่ือควบคุม
อุณหภูมิและปWองกันการสันดาป เม่ือครบระยะเวลาการหลอม จะมีการเก็บตัวอย�างน้ําทองแดงไปตรวจสอบ
คุณภาพด วยเครื่อง Spark Emission Spectrometer จากนั้นน้ําทองแดงในเตาหลอมจะถูกเทลงสู�เตาอุ�น 
(Holding Furnace) ขนาด 8 ตัน ท่ีป�ดคลุมด านบนด วยผงกราไฟต+ (Graphite Flake) เพ่ือปWองกันไม�ให น้ํา
ทองแดงทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศโดยอุณหภูมิของเตาอุ�นจะรักษาไว ท่ี 1,160 องศาเซลเซียสใช 
พลังงานไฟฟWาขนาด 300 กิโลวัตต+ ในการเทน้ําทองแดง เตาหลอมจะถูกปรับเอียงประมาณ 30 องศา น้ํา
ทองแดงส�วนท่ีอยู�ด านล�างของเตาจะไหลลงสู�เตาอุ�น ส�วนท่ีเปKนถ�านจะลอยอยู�ด านบนของเตาหลอม ลักษณะ
คล ายการเทน้ําชา  

1.3) การหล@อ 

กระบวนการหล�อ (Casting) น้ําทองแดงจากเตาอุ�น (Holding Furnace) จะไหลผ�านเข าสู� 
Mold ด วยน้ําหนักของน้ําทองแดงเอง โดยจะมีน้ําหล�อเย็นไหลผ�านบริเวณ Mold เพ่ือให ทองแดงแข็งตัวได 
เปKนทองแดงขนาดเส นผ�านศูนย+กลางภายนอก 89-90 มิลลิเมตร เส นผ�านศูนย+กลางภายใน 40-48 มิลลิเมตร 
ท�อจะถูกเลื่อยตัดทุก 15 เมตร และมีน้ําหนักประมาณ 640 กิโลกรัม ท�อทองแดงท่ีได จะถูกส�งเข าสู�ข้ันตอน
ปอกผิว (Milling) และการรีดลดขนาด (Rolling) ต�อไป  
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กระบวนการหล�อแบบแนวต้ัง (Up-Casting) น้ําทองแดงจากเตาอุ�น (Holding Furnace) 
จะไหลผ�านเข าสู� Mold ด วยน้ําหนักของน้ําทองแดงเอง โดยจะมีน้ําหล�อเย็นไหลผ�านบริเวณ Mold เพ่ือให 
ทองแดงแข็งตัวได เปKนทองแดงขนาดเส นผ�านศูนย+กลางภายนอก 45-52 มิลลิเมตร โดยมีความหนาท�อ  
2.2-3.2 มิลลิเมตร ท�อจะถูกเลื่อยตัดทุก 15 เมตร และมีน้ําหนักประมาณ 640 กิโลกรัม ท�อทองแดงท่ีได จะ
ถูกส�งเข าสู�ข้ันตอนการดึง/รีดลดขนาด (Cascade Drawing) และการอบปรับสภาพ (Inline Annealing) ต�อไป 

ก�อนขยายกําลังการผลิตจะมี Mold หมดอายุ (ซ่ึงเปKนกราไฟต+) ท่ีต องส�งกําจัดเกิดข้ึน
ประมาณ 20 ชิ้น/เดือน หรือคิดเปKน 720 กิโลกรัม/ป] (น้ําหนักต�อชิ้น =3 กิโลกรัม) ส�วนภายหลังขยายกําลัง
การผลิตจะมี Mold หมดอายุท่ีต องส�งกําจัดเพ่ิมข้ึนเปKน 40 ชิ้น/เดือน 

1.4) การปอกผิว (Milling)  

 ท�อทองแดงจากข้ันตอนการหล�อจะถูกส�งเข าเครื่องปอกผิว (Milling Machine) เพ่ือทํา
การปอกผิว โดยของเสียท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนการปอกผิวจะเปKนเศษทองแดง (Milling Chip) ท่ีบริเวณเครื่อง
ปอก ลงสู�สายพานลําเลียงในท�อป�ด ไปยังถังขนาด 200 ลิตร ท่ีรองรับอยู�บริเวณใกล เคียง เพ่ือนําไปส�งเข าเตา
หลอมอีกครั้ง เศษทองแดงจากข้ันตอนนี้เกิดข้ึนประมาณวันละ 2,241 กิโลกรัม (หรือ 818 ตัน/ป]) หลังจาก
ข้ันตอนการปอกผิวท�อทองแดงจะมีเส นผ�านศูนย+กลางภายนอกลดเหลือประมาณ 88.0-89.4 มิลลิเมตร  
ความหนา 21-24 มิลลิเมตร 

 ข้ันตอนนี้จะมีการใช น้ําท่ีมีการผสมกับ Emulsion ประมาณร อยละ 3-5 เพ่ือใช เปKนน้ํายา
หล�อเย็นปWอนบริเวณ Milling Machine น้ํายาท่ีใช แล วจะไหลลงสู�ถังท่ีรองรับด านล�างโดยจะมีผ ากรองอยู�
ด านบนส�วนท่ีเปKนเศษทองแดงจะตกค างบนผ ากรอง ซ่ึงจะนําไปเทรวมใส�ในถังขนาด 200 ลิตรท่ีเตรียมไว 
รองรับเศษทองแดง น้ํายาท่ีไหลผ�านผ ากรองลงสู�ถังรองรับด านล�างจะถูกนํากลับมาใช ใหม� 

1.5) การรีดลดขนาด (Rolling : Tube Reducing)  

ท�อทองแดงท่ีผ�านการปอกผิว (Milling) จะถูกนําเข าสู�เครื่องรีดลดขนาด (Planetary 
Rolling Mill) โดยจะใช หัวรีดแบบ Three-roll planetary ท่ีมีลักษณะเปKนกรวยคล ายลูกข�างจํานวน 3 ตัว 
วางชนกันเปKนรูปสามเหลี่ยม หัวรีดแต�ละหัวมีขนาดเส นผ�านศูนย+กลางท่ีฐานประมาณ 26 เซนติเมตร  
ความสูงจากฐานกรวยถึงยอดหัวรีด 18 เซนติเมตร ทําด วยเหล็กท่ีมีความทนทานสูง 

ท�อทองแดงท่ีผ�านการปอกผิวจะถูกส�งผ�านเข าหัวรีด ซ่ึงจะหมุนด วยความเร็ว 1,200 รอบ/นาที 
มีน้ํายาหล�อเย็นหรือเรียกว�าน้ํามันรีดร อนซ่ึงเปKนน้ําท่ีมีการผสมกับ Emulsion ประมาณร อยละ 3-5 ฉีดพ�น
ตลอดเวลา การเสียดสีระหว�างหัวรีดกับท�อทองแดงด วยความเร็วสูง จะทําให ท�อทองแดงมีอุณหภูมิสูงข้ึนอย�าง
รวดเร็ว อยู�ท่ีประมาณ 600 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปKนจุดท่ีทองแดงเกิดการจัดเรียงโครงสร างใหม� ท�อทองแดงจะ
ถูกลดขนาดลงอย�างรวดเร็วโดยไม�ต องให ความร อนเพ่ิมเติม ท�อทองแดงท่ีผ�านหัวรีดออกมาจะมีเส นผ�าน
ศูนย+กลางภายนอก 47-55 มิลลิเมตร ความหนา 2.3-3.2 มิลลิเมตร ถูกส�งผ�านลูกกลิ้ง ดัดท�อเปKนวงกลมลงใน
ถังเก็บ (Basket)  ซ่ึงเปKนวงกลม ทําด วยเหล็กมีขนาดเส นผ�านศูนย+กลาง 3 เมตร สูง 80  เซนติเมตร Basket  
จะถูกเคลื่อนย ายด วยระบบ Overhead Crane เพ่ือส�งข้ันตอนการรีด/ดึงลดขนาดต�อไป 
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1.6) การดึง/รีดลดขนาด (Cascade Drawing) 

ท�อทองแดงท่ีผ�านกระบวนการรีดลดขนาด (Rolling) แล วจาก Basket จะถูกส�งเข า 
เครื่องดึง/รีดลดขนาด (Cascade Drawing Machine) แบบรีดเย็นจํานวน 2 เครื่อง ทํางานแบบต�ออนุกรม 
โดยขั้นตอนการทํางานแต�ละเครื่องจะเปKนการรีดเย็นลดขนาด 2 ระดับในเวลาเดียวกัน ท�อทองแดงจะถูก
ปWอนผ�าน Tungsten Carbide Die ซ่ึงจะเปKนตัวบังคับความโตท้ังภายในและภายนอกของท�อทองแดง  
ในข้ันตอนนี้จะมีการใช น้ํามันหล�อลื่น (Lubricant) เพ่ือช�วยหล�อลื่นในการดึง/รีดลดขนาด ท�อทองแดงท่ีได จะมี
เส นผ�านศูนย+กลางภายนอกลดลงเหลือประมาณ 25-40 มิลลิเมตร ความหนา 1.2-1.8 มิลลิเมตร จากนั้นถูก
ส�งผ�านลูกกลิ้งดัดท�อเปKนวงกลมเก็บลงใน Basket 

กระบวนการดึง/รีดลดขนาด (Cascade Drawing) ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 เปKนกระบวนการ
ต�อจากการ (รีดลดขนาด Rolling หรือ Upcast Process) จะไม�ได ปWอนเข าสู�เครื ่อง Cascade Drawing 
ทันที แต�จะมีการเก็บพัก (Buffer Stock) ก�อนแล วจึงปWอนเข าสู�เครื่องดังกล�าว ซ่ึงสายการผลิตเดิมท่ีมีอยู�ใน
ปQจจุบันในกระบวนการหลอม (Milting) มีการใช เตาหลอม (Milting Furnace) จํานวน 2 เตา และเตาอุ�น 
(Holding Furnace) จํานวน 1 เตา โดยทองแดงที่ผ�านการหลอมภายในเตาหลอม (Melting Furnace)  
จนกลายเปKนน้ําทองแดงจะถูกส�งมายังเตาอุ�น (Holding Furnace) เพื่อเตรียมเข าสู�ขั้นตอนการหล�อท�อ
แนวนอน (Horizontal Casting) โดยน้ําทองแดงจากเตาอุ�นจะไหลเข าสู� Mold บริเวณ Mold จะมีน้ําหล�อ
เย็นไหล เพื่อให ทองแดงแข็งตัวได เปKนท�อทองแดงขนาดเส นผ�านศูนย+กลายภายนอก 89-90 มิลลิเมตร  
เส นผ�านศูนย+กลางภายใน 40-48 มิลลิเมตร โดยท�อจะถูกเลื่อยตัดทุก 15 เมตร ท�อทองแดงท่ีได จะถูกส�งเข า
สู�ข้ันตอนปอกผิว (Milling) และการรีดลดขนาด (Rolling) จนมีเส นผ�านศูนย+กลางภายนอก 47-55 มิลลิเมตร 
ความหนา 2.2-3.2 มิลลิเมตร ท�อทองแดงดังกล�าวจะถูกเก็บพัก (Buffer stock) โดยดัดเปKนวงกลมลงในถัง
เก็บ (Basket) ซ่ึงเปKนวงกลม ทําด วยเหล็กมีขนาดเส นผ�านศูนย+กลาง 3 เมตร สูง 80 เซนติเมตร ก�อนส�งเข า
ข้ันตอนการดึง/รีดลดขนาด (Cascade Drawing) ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ต�อไป  

1.7) การอบปรับสภาพ (Inline Annealing) 

เพ่ือให ท�อทองแดงทีความอ�อนและง�ายต�อการข้ึนรูป จึงจําเปKนต องมีการอบเพ่ือปรับสภาพ
โดยท�อทองแดงท่ีได จากกระบวนการดึง/รีดลดขนาด (Cascade Drawing)  จะถูกนํามาเข าเครื่องอบ 
เพ่ือปรับสภาพ (Inline Annealer) จากนั้นท�อทองแดงท่ีได จะถูกนําไปเข าสู� ข้ันตอนการรีดลดขนาดตาม 
ความต องการของลูกค า (VNC) ซ่ึงถือเปKนข้ันตอนแรกของกระบวนการผลิตข้ันสุดท าย (Finishing Process) ต�อไป 

2)  กระบวนการผลิตข้ันสุดท�ายของผลิตภัณฑAท@อทองแดง (Finishing Process of cupper tube) 

 2.1) การรีดลดขนาดตามความต�องการของลูกค�า 

 ท�อทองแดงที่ได จากกระบวนการผลิตขั้นต น (Primary Process) จะถูกปWอนผ�านเครื่อง
รีดลดขนาด (VNC Spinner block Machine) เพื่อรีดลดขนาดลงอีกครั้งให ได ตามความต องการของลูกค า
โดยเปKนกระบวนการรีดเย็นซึ่งจะมีการใช น้ํามันหล�อลื่น (Lubricant) เพื่อช�วยหล�อลื่นขณะรีดลดขนาดท�อ 
จากนั้นท�อทองแดงจะถูกส�งเข าสู�กระบวนการต�างๆ ดังต�อไปนี้ 

- การรีด ม วน/ตัด เปKนผลิตภัณฑ+ท�อทองแดงแบบต�างๆ 
- การอบปรับสภาพ และการกัดเกลียวในท�อ   
- การม วนและอบอ�อนสําหรับท�อ TIAC (Tube in a Cube) 
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 2.2) การรีด ม�วน/ตัด เปQนผลิตภัณฑAท@อทองแดงแบบต@างๆ 

ท�อทองแดงจากการรีดลดขนาดตามความต องการของลูกค า บางส�วนจะนําเข าสู�กระบวนการ
รีด ม วน/ตัด เปKนผลิตภัณฑ+ท�อทองแดงแบบต�างๆ ท่ีมีผิวภายในเรียบ (Plain Tube) ได แก� ท�อม วนใหญ� 
(LWC) ท�อม วยเล ก (PCC) และท�อตรง (SLT) เครื่องทําท�อม วนใหญ� (LWC) และท�อตรง (SLT)  

ผลิตภัณฑ+ท่ีได จะถูกนําไปบรรจุ/ห�อผลิตภัณฑ+เพ่ือรอจําหน�าย สําหรับผลิตภัณฑ+ท่ีลูกค า
ต องการให มีการปรับสภาพ จะถูกส�งไปยังเตาอบ (Annealing Furnace : AF) ก�อนจะถูกนําไปบรรจุ/ห�อ
ผลิตภัณฑ+เพ่ือรอจําหน�ายต�อไป 

 2.3) การอบปรับสภาพ (Inline Annealing) และการกัดเกลียวในท@อ (Inner Groove 
Tube : IGT) 

 ท�อทองแดงจากการรีดลดขนาดตามความต องการของลูกค าท่ีเปKนท�อตรงบางส�วนถูกนําไป
ผลิตเปKนท�อท่ีมีผิวภายในกัดเกลียว (Inner Groove Tube : IGT) มีชื่อทางการค าว�า THERMOFIN TubeTM 
ท�อ IGT เปKนท�อทองแดงท่ีมีผิวด านในเปKนเกลียวเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีผิว ซ่ึงเปKนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการถ�ายเท
ความร อน ใช ในเครื่องปรับอากาศท่ีติดต้ังกับห อง (Room Air Conditioner) ระบบผลิตน้ําเย็นและตู เย็น  
เปKนต น ซ่ึงจะช�วยในการประหยัดพลังงานและทําให เครื่องมีขนาดกะทัดรัด 

 ท�อทองแดงจะถูกนํามาอบเพ่ือปรับสภาพ (Inline Annealing) จากนั้นจะเข าสู�เครื่องกัด
เกลียวภายในท�อ (IGT Machine) ซ่ึงปQจจุบันมีจํานวน 22 เครื่อง ภายหลังขยายกําลังการผลิตจะมีเพ่ิมเปKน 
54 เครื่องโดยเทคโนโลยีการกัดเกลียวเปKนเทคโนโลยีท่ีพัฒนาโดยบริษัท ฮิตาชิ เคเบ้ิล จํากัด ให หลักการตี
เกลียวสอดอยู�ระหว�างตลับลูกป�น ส�วนตัวท่ีเปKนแม�แบบเกลียวจะสอดอยู�ภายในท�อ ในระหว�างการตีเกลียว 
ลูกป�นจะหมุนและกดผิวท�อด านนอกลง ทําให ผิวด านในท�อกระแทกกับแม�แบบเกลียว ท่ีมีลักษณะเปKนครีบ
ต้ืนๆ เกิดเปKนรูปครีบหรือเกลียวตามแบบ ซ่ึงในข้ันตอนนี้จะมีการใช น้ํามันหล�อลื่น (Lubricant) เพ่ือใช หล�อ
ลื่นขณะกัดเกลียวโดยท�อกัดเกลียว (IGT) ท่ีได  จะถูกส�งเข าม วนเก็บใน Basket เพ่ือนําไปอบเพ่ือปรับสภาพ
โดยใช เตาอบ (Annealing Furnace : AF) หรือนําไปอบโดยใช เครื่องอบสําหรับท�อ TIAC จากนั้นจะถูกนําไป
บรรจุ/ห�อผลิตภัณฑ+ เช�นเดียวกับท�อท่ีมีผิวภายในเรียบก�อนท่ีจะนําไปจําหน�ายต�อไป 

 โครงการมีการใช เครื่องจักรในการลําเลียงท�อทองแดงเพ่ือนําเข าและออกจากเตาอบ 
(Annealing Furnace ; AF-3) นอกจากนี้โครงการยังมีเครื่องตรวจวัดปริมาณก�าซ O2 และ CO เพ่ือควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑ+อีกด วย 

 2.4) การม�วนและอบอ@อนสําหรับท@อ TIAC (Tube in a Cube) 

 ท�อทองแดงจากการรีดลดขนาดตามความต องการของลูกค า บางส�วนจะถูกนําไปเข าเครื่อง
ม วนและอบปรับสภาพสําหรับท�อ TIAC (TIAC Annealing Unit) ซ่ึงมีอยู�จํานวน 3 เครื่อง โดยท�อ TIAC  
จะเปKนผลิตภัณฑ+ท�อทองแดงท่ีมีขนาดยาวและใหญ�กว�าท�อชนิดอ่ืนๆ โดยจะถูกนําไปใช ในอุตสาหกรรม
ประเภทท�อเครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ+ท�อ TIAC ท่ีได  จะถูกนําไปบรรจุภัณฑ+/ห�อผลิตภัณฑ+เพ่ือรอจําหน�าย
ต�อไป  



 

- 12 - 

 2.5) การอบปรับสภาพโดยใช�เตาอบ (Annealing Furnace : AF) 

 ผลิตภัณฑ+ท�อทองแดงท่ีได บางส�วนจะถูกนําไปอบปรับสภาพโดยใช เตาอบ (Annealing 
Furnace) (ข้ึนอยู�กับความต องการของลูกค า) โดยเตาอบท่ีใช ในโครงการมี 1 เตา คือ เตาอบ AF-3 ซ่ึงเปKน
เตาอบท่ีใช พลังงานไฟฟWาส�วนเตาอบ AF-2 ซ่ึงใช ก�าซป�โตรเลียมเหลว (LPG) เปKนเชื้อเพลิง ยกเลิกการใช งานแล ว  

 เตาอบ (AF-3) เปKนเตาอบท่ีใช พลังงานไฟฟWาในการให ความร อนเพ่ืออบชิ้นงานซ่ึงจะแบ�ง
ออกเปKน 2 โซนหลักๆ คือ Heating Zone และ Cooling Zone มีการควบคุมอุณหภูมิภายในเตาอบไว ท่ี
ประมาณ 560-600 องศาเซลเซียสโดยจะทําการอบภายใต บรรยากาศของก�าซไนโตรเจน (N2) และก�าซ
คาร+บอนมอนนอกไซด+ (CO) เพ่ือปWองกันไม�ให ก�าซออกซิเจน (O2) ทําปฏิกิริยากับท�อทองแดง (ก�าซ CO  
ท่ีนํามาใช งาน เกิดจากการนําก�าซธรรมชาติ Natural Gas : NG) มาเผาไหม ท่ี Gas Generator เพ่ือให เกิด 
CO จากนั้นจะ Cooling Gas ด วยระบบ Cooling ก�อนท่ีจะนํามาใช งานในเตาอบ ผลิตภัณฑ+ท่ีผ�านการอบจะ
ถูกนําไปบรรจุ/ห�อผลิตภัณฑ+เพ่ือรอจําหน�ายต�อไป 

3)  กระบวนการผลิตข้ันต�นของผลิตภัณฑAข�อต@อข�องอ (Copper Fitting) 

 3.1) การเตรียมวัตถุดิบ 

 ในการผลิตข อต�อข องอ ใช วัตถุดิบเปKนท�อทองแดงแบบผิวเรียบม วนใหญ� (LWC) และ 
ข อตรงใช วัตถุดิบท�อตรง (SLT) 

 3.2) การตัด/ต@อ/การทําให�งอและดึง 

 นําท�อทองแดงท่ีได จากการเตรียมวัตถุดิบ ผ�านเครื่องตัด ดัดงอ ตามแบบ กรณีข อต�อจะ
ผ�านเครื่องดึง พร อมนําไปทําความสะอาด และปรับเปลี่ยนขนาดตามท่ีต องการ ซ่ึงจะใช แบบแม�พิมพ+เปKน
ตัวกําหนด สําหรับชิ้นงานจากท�อตรง (SLT) จะนําเข าเครื่องผลิตชิ้นงานต นแบบ จากนั้นนําเข าเครื่องกดอัด 
เพ่ือข้ึนชิ้นงานจากการกดอัดให ได ขนาดและนําเข าเครื่องเซาะร�องตามแบบท่ีกําหนด 

 3.3) การขัดเรียบและขัดเงา 

 ผลิตภัณฑ+ท่ีผ�านการตัด/ต�อ/การทําให งอและดึงจะถูกรวบรวม เข าเครื่องขัดสั่นสะเทือน
เพ่ือลับคม ข้ันตอนนี้จะต องระมัดระวัง ควรเติมน้ําในปริมาณท่ีไม�มากเกินไป โดยพิจารณาน้ําเข าและน้ําออก
ต องสมดุลกัน และนํามาล างทําความสะอาด พร อมนํามาตบแต�งโดยการขัดกลึง 

 3.4) การทําความสะอาด และบรรจุภัณฑA 

 นําผลิตภัณฑ+ท่ีขัดกลึงเรียบร อยแล ว มาทําความสะอาด โดยแช�น้ําร อนและเขย�า อบให 
แห ง บรรจุผลิตภัณฑ+ พร อมท้ังทําเครื่องหมายจากเครื่องหมายอัตโนมัติ หรือเครื่องทําเครื่องหมายแบบมือ
ก�อนนําเข าสู�เครื่องตัด และติดฉลากพร อมจําหน�ายต�อไป  
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ท่ีมา : บริษัท ลอยัล ไฮ�เหลียง คอปเปอร+ (ประเทศไทย) จํากัด, 2561 

รูปท่ี 3.5-1  ผังการผลิตสายการผลิตท่ี 1 (ปQจจุบัน) 
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ท่ีมา : บริษัท ลอยัล ไฮ�เหลียง คอปเปอร+ (ประเทศไทย) จํากัด, 2561 

รูปท่ี 3.5-1 (ต@อ) ผังการผลิตสายการผลิตท่ี 2 (ปQจจุบัน) 
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ท่ีมา : บริษัท ลอยัล ไฮ�เหลียง คอปเปอร+ (ประเทศไทย) จํากัด, 2561 

รูปท่ี 3.5-1 (ต@อ) ผังการผลิตสายการผลิตท่ี 3 (ส�วนขยาย) ผลิตภัณฑ+ท�อทองแดง 
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ท่ีมา : บริษัท ลอยัล ไฮ�เหลียง คอปเปอร+ (ประเทศไทย) จํากัด, 2561 

รูปท่ี 3.5-1 (ต@อ) ผังการผลิตสายการผลิตท่ี 3 (ส�วนขยาย) ผลิตภัณฑ+ข อต�อข องอ 
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3.6  ผลิตภัณฑA  

 ปQจจุบันโครงการมีผลิตภัณฑ+ท�อทองแดง 3 ประเภท ได แก� ท�อทองแดงผิวเรียบ ท�อทองแดงท่ีมีเกลียว
ภายใน และท�อ TIAC และภายหลังขยายกําลังการผลิตได เพ่ิมประเภทผลิตภัณฑ+อีก 1 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ+
ข อต�อข องอ รวมเปKน 4 ประเภท แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ+ดังตารางท่ี 3.6-1 และรูปท่ี 3.6-1 

ตารางท่ี 3.6-1 รายละเอียดผลิตภัณฑ+ 

ลําดับ ประเภท 
กําลังการผลิต (ตัน/วัน) 

ป0จจุบัน ส@วนขยาย 
ผลิตภัณฑAท@อทองแดง 

1 ท�อทองแดงผิวเรียบ  
  - ท�อม วนใหญ� 
  - ท�อม วนเล็ก 
  - ท�อตรง 90.00 212.88 

2 ท�อทอแดงท่ีมีเกลียวภายใน 
3 ท�อ TIAC 

ผลิตภัณฑAข�อต@อข�องอ 
4 ข อต�อข องอ - 2.41 

รวม 90.00 215.29 
ท่ีมา : บริษัท ลอยัล ไฮ�เหลียง คอปเปอร+ (ประเทศไทย) จํากัด, 2561 
 
 

 

 

Plain Tube in Level Wound Coil (LWC) Inner-Grooved Tube (IGT) 

  
Straight Length Tube (SLT) Plain Pancake Coil (PCC) 

รูปท่ี 3.6-1 ผลิตภัณฑ+ของโครงการ 
ท่ีมา : บริษัท ลอยัล ไฮ�เหลียง คอปเปอร+ (ประเทศไทย) จํากัด, 2561 

3.7  สารเคมีและวัสดุส้ินเปลือง 
 รายละเอียดสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลืองท่ีใช ในโครงการท้ังในแง�ของการใช ประโยชน+ ลักษณะทาง
กายภาพ และข อมูลความปลอดภัยสามารถสรุปได ดังตารางท่ี 3.7-1 ถึงตารางท่ี 3.7-2 
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ตารางที่ 3.7-1 ลักษณะทางกายภาพและข อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีหลักของโครงการ 

  

สารเคมี 
ลักษณะทางกายภาพ/

คุณสมบัติ 
ผลกระทบต@อสุขภาพ NFPA 704 code 

อุปกรณAปrองกัน 
อันตรายส@วนบุคคล 

ค@ามาตรฐานและ 
ความเปQนพิษ 

1.  แผ�นทองแดงบริสุทธิ์ เกรดเอ 
(Copper Cathode Grade A : Cu) 

- ลักษณะเปKนแผ�น 
- จุดเดือด 2,595 °C 
- จุดหลอมเหลว 1,083 °C  
- ละลายน้ําได   

ทางหายใจ  : ไม�ก�อให เกิดอันตราย หากมีการใช 
และจัดการอย�างเหมาะสม 

ทางผิวหนัง  : อาจมีผลต�อการระคายเคืองผิวหนัง  
ทางการกิน  : ไม�ก�อให เกิดอันตราย หากมีการใช 

และจัดการอย�างเหมาะสม 
ทางตา  : ไม�ก�อให เกิดอันตราย หากมีการใช 

และจัดการอย�างเหมาะสม 
การก�อมะเร็ง : ไม�พบว�าเปKนสารก�อมะเร็งตามบัญชี

ของ IARC 

- - ถุงมือนิรภัย 
- รองเท านิรภัย 
- แว�นตานิรภัย 

- LD50 (มก./กก.) : - 
- LC50 (มก./ลบ.ม.) : - 

2.  ฟอสฟอรัสคอปเปอร+  
(Phosphorus Copper : Cu3P) 

-  ลักษณะเปKนของแข็ง  
สีเงินขาว 

- จุดหลอมเหลว 1,023 °C  
- ไม�ติดไฟ 
 

ทางหายใจ  : ก�อให เกิดการระคายเคืองต�อระบบ
ทางเดินหายใจ 

ทางผิวหนัง  : ก�อให เกิดการระคายเคืองผิวหนัง 
ทางการกิน  : ทําให อาเจียน ปวดท อง ท องเสีย 

ท องผูก หรือปวดหัวได  
ทางตา  : ก�อให เกิดการระคายเคืองตา 
การก�อมะเร็ง : ไม�พบว�าเปKนสารก�อมะเร็งตามบัญชี

ของ IARC 

- - หน ากาก 
- ถุงมือนิรภัย 
- รองเท านิรภัย 
- แว�นตานิรภัย 

- LD50 (มก./กก.) : - 
- LC50 (มก./ลบ.ม.) : - 

3. ถ�านและผงกราไฟต+  
 (Charcoal and Graphite Flake) 

- ลักษณะเปKนผลึก สีดํา 
- ไม�มีกลิ่น 
- ไม�ติดไฟ 

ทางหายใจ  : ส�งผลต�อเนื้อเยื่อในจมูกและระบบ
ทางเดินหายใจ หายใจติดขัด 

ทางผิวหนัง  : ก�อให เกิดการระคายเคืองผิวหนัง 
ทางการกิน  : ไม�ระบุ 
ทางตา  : ก�อให เกิดการระคายเคืองตา 
การก�อมะเร็ง : ไม�พบว�าเปKนสารก�อมะเร็งตามบัญชี

ของ IARC 

- - ถุงมือนิรภัย 
- รองเท านิรภัย 
- แว�นตานิรภัย 

- LD50 (มก./กก.) : - 
- LC50 (มก./ลบ.ม.) : - 
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ตารางที่ 3.7-1 (ต@อ) ลักษณะทางกายภาพและข อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีหลักของโครงการ 

สารเคมี 
ลักษณะทางกายภาพ/

คุณสมบัติ 
ผลกระทบต@อสุขภาพ NFPA 704 code 

อุปกรณAปrองกัน 
อันตรายส@วนบุคคล 

ค@ามาตรฐานและ 
ความเปQนพิษ 

4. Emulsion (Tubol MDP333) -  ลักษณะเปKนของเหลว  
สีเหลืองทอง 

- ละลายน้ํา 
- จุดวาบไฟ >170 °C 

ทางหายใจ  : ก�อให เกิดการระคายเคืองต�อระบบทางเดิน
หายใจ แน�นหน าอก 

ทางผิวหนัง  : ก�อให เกิดการระคายเคืองผิวหนัง มีอาการ
แสบคัน 

ทางการกิน  : ก�อให เกิดการระคายเคืองบริเวณปากและ
ลําคอ 

ทางตา  : ก�อให เกิดการระคายเคืองตา แสบตา 
การก�อมะเร็ง : ไม�พบว�าเปKนสารก�อมะเร็งตามบัญชีของ 

IARC 

- - ถุงมือนิรภัย 
- รองเท านิรภัย 
- แว�นตานิรภัย 

- LD50 (มก./กก.) : - 
- LC50 (มก./ลบ.ม.) : - 

 5. น้ํามันหล�อลื่น (Tubol 6000T) -  ลักษณะเปKนของเหลวหนืด 
สีขาวนวล 

- จุดเดือด >150 °C 
-  ไม�ละลายน้ํา 

ทางหายใจ  : การหายใจเข าไป ไม�มีอาการแสดง 
ทางผิวหนัง  : อาจก�อให เกิดการระคายเคืองผิวหนัง 
ทางการกิน  : อาจก�อให เกิดการระคายเคืองลําคอ 
ทางตา  : อาจก�อให เกิดการระคายเคืองตา ทําให  

ตาแดงได  
การก�อมะเร็ง : ไม�พบว�าเปKนสารก�อมะเร็งตามบัญชีของ 

IARC 

 - ถุงมือนิรภัย 
- รองเท านิรภัย 
- แว�นตานิรภัย 

- LD50 (มก./กก.) : - 
- LC50 (มก./ลบ.ม.) : - 

6. น้ํามันหล�อลื่น (Tubol 1962JR) -  ลักษณะเปKนของเหลวหนืด 
สีอําพัน 

-  มีกลิ่นฉุน 
- จุดเดือด >150 °C 
- ไม�ละลายน้ํา 

ทางหายใจ  : การหายใจเข าไป ไม�มีอาการแสดง 
ทางผิวหนัง  : อาจก�อให เกิดการระคายเคืองผิวหนัง 
ทางการกิน  : อาจก�อให เกิดการระคายเคืองลําคอ 
ทางตา  : อาจก�อให เกิดการระคายเคืองตา ทําให  

ตาแดงได  
การก�อมะเร็ง : ไม�พบว�าเปKนสารก�อมะเร็งตามบัญชีของ 

IARC 

- - ถุงมือนิรภัย 
- รองเท านิรภัย 
- แว�นตานิรภัย 

- LD50 (มก./กก.) : - 
- LC50 (มก./ลบ.ม.) : - 
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ตารางที่ 3.7-1 (ต@อ) ลักษณะทางกายภาพและข อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีหลักของโครงการ 

สารเคมี 
ลักษณะทางกายภาพ/

คุณสมบัติ 
ผลกระทบต@อสุขภาพ NFPA 704 code 

อุปกรณAปrองกัน 
อันตรายส@วนบุคคล 

ค@ามาตรฐานและ 
ความเปQนพิษ 

7. น้ํามันหล�อลื่น (STROL JU150)  - ลักษณะเปKนของเหลว 
- ไม�ละลายน้ํา 
- จุดวาบไฟ 170 °C 

ทางหายใจ  : การหายใจเข าไปในปริมาณมากจะทําให 
เกิดการระคายเคืองต�อจมูกและทางเดิน
หายใจ เวียนศีรษะ อ�อนแอ เหนื่อยง�าย 
และอาจหมดสติได  

ทางผิวหนัง  : ก�อให เกิดการระคายเคืองผิวหนัง เกิดการ
อักเสบของผิวหนัง 

ทางการกิน  : คลื่นไส  อาเจียน 
ทางตา  : ก�อให เกิดการระคายเคืองตา 
การก�อมะเร็ง : ไม�พบว�าเปKนสารก�อมะเร็งตามบัญชีของ 

IARC 

- - หน ากาก 
- ถุงมือนิรภัย 
- รองเท านิรภัย 
- แว�นตานิรภัย 

- LD50 (มก./กก.) : - 
- LC50 (มก./ลบ.ม.) : - 

8. น้ํามันหล�อลื่น  
(Master Draw 565 NR) 

-  ลักษณะเปKนของเหลว  
สีเหลืองอ�อน 

-  มีกลิ่นเฉพาะตัว 
-  จุดหลอมเหลว -12.5 °C 

ทางหายใจ  : ก�อให เกิดการระคายเคืองต�อระบบทางเดิน
หายใจ 

ทางผิวหนัง  : ก�อให เกิดการระคายเคืองผิวหนัง 
ทางการกิน  : ก�อให เกิดการระคายเคืองต�อระบบทางเดิน

อาหาร 
ทางตา  : ก�อให เกิดการระคายเคืองตา  
การก�อมะเร็ง : ไม�พบว�าเปKนสารก�อมะเร็งตามบัญชีของ 

IARC 

- - ถุงมือนิรภัย 
- รองเท านิรภัย 
- แว�นตานิรภัย 

- LD50 (มก./กก.) : 
>5,000 (หนู) 

- LC50 (มก./ลบ.ม.) : - 

9. น้ํามันหล�อลื่น  
(Master Draw 530 LS) 

-  ลักษณะเปKนของเหลว  
สีเหลืองอ�อนจนถึงใส 

-  มีกลิ่นเฉพาะตัว 
-  จุดวาบไฟ 178 °C 

ทางหายใจ  : ก�อให เกิดการระคายเคืองต�อระบบทางเดิน
หายใจ 

ทางผิวหนัง  : ก�อให เกิดการระคายเคืองผิวหนัง 
ทางการกิน  : ก�อให เกิดการระคายเคืองต�อระบบทางเดิน

อาหาร 
ทางตา  : ก�อให เกิดการระคายเคืองตา  
การก�อมะเร็ง : ไม�พบว�าเปKนสารก�อมะเร็งตามบัญชีของ 

IARC 

- - ถุงมือนิรภัย 
- รองเท านิรภัย 
- แว�นตานิรภัย 

- LD50 (มก./กก.) : - 
- LC50 (มก./ลบ.ม.) : - 
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ตารางที่ 3.7-1 (ต@อ) ลักษณะทางกายภาพและข อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีหลักของโครงการ 

สารเคมี 
ลักษณะทางกายภาพ/

คุณสมบัติ 
ผลกระทบต@อสุขภาพ NFPA 704 code 

อุปกรณAปrองกัน 
อันตรายส@วนบุคคล 

ค@ามาตรฐานและ 
ความเปQนพิษ 

10.  น้ํามันหล�อลื่น  
(Master Draw 533 WD) 

-  ลักษณะเปKนของเหลว  
สีเหลืองอ�อนจนถึงใส 

-  มีกลิ่นเฉพาะตัว 
-  จุดวาบไฟ 204 °C 

ทางหายใจ  : ก�อให เกิดการระคายเคืองต�อระบบทางเดิน
หายใจ 

ทางผิวหนัง  : ก�อให เกิดการระคายเคืองผิวหนัง 
ทางการกิน  : ก�อให เกิดการระคายเคืองต�อระบบทางเดิน

อาหาร 
ทางตา  : ก�อให เกิดการระคายเคืองตา  
การก�อมะเร็ง : ไม�พบว�าเปKนสารก�อมะเร็งตามบัญชีของ 

IARC 

- - ถุงมือนิรภัย 
- รองเท านิรภัย 
- แว�นตานิรภัย 

- LD50 (มก./กก.) : 
>5,000 (หนู) 

- LC50 (มก./ลบ.ม.) : - 

11.  น้ํามันก�าด (Kerosene) - เปKนป�โตรเลียม ไม�มีส ี
- จุดเดือด 253 °C 
- จุดเยือกแข็ง -40 °C 

ทางหายใจ  : ระคายเคืองต�อระบบทางเดินหายใจ วิงเวียน 
อาเจียน หรือหมดสติได  

ทางผิวหนัง  : ก�อให เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ผิวหนัง
แห ง 

ทางการกิน  : ก�อให เกิดการระคายเคืองต�อระบบทางเดิน
อาหาร ท องเสีย อาเจียน 

ทางตา  : ก�อให เกิดการระคายเคืองตา ทําให ตาแดง 
การก�อมะเร็ง : ไม�พบว�าเปKนสารก�อมะเร็งตามบัญชีของ 

IARC 

 

- ถุงมือนิรภัย 
- รองเท านิรภัย 
- แว�นตานิรภัย 

- LD50 (มก./กก.) : - 
- LC50 (มก./ลบ.ม.) : - 

12.  ตัวทําละลายไฮโดรคาร+บอน 
(Exxsol D-40) 

-  ลักษณะเปKนของเหลว  
ไม�มสี ี

-  จุดเดือด 175-270 °C  
-  จุดหลอมเหลว -58 °C  

ทางหายใจ  : ระคายเคืองต�อระบบทางเดินหายใจ วิงเวียน 
อาเจียน หรือหมดสติได  

ทางผิวหนัง  : ก�อให เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ผิวหนัง
แห ง 

ทางการกิน  : ก�อให เกิดการระคายเคืองต�อระบบทางเดิน
อาหาร ท องเสีย อาเจียน 

ทางตา  : ก�อให เกิดการระคายเคืองตา ทําให ตาแดง 
การก�อมะเร็ง : ไม�พบว�าเปKนสารก�อมะเร็งตามบัญชีของ 

IARC 

- - หน ากาก 
- ถุงมือนิรภัย 
- รองเท านิรภัย 
- แว�นตานิรภัย 

- LD50 (มก./กก.) : 
>15,000 (Oral), 
>3,160 (Skin) 

- LC50 (มก./ลบ.ม.) : - 
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ตารางที่ 3.7-1 (ต@อ) ลักษณะทางกายภาพและข อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีหลักของโครงการ 

หมายเหตุ : 1/ สมาคมปWองกันอัคคีภัยแห�งชาติ (National Fire Protection Association) ของสหรัฐอเมริกากําหนดดัชนีบ�งชี้อันตรายจากสารเคมีต�อสุขภาพอนามัย (สีน้ําเงิน) ความไวไฟ (สีแดง) และการเกิดปฏิกิริยา (สีเหลือง) ซึ่งแต�ละดัชนี 
 จะกําหนดระดับความรุนแรงเปKน 4 ระดับ (0-4) เรียงลําดับจากน อยไปมาก ซึ่งความหมายของตัวเลขระดับความรุนแรงต�างๆ จะอธิบายเพิ่มเติมไว ดังตารางที่ 2.5-2 

 2/ ข อมูลจากหน�วยงานไอเออาร+ซี (International Agency for Research on Cancer; IARC), 2553 
ที่มา : - กรมควบคุมมลพิษ (2553). ศูนย+ข อมูลวตัถุอันตรายและเคมีภัณฑ+ จาก http://msds.pcd.go.th/ 
  - บริษัท อินเตอร+เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส+ จํากัด, 2553 
  - รวบรวมข อมูลโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล อมไทย จํากัด, 2561 

สารเคมี 
ลักษณะทางกายภาพ/

คุณสมบัติ 
ผลกระทบต@อสุขภาพ NFPA 704 code 

อุปกรณAปrองกัน 
อันตรายส@วนบุคคล 

ค@ามาตรฐานและ 
ความเปQนพิษ 

13. ก�าซไนโตรเจน (N2) - ลักษณะเปKนก�าซ ไม�มีส ี
- จุดเดือด -196 °C  
- จุดหลอมเหลว -210 °C  

ทางหายใจ  : หากสูดหายใจเข าไปในปริมาณมากจะทําให ขาด
อากาศหายใจได  

ทางผิวหนัง  : ไม�ระบุ 
ทางการกิน  : ทําให ปวดหัว คลื่นไส  และอาเจียน 
ทางตา  : ไม�ระบุ 
การก�อมะเร็ง : ไม�พบว�าเปKนสารก�อมะเร็งตามบัญชีของ IARC 

- - ถุงมือนิรภัย 
- รองเท านิรภัย 
- แว�นตานิรภัย 
- หน ากากนิรภัย 
- หมวกนิรภัย 

- LD50 (มก./กก.) : - 
- LC50 (มก./ลบ.ม.) :  

14. ไนโตรเจนเหลว - ลักษณะเปKนก�าซเหลว  
ไม�มสี ี

- ไม�มีกลิ่น 
- จุดเดือด -196 °C  
- จุดหลอมเหลว -210 °C  
 

ทางหายใจ  : หากสูดหายใจเข าไปในปริมาณมากจะทําให ขาด
อากาศหายใจได  

ทางผิวหนัง  : ไม�ระบุ 
ทางการกิน  : ทําให ปวดหัว คลื่นไส  และอาเจียน 
ทางตา  : ไม�ระบุ 
การก�อมะเร็ง : ไม�พบว�าเปKนสารก�อมะเร็งตามบัญชีของ IARC 

- - ถุงมือนิรภัย 
- รองเท านิรภัย 
- แว�นตานิรภัย 
- หน ากากนิรภัย 
- หมวกนิรภัย 

- LD50 (มก./กก.) : - 
- LC50 (มก./ลบ.ม.) :  

15. ก�าซธรรมชาติ (Natural Gas) - เปKนก�าซอัดความดัน 
- จุดเดือด -162 °C  
- จุดหลอมเหลว -182.5 °C  
 

ทางหายใจ  : การหายใจเข าไปในปริมาณมากและความ
เข มข นสูงจะทําให มึนงง ปวดศีรษะ กระสับกระส�าย 
หัวใจเต นผิดปกติ หรืออาจหมดสติได  เนื่องจาก
ขาดออกซิเจน 

ทางผิวหนัง  : ก�อให เกิดการระคายเคืองผิวหนัง 
ทางการกิน  : ระคายเคืองต�อระบบทางเดินอาหาร ทําให 

อาเจียน 
ทางตา  : ก�อให เกิดการระคายเคืองตา 
การก�อมะเร็ง : ไม�พบว�าเปKนสารก�อมะเร็งตามบัญชีของ IARC 

 - หน ากาก 
- ถุงมือนิรภัย 
- รองเท านิรภัย 
- แว�นตานิรภัย 
 

- LD50 (มก./กก.) : - 
- LC50 (มก./ลบ.ม.) :  
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ตารางที่ 3.7-2 ดัชนีบ�งชี้ระดับอันตรายตามเกณฑ+ NFPA Code 704 

สัญลักษณA ระดับ 
สีน้ําเงิน :  

อันตรายต@อสุขภาพอนามัย 
สีแดง :  

ความไวไฟ 
สีเหลือง :  

ความไวต@อการเกิดปฏิกิริยา 
 4 สารที่มีความเปKนพิษสูงมากอาจทําให สูญเสีย ชีวิตและ

เจ็บป�วยรุนแรงจากการสัมผัสในระยะสั้น 
 สารที่ระเหยกลายเปKนไอได อย�างสมบูรณ+และรวดเร็ว
ที่ อุณหภูมิและความดันปกติและเปKนสารที่สามารถลกุ
ติดไฟได เอง 

สารที่สามารถระเบิดได ง�ายด วยตัวเองจากการสลายตวั
หรือการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ และความดันปกติ 

3 สารที่มีความเปKนพิษสูงมากจากการเผาไหม สารกัด
กร�อนอย�างรุนแรงอาจเกิดการบาดเจ็บอย�างรุนแรงเมื่อ
มีการสัมผัสระยะสั้น 

ของแข็งหรือของเหลวที่สามารถลุกติดไฟได ในอุณหภมูิ
และความดันปกติ  

สารที่สามารถระเบิดได ง�ายจากการสลายตัวหรือการ
เกิดปฏิกิริยาแต�จะต องมีแหล�งจุดติดไฟหรือความร อน
จากภายนอก 

2 สารที่อาจก�อการบาดเจ็บเมื่อมีการสัมผัสในระยะสั้น สารที่ต องให ความร อนปานกลางหรืออุณหภูมิสูงก�อนจุด
ติดไฟ จะไม�ลุกไหม ในบรรยากาศ ปกติเปKนของเหลวติด
ไฟได   

สารที่ทําให เกิดปฏิกิริยาได ง�ายเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 
เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับน้ําหรือทําให เกิดส�วนผสมที่
สามารถระเบิดได กับน้ํา 

1 สารที่ทําให เกิดการระคายเคือง และเจ็บป�วยเล็กน อย
เมื่อสัมผัสในระยะสั้น 

สารที่ต องอุ�นทําให ร อนก�อนจึงจะลุกติดไฟ เปKนสารติด
ไฟได ทั่วไป  

ไม� เส ถียรเมื่อ อุณหภูมิและความดันสูง ขึ้นสารที่
เปลี่ยนแปลงหรือสลายตัวเมื่อสัมผัสกับอากาศ แสง 
หรือความชื้น 

0 สารที่ไม�ก�อให เกิดอันตรายขณะเกิดเพลิงไหม  สารไม�ติดไฟเมื่อสัมผัสกับความร อนอุณหภูมิสูง 815.5 
องศาเซลเซียส เปKนเวลา 5 นาที 

สารที่มีความเสถียรทั้งในสภาวะปกติและเกิดเพลิงไหม 
ไม�ทําปฏิกิริยากับน้ํา 

หมายเหตุ :   นอกจากดัชนีชี้บ�งอันตรายต�อสุขภาพอนามัย ค�าความไวไฟ และการเกิดปฏิกิริยาแล ว สี่เหลี่ยมขนมเป]ยกปูนชิ้นที่เหลือสีขาวยังปรากฎสัญลักษณ+แสดงข อมูลพิเศษ เช�น สารที่ถูกน้ําไม�ได  (W) สารออกซิไดซ+ (OX) สารที่เปKนกรด (Acid) 
สารที่เปKนด�าง (Alk) 

ที่มา  :  กรมควบคุมมลพิษ, 2553 
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3.8  ระบบเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภค 

 รายละเอียดการจัดการระบบเสริมการผลิต ระบบสาธารณูปโภค และระบบควบคุมมลพิษของ
โครงการแสดงดังตารางท่ี 3.8-1 

ตารางท่ี 3.8-1 การจัดการระบบเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 
ระบบสนับสนนุการผลิต รายละเอียด 

1. น้ําใช� ป0จจุบัน 
- นํ้าใช ภายในโครงการเปKนนํ้าบาดาลท่ีขุดเจาะภายในพ้ืนท่ีโครงการเองจํานวน 2 บ�อ สูบ

นํ้าด วยอัตราการสูบสูงสุด 12 ลูกบาศก+เมตร/ช่ัวโมง ข้ึนมาเก็บไว ท่ีสระสํารองนํ้าซ่ึงเปKน
บ�อดินขนาดพ้ืนท่ี 6,042 ตารางเมตร ความจุ 29,000 ลูกบาศก+เมตร นํ้าในสระจะ
สํารองไว ใช เพ่ือการดับเพลิง เพ่ืออุปโภค และใช ในกระบวนการผลิต แต�จะต องผ�านการ
ปรับปรุงคุณภาพเพ่ือให มีความสะอาดเพียงพอตามวัตถุประสงค+ของการใช งาน 

หลังขยายกําลังการผลิต 
- นํ้าใช หลังขยายกําลังการผลิตของโครงการไม�เพ่ิมข้ึน และสามารถรองรับกําลังการผลิต

ส�วนขยายได เพียงพอ 
2. ระบบไฟฟrา ป0จจุบัน 

- โครงการรับกระแสไฟฟWามาจากสถานีไฟฟWาย�อยแสนภูดาษ อําเภอบ านโพธ์ิ ของการ
ไฟฟWาส�วนภูมิภาค ปQจจุบันแรงดันไฟฟWาท่ีเข าสู�โครงการเท�ากับ 115 kV จากน้ันทําการ
ลดแรงดันไฟฟWาให มีค�าเท�ากับ 22 kV แล วส�งกระแสไฟฟWาไปตามสายส�งแรงสงูเผื่อส�งไป
ยังหม อแปลงไฟฟWาแต�ละจุด ซ่ึงปQจจุบันมี 4 จุดภายในโครงการ หม อแปลงไฟฟWาเหล�าน้ี
มีหน าท่ีลดแรงดันไฟฟWาลงจาก 22 kV เปKน 380/220 V เพ่ือจ�ายให แก�เครื่องใช ไฟฟWา
และเครื่องจักรต�างๆ ภายในโครงการ  

- โครงการมีระบบไฟฟWาสํารอง ซ่ึงประกอบด วยเครื่องกําเนิดไฟฟWาจํานวน 4 จุด มีเครื่อง
ต นกําลังเปKนชนิดเครื่องยนต+ดีเซล ในเวลาปกติจะมีการเดินเครื่องทดสอบการทํางาน
ของเครื่องกําเนิดไฟฟWาแต�ละชุด 1ครั้ง/อาทิตย+ ใช เวลาประมาณ 30 นาที/ครั้ง เมื่อเกิด
กรณีไฟฟWาดับข้ึน เครื่องกําเนิดไฟฟWาจะทําหน าท่ีผลิตกระแสไฟฟWาสํารองเพ่ือจ�ายให 
เครื่องจักรและระบบต�างๆ 

 หลังขยายกําลังการผลิต 
- แรงดันที่เข าสู�โครงการมีค�าเท�ากับ 115 kV จากนั้นกระแสไฟฟWาจะถูกส�งผ�านเซอร+

กิตเบรกเกอร+ไปยังสถานีไฟฟWาย�อย ซ่ึงอยู�ภายในโครงการเพื่อการลดแรงดันไฟฟWา
โดยอาศัยหม อแปลง ทําการลดแรงดันไฟฟWาแล วส�งกระแสไฟฟWาไปตามสายส�งแรง
สูงจํานวน 3 สาย หลังจากนั้นกระแสไฟฟWาในสายส�งแรงสูงแต�ละสายจะถูกส�งผ�าน
ไปยังหม อแปลงไฟฟWาแต�ละจุด ซ่ึงมี 8 จุดภายในโครงการ หม อแปลงไฟฟWาเหล�านี้
มีหน าที่ลดแรงดันไฟฟWาลงจาก 22 kV เปKน 380/220 V เพื่อจ�ายให แก�
เคร่ืองใช ไฟฟWาและเคร่ืองจักรต�างๆ ภายในโครงการ 

- โครงการมีระบบไฟฟWาสํารอง จํานวน 5 จุด มีเคร่ืองต นกําลังเปKนชนิดเคร่ืองยนต+
ดีเซล ในเวลาปกติจะมีการเดินเคร่ืองทดสอบการทํางานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟWาแต�
ละชุด 1คร้ัง/อาทิตย+ ใช เวลาประมาณ 30 นาที/คร้ัง เม่ือเกิดกรณีไฟฟWาดับข้ึน 
เคร่ืองกําเนิดไฟฟWาจะทําหน าที่ผลิตกระแสไฟฟWาสํารองเพื่อจ�ายให เคร่ืองจักรและ
ระบบต�างๆ 
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ตารางท่ี 3.8-1 (ต@อ) การจัดการระบบเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 
ระบบสนับสนนุการผลิต รายละเอียด 

3. ระบบน้ําหล@อเย็น ป0จจุบัน 
- ระบบนํ้าหล�อเย็นทําหน าท่ีระบายความร อนให ท�อทองแดงและเครื่องจักรต�างๆ ใน

กระบวนการผลิต โดยอาศัยหอหล�อเย็น ชนิดระบายความร อนด วยอากาศ ซ่ึงมีท้ังแบบ
ไหลตัดกัน และแบบไหลสวนทางกัน 

- หอหล�อเย็นแบบไหลตัดกันน้ันตัวถังจะทําด วยไฟเบอร+กลาส อากาศจากบรรยากาศ
ภายนอกจะไหลเข าไปทางด านข างแล วไหลออกไปทางส�วนบน ขณะท่ีนํ้าท่ีมีอุณหภูมิสงู
จะถูกฉีดลงมาจากส�วนบนของถังนํ้าและอากาศจะไหลตัดผ�านกันเปKนมุมฉากนํ้าท่ีมี
อุณหภูมิสูงกว�าจะถ�ายเทความร อนให แก�อากาศซ่ึงมีอุณหภูมิเย็นกว�า ทําให นํ้ามี
อุณหภูมิลดลง แล วจึงหมุนเวียนกลับไปใช ในการระบายความร อนของเครื่องจักรอีก
ครั้ง ส�วนหอหล�อเย็นแบบไหลสวนทางกัน ตัวถังทําด วยเรซิน เน่ืองจากนํ้าหนักเบาและ
ความสามารถทนต�อการกัดกร�อน หลักการทํางานน้ันเหมือนกับหอหล�อเย็นแบบไหล
ตัดกัน ต�างกันตรงทิศทางการไหลของนํ้าและอากาศในการแลกเปลี่ยนความร อน
เท�าน้ันเพราะแบบไหลสวนทางกันนํ้ามีอุณหภูมิสูงและอากาศจะไหลสวนกันแต�ไม�ไหล
ตัดผ�านกัน 

- หอหล�อเย็น (Cooling Tower) สําหรับระบายความร อนในกระบวนการต�างๆ ของ
โครงการ มีดังน้ี 
1)  หอหล�อเย็นท่ีใช ในการระบายความร อนของท�อทองแดงในกระบวนการหล�อใน

แนวนอน (Horizontal Casting) ประกอบด วย หอผึ่งเย็นแบบไหลสวนทางกัน 
(Counter Flow) ปQจจุบันมีจํานวน 2 ชุด ขนาด 350 ตัน/ตัว  

2)  หอหล�อเย็นท่ีใช ในการระบายความร อนของเครื่องจักรสําหรับกระบวนการหลอม 
(Melting) รีดลดขนาด (Rolling) ประกอบด วยหอผึ่งเย็นแบบไหลสวนทางกัน 
(Counter Flow) ปQจจุบันมีจํานวน 2 ชุด ขนาด 300 ตัน/ชุด 

3)  ห�อหล�อเย็นท่ีใช ในการระบายความร อนท่ีเตาอบปรับสภาพ (AF) ประกอบด วย หอ
ผึ่งเย็นแบบไหลสวนทางกัน (Counter Flow) ปQจจุบันมีจํานวน 2 ชุด ขนาด 500 
ตัน/ชุด และแบบไหลตัดกัน (Cross Flow) ปQจจุบันมีจํานวน 1 ชุด ขนาด 1,000 ตัน  

4)  หอหล�อเย็นท่ีใช ในการระบายความร อนของเครื่องจักรสําหรับกระบวนการผลิตท�อ 
TIAC ประกอบด วยหอผึ่งเย็นแบบไหลตัดกัน (Cross Flow) ปQจจุบันมีจํานวน  
1 ชุด ขนาด 500 ตัน  

5)  หอหล�อเย็นท่ีใช ในการระบายความร อนของเครื่องจักรสําหรับการหล�อเย็นสําหรับ
กระบวนการหลอมและหล�อในแนวตั้ง (Melting & Up Cast Line) ประกอบด วย
หอผึ่งเย็นแบบไหลสวนทางกัน (Counter Flow) ปQจจุบันมีจํานวน 2 ชุด ขนาด 
500 ตัน/ชุด 
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ตารางท่ี 3.8-1 (ต@อ) การจัดการระบบเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 
ระบบสนับสนนุการผลิต รายละเอียด 

3. ระบบน้ําหล@อเย็น (ต@อ) หลังขยายกําลังการผลิต 
- หอหล�อเย็น (Cooling Tower) สําหรับระบายความร อนในกระบวนการต�างๆ หลัง

ขยายโครงการ มีดังน้ี  
1)  หอหล�อเย็นท่ีใช ระบายความร อนของท�อทองแดงในกระบวนการหลอม จํานวน  

3 ชุด ขนาด 50 ลูกบาศก+เมตร/ชุด  
2)  หอหล�อเย็นท่ีใช ระบายความร อนของท�อทองแดงในกระบวนการปอกผิวและการ

รีดลดขนาด จํานวน 1 ชุด ขนาด 150 ลูกบาศก+เมตร/ชุด 
3)  หอหล�อเย็นท่ีใช ระบายความร อนของท�อทองแดงในการการข้ึนรูปเกลียวในท�อและ

การดึง/รีดลดขนาด จํานวน 1 ชุด ขนาด 100 ลูกบาศก+เมตร/ชุด 
4)  หอหล�อเย็นท่ีใช ระบายความร อนของท�อทองแดงในการอบปรับสภาพ จํานวน  

2 ชุด ขนาด 100 ลูกบาศก+เมตร/ชุด 
5)  หอหล�อเย็นท่ีใช ระบายความร อนของท�อทองแดงในการรีดลดขนาดตามความ

ต องการของลูกค า จํานวน 1 ชุด ขนาด 150 ลูกบาศก+เมตร/ชุด 
6)  หอหล�อเย็นท่ีใช ระบายความร อนของท�อทองแดงในการม วนและการอบอ�อนท�อ 

จํานวน 1 ชุด ขนาด 200 ลูกบาศก+เมตร/ชุด 
4. ระบบผลิตอากาศอัด ป0จจุบัน 

- ระบบผลิตอากาศ คือ ระบบผลิตอากาศให มีความดันตามท่ีต องการโดยการบีบอัด
อากาศด วยเครื่องอัดอากาศ ซ่ึงเครื่องอัดอากาศท่ีถูกอัดอากาศของโครงการเปKนแบบ 
Scraw Air-Compressor ปQจจุบันมีจํานวนท้ังหมด 4 ชุด คือ ขนาด 75 แรงม า จํานวน 
1 ชุด, ขนาด 100 แรงม า จํานวน 1 ชุด ,ขนาด 200 แรงม า จํานวน 2 ชุด 

- ส�วนประกอบของระบบผลิตอากาศอัด 
- ลักษณะการทํางานของระบบ คือ อากาศจากภายนอกจะถูกดูดเข าสู�เครื่องอัดอากาศ

โดยผ�านฟ�ลเตอร+กรองฝุ�นก�อน จากน้ันอากาศท่ีถูกอัดจะถูกทําให เย็นลงและแยกเอา
ความช้ืนออกแล วจึงส�งไปเก็บไว ในถังเก็บอากาศอัดและทําให อากาศอัดแห งอีกครั้ง
ก�อนนําไปใช งาน ความดันของอากาศอัดท่ีผลิตได เท�ากับ 80 บาร+ แต�เมื่อมีการจ�ายไป
ตามท�อลมทําให ความดันของอากาศอัดลดลงจนมีค�าเท�ากับ 7 บาร+ ณ จุดใช งาน จุดท่ีมี
การใช งานอากาศอัด ได แก�การหลอมและหล�อ (Melting & Casting), การปอกผิว 
(Milling), การรีดลดขนาด (Rolling), การดึง/รีดลดขนาด (Cascade Drawing), การ
รีดลดขนาดตามความต องการของลูกค า, การทําท�อทองแดงชนิดต�างๆ (LWC, PCC, 
SLT และ IGT และการอบปรับสภาพ (Inline Annealing Furnace) 

- ปกติเครื่องอัดอากาศขนาด 200 แรงม า จํานวน 1 ชุด จะทํางานเปKนหลักตลอด ยกเว น
ช�วงท่ีความต องการใช อากาศอัดน อยลง เช�น วันเสาร+-อาทิตย+ หรือเครื่องจักรบางตัว
เสียก็จะเปลี่ยนมาใช เครื่องอัดอากาศขนาด 75 และ 100 แรงม าแทน 

หลังขยายกําลังการผลิต 
-  ไม�เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากระบบเดิมสามารถรองรับส�วนขยายได เพียงพอ 

ท่ีมา : บริษัท ลอยัล ไฮ�เหลียง คอปเปอร+ (ประเทศไทย) จํากัด, 2561 
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3.9  มลพิษ/ของเสียจากกิจกรรมของโครงการและการจัดการ 

 ข อมูลแหล�งกําเนิดมลพิษ/ของเสียจากกิจกรรมของโครงการ และการจัดการหรือการควบคุมมลพิษ/
ของเสีย ท้ังในช�วงก�อสร างและดําเนินการ สามารถสรุปได ดังตารางท่ี 3.9-1  

ตารางท่ี 3.9-1 แหล�งกําเนิดมลพิษ/ของเสีย การจัดการของโครงการ  
มลพิษหลัก แหล@งกําเนิด การจัดการ 

1. มลพิษทางน้ํา นํ้าเสียจากคนงาน/
พนักงาน 

ระยะก@อสร�าง 
- มีเพียงแค�กิจกรรมติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ+ และระบบต�างๆ รวมท้ัง

การทดลองเดินระบบ โดยพนักงานจะใช ห องนํ้าห องส วมเดิมท่ีมีอยู�แล ว
ของโรงงานเดิม ซ่ึงมีการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป ท่ีสามารถ
รองรับนํ้าเสียได เพียงพอ 

- ปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนในช�วงก�อสร าง ประมาณการคิดท่ี 80% ของ
ปริมาณนํ้าใช  โดยคาดว�าจะใช คนงานก�อสร างสูงสุด 50 คน ฉะน้ัน
ปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนในช�วงการก�อสร างประมาณ 2.8 ลบ.ม./วัน 

ระยะดําเนินการ 
- ปQจจุบันโครงการมีนํ้าเสียท่ีเกิดจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน

ประมาณ 68 ลบ.ม./วัน ภายหลังขยายกําลังการผลิตจะมีพนักงาน
ประมาณ 450 คน โดยจะมีปริมาณใช นํ้าประมาณ 106 ลบ.ม./วัน 
ดังน้ัน ปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนช�วงดําเนินการจะประมาณ 84.8 ลบ.ม. /วัน 

- เสียท่ีเกิดจากห องนํ้าห องส วม ถูกบําบัดด วยถังสําเร็จรูป ก�อนจะ
รวบรวมลงบ�อพักนํ้าท้ิง เปKนบ�อคอนกรีตขนาด 550 ลบ.ม. และบ�อพัก
นํ้าท้ิงฉุกเฉิน จํานวน 2 บ�อเปKนบ�อคอนกรีตขนาด 150 ลบ.ม. และ  
50 ลบ.ม  พร อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศ เพ่ือบําบัดนํ้าท้ิงเพ่ิมเติม 

- บ�อพักนํ้าท้ิงจะรับนํ้าท้ิงท่ีผ�านการบําบัดแล วจากถังเกรอะกรองอากาศ
สําเร็จรูปประมาณ 140 ลบ.ม./วัน โครงการจะนํานํ้าท้ิงกลับไปรดนํ้า
ต นไม และสนามหญ าภายในพ้ืนท่ี 

- นํ้าเสียจากกระบวนการผลิตแบ�งออกเปKนนํ้าท้ิงจากระบบหล�อเย็น และ
นํ้า R/O Reject จากระบบผลิตนํ้าสําหรับใช ในกระบวนการผลิต  
มีรายละเอียด ดังน้ี 
1) นํ้า ท้ิงจากระบบหล�อเย็น : ใช เ พ่ือหล�อเย็นท�อทองแดงและ

เครื่องจักร โดยนํ้าท่ีผ�านการหล�อเย็นซ่ึงมีอุณหภูมิสูงจะถูกนํามา
เข าหอหล�อเย็นเพ่ือลดอุณหภูมิ ก�อนนําไปเก็บท่ีบ�อพักนํ้าเพ่ือ
หมุนเวียนกลับมาใช ใหม� นํ้าระบายท้ิงเปKนระบบป�ด โดยทําการ
ระบายป]ละ 1 ครั้ง ปQจจุบันมีนํ้าระบายท้ิงประมาณ 435 ลูกบาศก+
เมตรต�อครั้ง หลังขยายกําลังการผลิตจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเปKน 
1,044 ลบ.ม./ครั้ง ซ่ึงโครงการจะติดต�อให หน�วยงานท่ีได รับ
อนุญาตนํารถท่ีมีขนาดท่ีบรรจุท่ีเหมาะสมมาสูบไปกําจัด 

2) นํ้า R/O Reject : การผลิตนํ้าใช ในกระบวนการผลิต จะเกิด R/O 
Reject 36 ลบ.ม./วัน หลังขยายกําลังการผลิตจะเพ่ิมข้ึนเปKน 
372.7 ลบ.ม./วัน โครงการจะทําการตรวจวัดคุณภาพท่ีบ�อ 
Inspection pit หากผ�านมาตรฐานจะรวบรวมลงบ�อพักนํ้าท้ิง 
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ตารางท่ี 3.9-1 (ต@อ) แหล�งกําเนิดมลพิษ/ของเสีย การจัดการของโครงการ  
มลพิษหลัก แหล@งกําเนิด การจัดการ 

1.  มลพิษทางน้ํา 
 (ต@อ) 

 3) นํ้าท้ิงจากระบบ Wet Scrubber : มีปริมาณรวม 1 ลบ.ม. /วัน มีการ
ถ�ายนํ้าทุก 4 เดือน นํ้าท้ิงจะนําไปบําบัดท่ีระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเคมี 

4) ของเสียผสมระหว�างนํ้ากับนํ้ามัน : มีปริมาณ 8.2 ลบ.ม. /วัน โครงการ
จะนําไปบําบัดท่ีระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเคมี 

2.  มลพิษทางอากาศ - ระยะก@อสร�าง 
- ระยะก�อสร างมีงานติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ+ และระบบต�างๆ และการ

ทดลองเดินระบบ โดยยังไม�มีการผลิตจริง ซ่ึงจะไม�ก�อให เกิดมลพิษทาง
อากาศแต�อย�างใด 

ระยะดําเนินการ 
- การหลอม : ปQจจุบันกระบวนการหลอมของสายการผลิตเดิมมีการใช เตา

หลอมขนาด 7 ตัน 2 เตา ขนาด 10 ตัน 1 เตา และเตาอุ�นขนาด 10 ตัน 2 
เตา ขนาด 8 ตัน 1 เตา มลพิษท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากมีการเป�ด-ป�ดฝาเตาอยู�
ตลอดเวลา แต�เตาท่ีใช เปKนเตาไฟฟWาเหน่ียวนํา ถือเปKนเตาท่ีก�อให เกิด
มลพิษต่ํา จะมีการติดตั้ง Hood เพ่ือรวบรวมมลพิษจากเตาและมีการ
ติดตั้งระบบบําบัดอากาศแบบ Wet Scrubber  

- การอบปรับสภาพ 
1)  การอบปรับสภาพโดยใช เตาอบ : โครงการมีจํานวน 1 เตา ได แก� เตา

อบ AF-3 ซ่ึงแบ�งออกเปKน 2 โซนหลักๆ คือ Heating Zone และ 
Cooling Zone ซ่ึงมลภาวะทางอากาศท่ีอาจเกิดข้ึน ได แก� ทองแดง 
ก�าซซัลเฟอร+ไดออกไซด+ ก�าซไนโตรเจน และก�าซคาร+บอนมอนนอกไซด+  

2)  การอบปรับสภาพแบบ Inline Annealing : ข้ันตอนน้ีอาจเกิดการฟุWง
กระจายของไอนํ้ามันท่ีเหลือจากข้ันตอนการดึง/รีดลดขนาด ไอนํ้ามัน
ดังกล�าวจะถูกควบคุมด วยระบําบัดไอนํ้าแบบไฟฟWา (Electric Oil 
Mist Collector) โดยไม�มีปล�องระบายอากาศออกสู�นอกโรงงาน 

3)  การอบอ�อนสําหรับท�อ TIAC : อาจเกิดการฟุWงกระจายของไอนํ้ามันท่ี
หลงเหลือจากข้ันตอนการรีดลดขนาดเพ่ือให ได ตามความต องการของ
ลูกค า ซ่ึงจะถูกควบคุมด วยระบําบัดไอนํ้าแบบไฟฟWา (Electric Oil 
Mist Collector) โดยไม�มีปล�องระบายอากาศออกสู�นอกโรงงาน 

- การกัดเกลียว : ในข้ันตอนน้ีมีการใช นํ้ามันเพ่ือช�วยในการหล�อลื่นขณะกัด
เกลียว ทําให เกิดการฟุWงกระจายของไอนํ้ามันบริเวณเครื่องกัดเกลียว ไอ
นํ้ามันจะถูกควบคุมด วยระบบรวบรวมและกําจัดไอนํ้าแบบ Oil Scrubber 

3. กากของเสีย  มูลฝอย ท่ี เ กิดจาก
การอุปโภคบริโภค
ของคนงาน  และ
กิจกรรมการก�อสร าง 

ระยะก@อสร�าง 
- มูลฝอยท่ีเกิดจากการก�อสร าง ส�วนใหญ�เปKนพวกเศษไม และเศษวัสดุบรรจุ

หีบห�อ บางส�วนสามารถนําไปจําหน�ายและนํากลับมาใช ใหม�ได  โครงการ
จะทําการแยกเพ่ือจําหน�ายหรือนํากลับมาใช ใหม� ส�วนท่ีจําหน�ายไม�ได จะ
รวบรวมเพ่ือส�งให หน�วยงานท่ีได รับอนุญาตรับไปกําจัดต�อไป 

- มูลฝอยท่ีเกิดจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก�อสร างท่ีมีประมาณ 50 
คน อัตราการเกิดมูลฝอย 0.8 กก/คน/วัน คิดเปKนปริมาณมูลฝอย 40 กก/
วัน โดยประกอบด วยเศษอาหาร ถุงพลาสติก เศษกระดาษ เปKนต น ทาง
โครงการจะกําหนดให บริษัทรับเหมาจัดหาถุงดําและถังรองรับขยะท่ีมีฝา
ป�ดมิดชิดวางตามจุดต�างๆ ภายในพ้ืนท่ีการก�อสร าง ก�อนท่ีจะติดต�อให 
หน�วยงานท่ีได รับอนุญาตมารับไปกําจัดต�อไป 
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3. กากของเสีย (ต@อ)  ระยะดําเนินการ 
- โครงการได  นําหล ัก 3R มาเปKนหลักในการจัดการของเส ียที ่เกิดขึ ้น 

ประกอบด วยการลดปริมาณของเสีย การใช ซํ้า และการนํากลับมาใช ใหม� 
- หลังขยายกําลังการผลิตจะมีปริมาณของเสียรวม 17,783 ตัน/ป] เมื่อใช 

หลัก 3R จะเหลือปริมาณของเสียท่ีต องส�งกําจัดรวม 3,127 ตัน/ป] 
- มูลฝอยและของเสียจากอาคารสํานักงานและบ�านพักคนงาน หลังขยาย

กําลังการผลิตคาดว�าจะมีพนักงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 266 คน เปKน 450 คน 
ซ่ึงมูลฝอยแบ�งออกเปKน 
1)  ขยะทั่วไป : เปKนขยะที่ผ�านการคัดแยกออกแล ว คาดว�าจะมีปริมาณ

เพ่ิมข้ึนจาก 5,554.08 ตัน/ป] เปKน 93,960 ตัน/ป] โครงการได จัดเตรียม
ภาชนะรองรับตามจุดต�างๆ ก�อนจะติดต�อให หน�วยงานที่ได รับอนุญาต
มารับไปกําจัดต�อไป 

2)  ขยะรีไซเคิล : เปKนขยะที่สามารถนํากลับมาใช ใหม�ได  คาดว�าจะมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 1,481.09 ตัน/ป] เปKน 25,056 ตัน/ป] โครงการได 
จัดเตรียมภาชนะรองรับตามจุดต�างๆ ก�อนจะติดต�อให หน�วยงานที่
ได รับอนุญาตมารับไปกําจัดต�อไป 

3)  ขยะอันตราย : คาดว�าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 370.27 ตัน/ป] เปKน 
6,264 ตัน/ป] โครงการได จัดเตรียมภาชนะรองรับตามจุดต�างๆ ก�อนจะ
ติดต�อให หน�วยงานท่ีได รับอนุญาตมารับไปกําจัดต�อไป 

-  ของเสียหรือวัสดุท่ีไม@ใช�แล�วจากกระบวนการผลิต (ไม�เปKนอันตราย) 
1)  เศษโลหะทองแดงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต : ปQจจุบันมีเศษ

ทองแดงปริมาณ 6,112 ตัน/ป] ภายหลังจะเพิ่มขึ้นเปKน 14,620.58 
ตัน/ป] เศษทองแดงมีขนาดเล็กจะถูกรวบรวมไว ในถัง 200 ลิตร เก็บไว 
ในอาคารการผลิต และนําไปอัดก อนก�อนเข าสู�กระบวนการผลิตอีกครั้ง 

2) ของเสียผสมระหว�างนํ้ากับนํ้ามัน : ปQจจุบันเกิดของเสีย 1,226.94 ตัน/
ป] และหลังขยายกําลังการผลิต จะเกิดของเสียปริมาณ 2,934.97 ตัน/
ป] โดยของเสียจะดูดจากถังเก็บที่อยู�ในกระบวนการผลิต มาเก็บไว ใน
ถัง Emulsion Tank ปริมาตร 5 ลบ.ม. เก็บไว ที่อาคารเก็บของเสีย 
ก�อนติดต�อให หน�วยงานท่ีได รับอนุญาตมารับไปกําจัดต�อไป 

3)  ข้ีเตา : ปQจจุบันมีปริมาณ 38.25 ตัน/ป] หลังขยายกําลังการผลิตคาดว�า
จะเพ่ิมข้ึนเปKน 91.50 ตัน/ป] ซ่ึงถูกรวบรวมไว ในถัง 200 ลิตร เก็บไว ใน
อาคารการผลิต ก�อนจะติดต�อให หน�วยงานที่ได รับอนุญาตมารับไป
กําจัดต�อไป 

4)  ถังเหล็กปนเป��อนนํ้ามัน : ใช ภายในกระบวนการผลิตและขนส�งของ
โครงการ ปQจจุบันมีปริมาณ 12.78 ตัน/ป] ซึ ่งคาดว�าจะเพิ่มขึ้นเปKน 
30.57 ตัน/ป] โดยถังเหล็กท่ีปนเป��อนจะถูกรวบรวมไว ในอาคารเก็บของ
เสีย เพ่ือรอหน�วยงานมารับไปกําจัด 
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3. กากของเสีย (ต@อ)  -  ของเสียหรือวัสดุท่ีไม@ใช�แล�วจากกระบวนการผลิต (เปKนอันตราย) 
1)  แบตเตอรี่ท่ีใช แล ว : เกิดจาการใช งานในรถโฟล+คลิฟต+ ซ่ึงปQจจุบันมีการ

ใช งาน 0.27 ตัน/ป] ภายหลังการขยายกําลังการผลิตคาดว�าจะเพ่ิมข้ึน
เปKน 0.65 ตัน/ป] และจะถูกรวบรวมไว ในอาคารเก็บของเสียในถัง 200 
ลิตร เพ่ือรอหน�วยงานมารับไปกําจัด 

2)  นํ้ามันเครื่องท่ีใช แล ว : เกิดจากกระบวนการผลิตของโครงการ ปQจจุบันมี
ปริมาณ 123.11 ตัน/ป] ภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดว�าจะเพ่ิมข้ึน
เปKน 294.49 ตัน/ป] โดยจะถูกรวบรวมไว ในถังขนาด 200 ลิตร ท่ีพ้ืนท่ี
เก็บของเสีย ก�อนจะติดต�อให หน�วยงานท่ีได รับอนุญาตมารับไปกําจัด
ต�อไป 

- ของเสียท่ีต�องวิเคราะหAลักษณะสมบัติของกากตะกอนเพ่ือตรวจสอบว@า
เปQนของเสียอันตรายหรือไม@ก@อนนําไปกําจัด 
1)  Sludge Oil : เกิดจากการล างทําความสะอาดรางรองรับนํ้ามันท่ีอยู�ใต 

เครื่องจักรท่ีใช รวบการนํ้ามันในกระบวนการผลิต และบ�อดักไขมัน 
ปQจจุบันมีปริมาณ 1.39 ตัน/ป] ภายหลังการขยายกําลังผลิตคาดว�าจะ
เพ่ิมเปKน 3.33 ตัน/ป] ทําการเก็บรวบรวมไว ในถัง 200 ลิตร ป�ดหนัง เก็บ
ไว ในอาคารเก็บของเสีย ก�อนจะติดต�อให หน�วยงานท่ีได รับอนุญาตมารับ
ไปกําจัดต�อไป 

2)  เศษผ าปนเป��อนนํ้ามันและสารเคมี : เกิดจากการเช็ดทําความสะอาด
ทองแดง หรือเครื่องจักรอุปกรณ+ท่ีเป��อนนํ้ามัน ปQจจุบันมีปริมาณ 5.36 
ตัน/ป] ภายหลังขยายกําลังผลิตคาดว�าจะเพ่ิมข้ึนเปKน 12.82 ตัน/ป] รวม
รวมไว ในถัง ขนาด 200 ลิตร ป�ดผนึก ไว ในอาคารเก็บของเสีย ก�อน
ติดต�อให หน�วยงานท่ีได รับอนุญาตมารับไปกําจัดต�อไป 

3)  Paint+Thinner : เ กิ ดจากหมึ ก ท่ี ใ ช ในการพ� นรอยท� อ เมื่ อผ� าน
เครื่องตรวจเข็ครอยรั่ว ปQจจุบันมีปริมาณ 0.82 ตัน/ป] ภายหลังขยาย
กําลังการผลิตคาดว�าจะมี ปริมาณเพ่ิมข้ึนเปKน 1.96 ตัน/ป] ทําการเก็บ
รวมรวมไว ในถังขนาด 200 ลิตร ป�ดผนึก ไว ในอาคารเก็บของเสีย ก�อน
ติดต�อให หน�วยงานท่ี ได รับอนุญาตเพ่ือนําไปกําจัดต�อไป 

4)  ไส กรองปนเป��อนน้ํามัน : เปKนไส กรองภายในเครื่องกําจัดไอน้ํามันใน
กระบวนการอบ เพ่ือถัดเกลียวในเส นท�อ และกระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑ+ TIAC ปQจจุบันมีปริมาณ 0.43 ตัน/ป] ภายหลังขยายกําลังการ
ผลิตคาดว�าจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเปKน 1.03 ตัน/ป] จะทําการเก็บรวมรวม
ไว ในถังขนาด 200 ลิตร ป�ดผนึก รวบรวมไว ในอาคารเก็บของเสีย ก�อน
ติดต�อให หน�วยงานท่ีได รับอนุญาตเพ่ือนําไปกําจัดต�อไป 

5)  ทรายปนเป��อนน้ํามัน : เกิดจากการใช ทรายในการดูดซับน้ํามันท่ีอาจจะ
หกบนพ้ืนท่ีการผลิต ปQจจุบันมีปริมาณ 2.96 ตัน/ป] ภายหลังขยายกําลัง
การผลิตคาดว�าจะ เพ่ิมข้ึนเปKน 7.08 ตัน/ป] จะทําการเก็บไว ในถังขนาด 
200 ลิตร ป�ดผนึก รวบรวมไว ในอาคารเก็บของเสีย ก�อนติดต�อให 
หน�วยงานท้ั!ด รับอนุญาตเพ่ือนําไปกําจัดต�อไป 
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3. กากของเสีย (ต@อ)  6)  กราไฟต+ : เปKนแบบหล�อท่ีใช ในการข้ึนรูปในกระบวนการหล�อท�อ
ทองแดง ปQจจุบันมีปริมาณ 3.02 ตัน/ป] ภายหลังขยายกําลังผลิตคาดว�า
จะเพ่ิมข้ึนเปKน 7.23 ตัน/ป] เก็บไว ในถัง 200 ลิตร ก�อนติดต�อให 
หน�วยงานท่ีได รับอนุญาตรับไปกําจัดต�อไป 

7)  ภาชนะปนเป��อน : เกิดจากการพ�นเพ่ือบอกปริมาณนํ้าหนักของแผ�น 
Cathode ปQจจุบันมีปริมาณ 0.4 ตัน/ป] ภายหลังขยายกําลังการผลิต
คาดว�าจะเพ่ิมข้ึนเปKน 0.96 ตัน/ป] ทําการเก็บรวมรวมไว ในถังขนาด 200 
ลิตร ป�ดผนึก รวบรวมไว ในอาคารเก็บของเสีย ก�อนติดต�อให หน�วยงานท่ี
ได รับอนุญาตเพ่ือนําไปกําจัดต�อไป 

8)  ใยแก ว : เกิดข้ึนเมื่อมีการเปลี่ยนฉนวนเพ่ือซ�อมบํารุงเตาอบ ปQจจุบันมี
ปริมาณ 1.85 ตัน/ป] ภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดว�าจะเพ่ิมข้ึนเปKน 
4.43 ตัน/ป] ทําการเก็บใส�ลุงขยะและเก็บรวมรวมไว ในถัง ขนาด 200 
ลิตร นําไปเก็บยังพ้ืนท่ีเก็บของเลียอันตรายก�อนท่ีจะติดต�อหน�วยงานท่ี
ได รับอนุญาตจมารับไปกําจัดต�อไป 

9)  นํ้าเสียจากระบบ Wet Scrubber : ภายหลังขยายกําลังการผลิตจะ
เกิดข้ึนประมาณ 4.50 ลบ.ม./ป] โดยจะรวบรวมใส� ถังขนาด 5,000 ลิตร 
และติดต�อให หน�วยงานท่ีได รับอนุญาตมารับไปกําจัด 

10) Mold หมดอายุ : ก�อนขยายกําลังการผลิตจะมี Mold หมดอายุ (ซ่ึง
เปKนกราไฟต+) ท่ี เกิดข้ึนประมาณ 20 ช้ิน/เดือน หรือคิดเปKน 720 กก./ป] 
(นํ้าหนักต�อช้ิน = 3 กก.) ส�วนภายหลังขยายกําลังการผลิตจะเพ่ิมข้ึน
เปKน 48 ช้ิน/เดือน หรือคิดเปKน 1,723 กก./ป] 

- พ้ืนท่ีเก็บของเสีย 
1)  พ้ืนท่ีเก็บมูลฝอยไม�อันตราย : ปQจจุบันมีขนาด 119 ตร.ม. ตั้งอยู�ใน

บริเวณทางด านทิศตะวันออกของอาคารโรงงาน ซ่ึงไม�ติดกับอาคาร
โรงงานเพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บของหน�วยงานรับกําจัดและ
สุขอนามัยของพนักงาน เปKนอาคารท่ีมีหลังคาปกคลุมมิดชิดและแยก
การจัดเก็บเปKนสัดส�วน มีปWายแสดงประเภทมูลฝอยชัดเจน เพียงพอต�อ
การจัดเก็บมูลฝอยท่ีจะเกิดข้ึนในการขยายโครงการครั้งน้ี  

2)  พ้ืนท่ีเก็บของเสียอันตราย : ของเสียท่ีเกิดจากการเปลี่ยนอุปกรณ+/ซ�อม
บํารุง เปKนกิจกรรมท่ีเกิดเฉพาะครั้ง ซ่ึงมักเกิดปริมาณมาก โครงการจะ
กําหนดแผนดําเนินการและติดต�อให หน�วยงานรับกําจัดเข ามารับของ
เสียในวันเดียวกับท่ีมีการเปลี่ยนอุปกรณ+ทําให ไม�มีการเก็บของเสีย
ดังกล�าวในพ้ืนท่ีโครงการ และของเสียจากกระบวนการผลิตในสภาวะ
ปกติ ซ่ึงปริมาณของเสียท่ีต องเก็บกักภายในพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงโครงการ
ได ติดต�อประสานงานกับหน�วยงานท่ีได รับอนุญาตในการขนส�งและ
กําจัด ของเสียแต�ละชนิด โดยมีการกําหนดระยะเวลาเก็บขนท่ีแน�นอน 
และสามารถติดต�อขอเพ่ิมเท่ียวการขนส�งได ในกรณท่ีีมีของเสียเพ่ิมข้ึนใน
บางช�วงเวลา ทําให สามารถลดปQญหาของเสียตกค างและไม�จําเปKนต อง
เผื่อพ้ืนท่ี อาคารเก็บของเสียไว มากๆ 
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ตารางท่ี 3.9-1 (ต@อ) แหล�งกําเนิดมลพิษ/ของเสีย การจัดการของโครงการ  
มลพิษหลัก แหล@งกําเนิด การจัดการ 

4. มลพิษทางเสียง เสียงดั งจากกิจกรรม 
การก�อสร าง เช�น การขุด
เจาะ/การขุด การเตรียม
พ้ืนท่ี การเก็บงานและ
งานตกแต�ง การทําฐาน
ราก เปKนต น 

ระยะก@อสร�าง 
- โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการมีรั้วล อมรอบซ่ึงเปKนผนังก้ัน ท่ีสามารถลดเสียง

จากกิจกรรมการก�อสร างได  และกําหนดให บริษัทรับเหมางดกิจกรรมท่ี
ก�อให เกิดเสียงดังในช�วงเวลา 19.00 - 07.00 น. พร อมท้ังกําหนดให 
จัดเตรียมอุปกรณ+ปWองกันเสียงส�วนบุคคลสําหรับคนงานท่ีทํางานสัมผัส
กับเสียงดัง ได แก� ปลั๊กอุดหูและท่ีครอบหู รวมท้ังการบํารุงรักษา
เครื่องจักรต�ออุปกรณ+สําหรับการติดตั้งต�างๆ ให มีสภาพพร อมใช งานได 
ตลอดเวลา 

ระยะดําเนินการ 
- โครงการได มีการควบคุมเสียงท่ีแหล�งกําเนิด การบริหารจัดการ รวมท้ัง

จัดให มีอุปกรณ+ปWองกันอันตรายส�วนบุคคลไว ให สําหรับพนักงานท่ีต อง
ปฏิบัติงาน และผู เข าเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีรายละเอียด 
1)  ด านวิศวกรรม : เปKนการลดระดับเสียงท่ีแหล�งกําเนิด โดยการติดตั้ง

อุปกรณ+ครอบเสียงท่ีแหล�งกําเนิดเสียงบางอย�าง เช�น พัดลมดูด
อากาศ เครื่องสูบน้ํา เปKนต น 

2)  ด านการบริหารจัดการ : ได แก� การลดระยะเวลาการสัมผัสเสียงของ
พนักงาน โดยกําหนดระยะเวลาการทํางานและการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนพนักงานท่ีต องเข าปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดัง 

3)  การใช อุปกรณ+ปWองกันอันตรายส�วนบุคคล : ในกรณีท่ีไม�สามารถลด
ระดับเสียงท่ีแหล�งกําเนิดโดยวิธีข างต นได  กําหนดให พนักงานใช 
อุปกรณ+ปWองกันอันตราย ได แก� ท่ีอุดหู หรือท่ีครอบหู ท้ังน้ีข้ึนอยู�กับ
ระดับความเข มเสียง และความถ่ีท่ีพนักงานมีโอกาสสัมผัสเสียงใน
แต�ละพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
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4.   ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อม 

1) การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

การวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล อม บริษัทท่ีปรึกษาได ศึกษาสภาพแวดล อมปQจจุบันครอบคลุม
พ้ืนท่ีโครงการและบริเวณใกล เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยครอบคลุมเขตการปกครอง 2 อําเภอ ได แก� อําเภอ
บางปะกง และอําเภอบ านโพธิ์ อ างถึงรูป 3.1-1 ซ่ึงต�อไปจะเรียกว�า “พ้ืนท่ีศึกษา 

2) การศึกษารายละเอียดโครงการ 

การศึกษารายละเอียดโครงการมีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษากิจกรรมต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินการของโครงการท้ังในระยะก�อสร างและดําเนินการเพ่ือใช เปKนข อมูลประกอบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล อมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ อย�างไรก็ตาม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อมของ
โครงการเปKนการศึกษาในระดับโครงการหรือรายโครงการ จึงมีข อจํากัดหลายด านต�อการศึกษา การประเมินผล
กระทบของโครงการในท่ีนี้จึงมุ�งเน นคาดการณ+สภาพแวดล อมในปQจจุบันท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปภายหลังขยาย
กําลังการผลิตของโครงการโดยจะคํานึงถึงสภาพแวดล อมหรือมลพิษท่ีมีอยู�เดิมของพ้ืนท่ีศึกษาก�อนขยายกําลัง
การผลิตด วย มีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

(1) พ้ืนท่ีตั้งโครงการ ศึกษาท่ีต้ังโครงการ สภาพการใช ประโยชน+ท่ีดินโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
และการวางผังการใช ประโยชน+พ้ืนท่ีของโครงการ 

(2) วัตถุดิบ สารเคมี เช้ือเพลิง ผลิตภัณฑAและผลพลอยได� ศึกษาชนิด/แหล�งท่ีมา/ปริมาณ
วัตถุดิบ/ปริมาณผลิตภัณฑ+และสารเคมีท่ีนํามาใช ในกิจกรรมต�างๆ ของโครงการ รวมถึงเอกสารข อมูลด าน
ความปลอดภัย (MSDS) วิธีการขนส�ง การเก็บกักวัตถุดิบ สารเคมีและลักษณะ/องค+ประกอบของผลิตภัณฑ+ 
การเก็บกักผลิตภัณฑ+ 

(3) กระบวนการผลิต ศึกษารายละเอียดข้ันตอนการผลิต พร อมท้ังแสดงรูปหรือแผนผังข้ันตอน
และหน�วยผลิตต�างๆ (process flow diagram) และดุลมวลการผลิต (mass balance) 

(4) ระบบสาธารณูประโภคและหน@วยเสริมการผลิต ศึกษาระบบต�างๆ ท่ีใช สนับสนุนการผลิต
ของโครงการ เช�น การใช น้ํา ระบบน้ําหล�อเย็น ระบบพลังงาน (ไฟฟWาหรือไอน้ํา) ระบบน้ําดับเพลิง ระบบ
ระบายน้ํา เปKนต น 

(5) ระบบระบายน้ําฝนและการปrองกันน้ําท@วม ศึกษารายละเอียดระบบระบายน้ําฝนปนเป��อน
และไม�ปนเป��อน ได แก� แผนผังแสดงทิศทางการไหลของน้ํา รูปแบบรางหรือท�อระบายน้ํา ตําแหน�งของบ�อพักน้ํา 
เปKนต น รวมท้ังศึกษารายละเอียดระบบการปWองกันน้ําท�วมของโครงการ โดยการแสดงความสูงของคันหรือ
เข่ือนปWองกันน้ําท�วม เหนือระดับ น้ําทะเลปานกลางและเหนือระดับผิวดิน เปKนต น 

(6) มลพิษและการควบคุม ศึกษาแหล�งกําเนิดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข องกับโครงการ เช�น ระดับเสียง น้ําเสีย และกากของเสีย เปKนต น 

(7) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาระบบการจัดการด านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเพ่ือควบคุมสภาพแวดล อมการทํางานให มีความเหมาะสม และนําเสนอระบบปWองกัน การเกิด
อุบัติภัยจากการทํางาน รวมถึงการกําหนดแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในด านต�างๆ 

(8) คนงานและพนักงาน ศึกษาจํานวนพนักงาน จํานวนคนงาน ผังโครงสร างองค+กร 
(organization chart) 
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(9) พ้ืนท่ีสีเขียวและแนวกันชน ศึกษาพ้ืนท่ีสีเขียวและการปลูกต นไม  เพ่ือช�วยรักษา
สภาพแวดล อมและส�งเสริมด านทัศนียภาพของโครงการ 

(10) แผนชุมชนสัมพันธA ศึกษาแผนงานประชาสัมพันธ+/ชุมชนสัมพันธ+ หรือมวลชนสัมพันธ+ใน
รูปแบบของตารางเพ่ือส�งเสริมให ชุมชนมีความรู และความเข าใจและความสัมพันธ+ท่ีดีระหว�างชุมชนกับโครงการ 

(11) การรับเรื่องร�องเรียน ศึกษาแผนผังข้ันตอนการรับเรื่องร องเรียนจากชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ เพ่ือแก ไขปQญหาร องเรียนในแต�ละข้ันตอน และดําเนินการแต�งต้ังคณะกรรมการเพ่ือให ชุมชนได มี
ส�วนร�วมในการดําเนินโครงการ 

3) การศึกษาสภาพแวดล�อมป0จจุบัน 

ข อมูลสภาพแวดล อมปQจจุบันเปKนข อมูลพ้ืนฐาน (baseline) ของพ้ืนท่ีศึกษาก�อนมีโครงการ โดย
อ างอิงข อมูลจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล อมบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา และการสํารวจ
ข อมูลในภาคสนามเพ่ิมเติม มีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

(1) ทรัพยากรส่ิงแวดล�อมทางกายภาพ 

ก) สภาพภูมิประเทศ ศึกษาลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนท่ีศึกษาจากแผนท่ีภูมิประเทศท่ี
จัดทําโดยกรมแผนท่ีทหาร ภาพถ�ายทางอากาศ และการสํารวจข อมูลในภาคสนาม ประกอบกัน 

ข) ธรณีวิทยาและแผ@นดินไหว ศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีศึกษาจากแผนท่ี
ธรณีวิทยารวมถึงรวบรวมข อมูลเกณฑ+การประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ�นดินไหวในประเทศไทยโดยกรมทรัพยากร
ธรณี ประกอบกับแผนท่ีลักษณะภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร รวมท้ังทําการสํารวจข อมูลในภาคสนาม 
สําหรับการศึกษาลักษณะทางปฐพีวิทยาเปKนการรวบรวมข อมูลลักษณะทางกายภาพ และเคมีในพ้ืนท่ีศึกษา
จากรายงานการสํารวจดินและจัดจําแนกดินแผนท่ีชุดดินซ่ึงจัดทําโดยกรมพัฒนาท่ีดิน 

ค) ทรัพยากรดิน ศึกษาทรัพยากรดินท้ังในระยะก�อสร างท่ีมีการขุดบ�อบําบัดน้ําเสียและ
บ�อน้ําฝนปนเป��อนเพ่ิมข้ึน จึงต องมีการขุดหน าดินทําให ส�งผลกระทบต�อทรัพยากรดิน และมีการขยายพ้ืนท่ี
ก�อสร างอาคารเพ่ิมข้ึน จึงมีกิจกรรมท่ีต องมีการนําดินมาปรับระดับพ้ืนท่ีของโครงการ สําหรับระยะดําเนิน
โครงการไม�มีการใช ดินเปKนตัวกลางในการบําบัดมลพิษ เช�น การฝQงกลบ เปKนต น แต�อย�างไรก็ตาม โครงการมี
การนําน้ําท้ิงท่ีผ�านการบําบัดท่ีได เกณฑ+มาตรฐานน้ําท้ิงมาใช ในการลดพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีโครงการ  

ง) สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ รวบรวมข อมูลลักษณะ
ภูมิอากาศของพ้ืนท่ีศึกษา ได แก� ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ทิศทางและความเร็วลม ความดันบรรยากาศ 
ความชื้นสัมพัทธ+ และลักษณะภูมิอากาศอ่ืนๆ โดยพิจารณาข อมูลจากสถานีตรวจอากาศท่ีอยู�ใกล พ้ืนท่ี
โครงการและมีการเผยแพร�ข อมูลท่ีเปKนปQจจุบัน โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการอย�างน อย 4 จุด โดยพิจารณาตําแหน�ง
ของจุดตรวจวัดตามข อมูลทิศทางลมและสภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีศึกษา และทําการตรวจวัดติดต�อกันอย�าง
น อย 7 วัน ครบรอบสัปดาห+ อย�างน อย 2 ช�วงทิศทางลมหลัก (Prevailing Winds) คือ ช�วงเดือนมีนาคม-
กันยายน และช�วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ+ โดยช�วงเวลาท่ีตรวจวัดจะต องห�างกัน 5-7 เดือน และนําค�า
ความเข มข นมลพิษสูงสุดไปรวมกับผลการประเมินด วยแบบจําลองฯ พร อมท้ัง บันทึกกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึน
โดยรอบขณะทําการตรวจวัด 
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จ) เสียง ศึกษาระดับความดังของเสียงในปQจจุบันบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและชุมชน
ใกล เคียงจากการตรวจวัดภาคสนามในรูประดับเสียงท่ัวไป (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) โดยกําหนดจุดตรวจวัดท่ี
เหมาะสมรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

ฉ) อุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน รวบรวมข อมูลด านอุทกวิทยาท่ีเก่ียวข องหรือ
ภายในพ้ืนท่ีศึกษาอุทกวิทยาน้ําผิวดิน โดยรวบรวมข อมูลทุติยภูมิจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง เช�น กรม
ชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เปKนต น ศึกษาข อมูลคุณภาพน้ําของแหล�งน้ํา
ผิวดิน จากการตรวจวัดภาคสนาม โดยกําหนดจุดตรวจวัดท่ีเหมาะสมภายในพ้ืนท่ีศึกษา 

ช) อุทกวิทยาและคุณภาพน้ําใต�ดิน รวบรวมข อมูลด านอุทกวิทยาท่ีเก่ียวข องหรือ
ภายในพ้ืนท่ีศึกษาอุทกวิทยาน้ําใต ดิน โดยรวบรวมข อมูลทุติยภูมิจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง เช�น กรม
ชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เปKนต น รวบรวมข อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพ
น้ําใต ดิน บริเวณพ้ืนท่ีศึกษาจากข อมูลคุณภาพน้ําจากบ�อบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล รวมถึงข อมูล
พ้ืนฐานบ�อบาดาล เช�น ความลึก ระดับน้ําปกติ ปริมาณน้ํา เปKนต น 

(2) ทรัพยากรส่ิงแวดล�อมทางชีวภาพ 

ก) ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

(ก) ทรัพยากรปvาไม� ศึกษาข อมูลนิเวศวิทยาป�าไม  ในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาจาก
แหล�งข อมูลความสมบูรณ+และการใช ประโยชน+ของทรัพยากรป�าไม  รวมท้ังศึกษาระบบนิเวศป�าไม  ความ
หนาแน�น ความหลากชนิด การแบ�งชั้นความสูงตามแนวด่ิง สภาพการสืบพันธุ+ตามธรรมชาติ และปริมาตรไม 
ในพ้ืนท่ี เปKนต น 

(ข) ทรัพยากรสัตวAปvา ศึกษาข อมูลด านสัตว+ป�าในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และพ้ืนท่ี
ศึกษา โดยจําแนกชนิด ความชุกชุมของสัตว+ป�าท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษา ลักษณะของแหล�งท่ีอยู�อาศัย แหล�งหากิน 
การอพยพโยกย าย แหล�งกิจกรรมของสัตว+ป�า ความหลากหลาย พร อมสถานภาพเพ่ือการอนุรักษ+ สถานภาพ
ตามกฎหมายของสัตว+ป�าแต�ละชนิด 

ข) ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา 

 ศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน้ํา ท่ีอาจมีผลทําให เกิดความสูญเสียต�อทรัพยากรชีวภาพ 
เช�น แพลงก+ตอน (พืชและสัตว+) และสัตว+หน าดิน เปKนต น 

(3) คุณค@าการใช�ประโยชนAของมนุษยA 

ก) การใช�ประโยชนAท่ีดิน ศึกษาลักษณะการใช ประโยชน+ท่ีดินของพ้ืนท่ีภายในรัศมี 5 
กิโลเมตรรอบพ้ืนท่ีโครงการ โดยแจกแจงประเภทการใช ประโยชน+ท่ีดินต�างๆ เช�น พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม พ้ืนท่ี
ชุมชน พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เปKนต น 

ข) การเกษตรกรรม ศึกษาข อมูลด านเกษตรกรรมซ่ึงเปKนอาชีพหลักของชุมชนในบริเวณ
พ้ืนท่ีศึกษาของหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง ได แก� สํานักงานเกษตรอําเภอและจากข อมูลบรรยายสรุปหรือ
แผนพัฒนา 3 ป] ของท องถ่ิน 
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ค) การคมนาคมขนส@ง ศึกษาสภาพการคมนาคมโดยท่ัวไปของเส นทางคมนาคมใน
ปQจจุบันของพ้ืนท่ีศึกษา โดยการสํารวจภาคสนามท้ังสภาพจราจรในช�วงเร�งด�วนและช�วงปกติรวมท้ังสถิติ
ปริมาณการจราจรของเส นทางคมนาคมสายหลักของโครงการ โดยรวบรวมข อมูลจากสํานักอํานวยความ
ปลอดภัย กรมทางหลวง 

ง) การใช�น้ํา ศึกษาแหล�งน้ําใช เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษาและ
สภาพปQญหาการใช น้ําของชุมชน รวมถึงศึกษาการจัดสรรทรัพยากรน้ําในภาพรวมของพ้ืนท่ีศึกษา 

จ) การระบายน้ําและปrองกันน้ําท@วม ศึกษาทิศทางและเส นทางระบายน้ําโดยท่ัวไปของ
พ้ืนท่ีศึกษา รวมถึงสภาพปQญหาของพ้ืนท่ีเก่ียวกับการระบายน้ําและสภาวะน้ําท�วม 

ฉ) การใช�ไฟฟrา รวบรวมข อมูลเก่ียวกับการจัดสรรพลังงานไฟฟWาในพ้ืนท่ีศึกษารวมท้ัง
ปQญหาการใช ไฟฟWาในพ้ืนท่ีศึกษาความสามารถในการจ�ายไฟฟWาสูงสุดของแหล�งจ�ายไฟฟWาแหล�งต�างๆ 

ช) การจัดการของเสียและขยะมูลฝอย ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย ตลอกจนขีด
ความสามารถในการให บริการจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง เช�น องค+การบริหารส�วนตําบล หน�วยงานท องถ่ินท่ี
รับผิดชอบ เปKนต น รวมถึงสถานการณ+และปQญหาด านการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีศึกษาปQจจุบัน 

ซ) การบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมข อมูลเก่ียวกับการปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง เช�น สถานีดับเพลิง หรือศูนย+อาสาสมัครปWองกันภัยฝ�ายพลเรือน เปKนต น 

(4) คุณค@าต@อคุณภาพชีวิต 

ก) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม เปKนการรวบรวมข อมูลลักษณะท่ัวไปทางด านประชากรสภาพ
สังคม-เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมท้ังสภาพสังคม-เศรษฐกิจของพ้ืนท่ีศึกษา ได แก� สภาพ
ท่ัวไปของพ้ืนท่ี การปกครอง จํานวนประชากร โครงสร างทางเศรษฐกิจ เช�น การประกอบอาชีพ หน�วยงาน
ธุรกิจ และสถานบริการต�างๆ เปKนต น ข อมูลสภาพสังคม เช�น การนับถือศาสนา สถานศึกษา สภานบริการ
สาธารณสุข เปKนต น และสถิติการเกิดอาชญากรรม จากข อมูลทุติยภูมิของหน�วยงานราชการพร อมท้ังทําการ
เก็บข อมูลปฐมภูมิในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผ�านทางแบบสอบถามซ่ึง
ครอบคลุมประเด็นต�างๆ ได แก� ข อมูลท่ัวไปของผู ให สัมภาษณ+ โครงสร างครัวเรือน ภูมิลําเนาและย ายถ่ิน
สภาพทางเศรษฐกิจ ข อมูลด านสุขภาพอนามัย/สุขาภิบาลสิ่งแวดล อมสภาพความเปKนอยู�ปQจจุบันและความพึง
พอใจ เช�น ปQญหาสิ่งแวดล อมในชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล อมท่ีมีต�อชีวิตประจําวัน ตลอดจนความคิดเห็นต�อ
สภาพแวดล อมปQจจุบันและในอนาคตเม่ือมีการพัฒนาโครงการ 

ข) สาธารณสุข รวบรวมข อมูลเก่ียวกับสถานบริการสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย+ 
และหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง ข อมูลเก่ียวกับสถิติดานสุขภาพ/การเจ็บป�วยของประชากรในพ้ืนท่ีรวมท้ังสถิติ
อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ปQญหาด านอนามัยสื่งแวดล อมและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล อม 

ค) สุนทรียภาพและการท@องเท่ียว ศึกษาและรวบรวมแหล�งท�องเท่ียวและสถานท่ีสําคัญ
ภายในพ้ืนท่ีศึกษา 
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4) การรับฟ0งความคิดเห็นของประชาชนและผู�มีส@วนได�เสียในกระบวนการวิเคราะหAผลกระทบ
ส่ิงแวดล�อมและสุขภาพ 

การรับฟQงความคิดเห็นของประชาชนและผู มีส�วนได เสียในกระบวนการวิเคราะห+ผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและสุขภาพเปKนกระบวนการท่ีส�งเสริมให ประชาชนหรือผู มีส�วนได เสียมีโอกาสแลกเปลี่ยนข อมูล
และแสดงความคิดเห็น/ข อเสนอแนะต�อการพัฒนาโครงการเพ่ือแสวงหาทางเลือกในแนวทางท่ีเหมาะสมต�อการ
พัฒนาโครงการ อีกท้ังทําให กระบวนการวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล อมและสุขภาพมีความครบถ วนและรอบ
ด านมากท่ีสุด ซ่ึงแนวทางการรับฟQงความคิดเห็นฯ อ างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก�อให เกิดผลกระทบต�อชุมชน
อย�างรุนแรง ท้ังทางด านคุณภาพสิ่งแวดล อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560 

การรับฟQงความคิดเห็น ดําเนินการต้ังแต�เริ่มต นการจัดทํารายงานการวิเคราะห+ผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและสุขภาพ ได แก� การจัดเวทีรับฟQงความคิดเห็นฯ ในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อมและสุขภาพ (Public Scoping) และมีการรับฟQงความคิดเห็น ในข้ันตอนการ
ประเมินและการจัดทํารายงานการวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล อมและสุขภาพซ่ึงได จัดในรูปแบบการประชุม
กลุ�มย�อยและการสัมภาษณ+รายบุคคลและการประชุมเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้ เม่ือจัดทําร�างรายงานการ
วิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล อมและสุขภาพแล วเสร็จได จัดให มีการจัดเวทีรับฟQงความคิดเห็น อีกครั้งในการ
ทบทวนร�างรายงานการวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล อมและสุขภาพ (Public Review) 

5) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อม 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อมเปKนการคาดการณ+ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล อม
ท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปเม่ือเปรียบเทียบในสภาวะก�อนและหลังมีการดําเนินโครงการ การคาดการณ+ผลกระทบ
สิ่งแวดล อมจะใช หลายๆ เครื่องมือร�วมกันท้ังนี้ให เหมาะสมในแต�ละประเด็นสิ่งแวดล อม เช�น แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร+ สมการคณิตศาสตร+ ความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญ เปKนต น อีกท้ังการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อม
ในแต�ละด านจะครอบคลุมถึงภาพรวมของสภาพแวดล อมหรือมลพิษ/คุณภาพสิ่งแวดล อมท่ีมีอยู�เดิมด วย (ก�อน
ขยายกําลังการผลิต) 

ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาลักษณะสภาพแวดล อมปQจจุบันของพ้ืนท่ีศึกษาและลักษณะกิจกรรมของ
โครงการ ในข้ันตอนการกลั่นกรองโครงการ (Screening) และการกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 
ร�วมกับประเด็นข อเสนอแนะจากเวทีรับฟQงความคิดเห็นจากประชาชนและผู มีส�วนได เสียในการกําหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อมของโครงการ (Public scoping) พบว�า ประเด็นหลักท่ีอาจ
ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล อมอย�างมีนัยสําคัญจากการดําเนินโครงการ การปนเป��อนของโลหะหนักสู�แหล�งน้ํา
สาธารณะ (ผลกระทบต�อคุณภาพน้ําและทรัพยากรชีวภาพของแหล�งรับน้ําท้ิงจากโครงการ) อันตรายจาก
สารเคมีท่ีใช ในกระบวนการผลิตต�อสุขภาพ ผลกระทบต�อระดับเสียงของพ้ืนท่ีศึกษา ผลกระทบต�อระบบ
คมนาคมของพ้ืนท่ีศึกษา ผลกระทบจากของเสียท่ีเกิดข้ึน และผลกระทบจากคุณภาพอากาศ (ฝุ�นขนาดเล็ก ไอ
ระเหยจากการหลอมทองแดง) สําหรับการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล อมของโครงการ พิจารณาจาก
ผลกระทบท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึน โดยนํารายละเอียดโครงการฯ ร�วมกับสภาพแวดล อมปQจจุบันพิจารณา
ประกอบการคาดการณ+ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช การประเมินตาม
หลักเกณฑ+และวิธีการทางวิชาการ รวมท้ังแสดงให เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล อมเม่ือดําเนิน
โครงการ โดยมีหลักการประเมินตามหลักเกณฑ+และวิธีการทางวิชาการดังนี้ 
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(1) ประเมินผลกระทบในลักษณะของการเปรียบเทียบก�อนและหลังขยาย 

(2) ประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนระหว�างการก�อสร างโครงการส�วนขยาย 

(3) ประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนระหว�างและหลังการดําเนินโครงการและแสดงให เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล อม ในเชิงเปรียบเทียบก�อนและหลังขยายโครงการ โดยพิจารณากิจกรรมของ
โครงการท่ีอาจมีผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล อมต�างๆ ในแต�ละประเด็นการศึกษา 

6) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

การประเมินผลผลกระทบต�อสุขภาพเปKนการคาดการณ+ผลกระทบต�อสุขภาพท้ังทางบวกและทาง
ลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการพัฒนาต�างๆ โดยพิจารณาอย�างละเอียด รอบคอบในทุกมิติ เพ่ือให เห็นถึงความ
เชื่อมโยงของเหตุปQจจัยและผลท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการพัฒนาและเพ่ือให ม่ันใจได ว�าการดําเนินโครงการ
พัฒนาต�างๆ นั้น จะไม�ส�งผลกระทบต�อประชาชนหรือก�อให เกิดการเปลี่ยนแปลงต�อสิ่งแวดล อม ชุมชน หรือให 
เกิดน อยท่ีสุด ซ่ึงการดําเนินโครงการพัฒนาต�างๆ นั้นไม�อาจปฎิเสธได ว�าจะนํามาซ่ึงการสูญเสียทรัพยากร และ
เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด านสิ่งแวดล อม สังคม-เศรษฐกิจ ชุมชน ในการประเมินผลกระทบต�อสุขภาพนั้น
เปKนการศึกษาความสัมพันธ+ระหว�างสุขภาพและสิ่งแวดล อมซ่ึงเกิดจากการดําเนินกิจกรรมต�างๆ ของโครงการ
ในแต�ละช�วงเวลา ท่ีจะส�งผลให เกิดการเปลี่ยนแปลงของปQจจัยกําหนดสุขภาพท้ังด านสิ่งแวดล อม สังคม  
การให บริการสาธารณะและการสาธารณสุข ซ่ึงจะวิเคราะห+ว�าปQจจัยกําหนดสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งคุกคามต�อสุขภาพของประชาชนในกลุ�มใดบ าง โดยเฉพาะในประชาชนกลุ�มเสี่ยงซ่ึงเปKน
กลุ�มท่ีต องให ความสําคัญเปKนพิเศษ และส�งผลกระทบต�อสุขภาพส�วนบุคคล ชุมชน สังคมอย�างไร เช�น การเกิด
โรคติดต�อ โรคไม�ติดต�อ การบาดเจ็บจากการทํางาน ความเปKนอยู�ท่ีดีในสังคม เพ่ือหามาตรการรองรับท่ี
เหมาะสมท้ังในเชิงการส�งเสริมและการปWองกัน อันจะนําไปสู�การคุ มครองสุขภาพของคนในชุมชนในการศึกษา
ผลกระทบต�อสุขภาพจากโครงการ มีประเด็นการศึกษาผลกระทบ 9 ประเด็น โดยการศึกษาท้ังในระยะ
ก�อสร าง และระยะดําเนินการของโครงการมีรายละเอียดดังรูปท่ี 4-1 ตารางท่ี 5-1 และตารางท่ี 5-2 

- การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช ทรัพยากรธรรมชาติ 

- การผลิต ขนส�ง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย  

- การกําเนิดและการปล�อยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ  

- การรับสัมผัสต�อมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ 

- การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต�ออาชีพ การจ างงาน และสภาพการทํางานในท องถ่ิน  

- การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต�อความสัมพันธ+ของประชาชนและชุมชน 

- การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญหรือเปKนมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  

- ผลกระทบท่ีเฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเปKนพิเศษต�อประชาชนกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง 

- ทรัพยากรและความพร อมของภาคสาธารณสุข 
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รูปท่ี 4-1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ 
 

 

 

 

  

- ส่ิงแวดล อมทางกายภาพ 
เช�น ฝุ�น แสง  เสียง ความ
ร อน รังสี ความส่ันสะเทอืน  

ปQจจัย
กําหนด

สุขภาพด าน
ส่ิงแวดล อม 

- สิ่งแวดล อมทางเคมี เช�น
ทองแดง ไอระเหยทองแดง
และสารเคมี 

- ส่ิงแวดล อมทางชีวภาพ เช�น                   
เช้ือโรค แมลงหรอืสัตว+
พาหะนําโรคชนิดต�างๆ 

 
 
 
- พ้ืนที่โครงการ    
 ในรัศมี 5 กม. 
- พ้ืนที่เส นทาง 

การขนส�ง  
- ประชาชนที่อยู� 

ในพ้ืนทีม่ลพิษ
แพร�กระจายไปถึง 
รวมถงึกลุ�ม
เปราะบาง ได แก�  
• กลุ�มเด็ก 0 - 5 

ป]  
• หญิงต้ังครรภ+ 
• คนชรา 
• ผู พิการ 
• กลุ�มไวต�อ 

การรับสัมผัส 
- ผู ที่ปฏิบัติงาน 

ในโครงการ 

ปQจจัยกําหนด
สุขภาพด าน
เศรษฐกิจ - 

สังคม 

� การรวมกลุ�มทาง
สังคม 

� สภาพการมีงานทํา 
� การจ างงาน 
� ความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย+สิน 
� การติดยาเสพติด 
 สถานสุขภาพปQจจุบัน 
� พฤติกรรมสุขภาพ 

ปQจจัยกําหนด
สุขภาพด านบริการ
สาธารณะและ
สาธารณสุข 

�-โครงสร างพ้ืนฐานของ
การบรกิารสุขภาพ 
-ความเพียงพอของ
สถานบรกิารทาง
สุขภาพ 
 จํานวนบุคลากรทาง
การแพทย+ 

� การบรรเทาสาธารณ
ภัย 
� การระบายมลพิษของ

โครงการ 
 การจัดการของเสีย 

� การบรกิารน้ําด่ืมน้ําใช  
� อาชีวอนามัย 

ผลกระทบต�อสุขภาพ 
 

โรคติดต�อ เช�น 
- โรคระบบทางเดินหายใจ 
- โรคนําโดยแมลง ได แก� 

มาลาเรีย ไข เลือดออก 
เปKนต น 

 

กลุ�มเส่ียง 
 

โรคไม�ติดต�อ เช�น 
- โรคพิษจากโลหะหนัก 
- มะเร็ง 
 

- การบาดเจ็บจากการทํางาน 
เช�น การสูญเสียการได ยิน 

- อุบัติเหตุ 
- การติดยาเสพติด 
- ความเครียด วิตกกังวล 
- โรคเอดส+ 
- วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง 
 

ความเปKนอยู�ที่ดี เช�น 
- การเข าถึงระบบ 

การบริการสาธารณะ
และได รับการรักษา 
พยาบาล 

- ความมีจิตอันดีงาม
และเอื้อเฟ��อเผ่ือแผ� 

 
 

การเปลี่ยนแปลงของปQจจัยกําหนดสุขภาพ 
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ท่ีมา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555 

รูปท่ี 4-2 ข้ันตอนการประเมินผลกระทบต�อสุขภาพ 

1. การกลั่นกรอง 
(Screening) 

พิจารณาข อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เก่ียวข องกับโครงการ โดย
ครอบคลุมพนักงานที่ปฏิบตัิงานและประชาชนในกลุ�มเสี่ยง  
- ระบุพ้ืนที่และประชากรกลุ�มเปWาหมายที่ได รับผลกระทบ 
- ระบุปQจจัยเสี่ยงที่คุกคามต�อสุขภาพ 
-ระบุข อวิตกกังวลของประชาชนในพ้ืนที่และข อมูลอ่ืนๆ 

- ระบุประเด็นสุขภาพที่จะทําการประเมินผลกระทบ รวมถึง
กลุ�มเปWาหมาย พ้ืนที่ เคร่ืองมือและระยะเวลา ในการศึกษา โดย
พิจารณาให ครอบคลุมปQจจัยกําหนดสุขภาพ 
- พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต�อสุขภาพ จากปQจจัยต�างๆ 
เช�น สิ่งคุกคาม สุขภาพ การรับสัมผัส ผลกระทบต�อสุขภาพ 
ผลกระทบต�อสังคมและชีวิตความเปKนอยู� 
- สร างการมีส�วนร�วมของผู มีส�วนได เสีย เพ่ือให แสดง ข อห�วง
กังวลและร�วมกําหนดประเด็นการศึกษา 

- ประเมินผลกระทบต�อสุขภาพในระยะดําเนินการ 
-โดยการใช ข อมูลทางวิทยาศาสตร+ สังคม เศรษฐศาสตร+ ฯลฯ  
- ประเมินผลกระทบต�อสุขภาพโดยใช แนวทางการประเมิน
ความเส่ียงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

จัดทํารายงานเสนอผู�มีอํานาจในการตัดสินใจต@อการ พัฒนา
โครงการหรือนโยบาย  
- แสดงความเชื่อมโยงระหว�างการเปลี่ยนแปลงปQจจัยทาง
สิ่งแวดล อมและผลกระทบต�อสุขภาพ  
- ข อเสนอแนะและมาตรการในการปWองกัน แก ไข และลด
ผลกระทบต�อสุขภาพ 

5. การติดตามและประเมินผล  
(Monitoring and Evaluation) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรการที่ได กําหนดไว  

4. การจัดทํารายงานและให ข อเสนอแนะ 
(Reporting and Recommendation) 

2. การกําหนดขอบเขตการศึกษา  
(Scoping) 

3. การประเมินผลกระทบต�อสุขภาพ  
(Appraisal) 
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7) การประเมินอันตรายร�ายแรง 

การศึกษาวิเคราะห+และประเมินอันตรายร ายแรงอันอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินโรงงายผลิตท�อ
ทองแดงจะครอบคลุมการประเมินอันตรายในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช�น การรั่วไหลของเชื้อเพลิง และกรณี
การเกิดอัคคีภัย เปKนต้ัน ท้ังนี้ การประเมินอันตรายร ายแรงจะนําเสนอในรูปแบบแผนการปฏิบัติการ เพ่ือ
ปWองกันเหตุการณ+รุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนได อย�างทันท�วงที 

8) มาตรการปrองกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 

หากการประเมินสิ่งแวดล อมพบว�ามีผลกระทบระดับนัยสําคัญ จะเสนอมาตรการปWองกัน แก ไข 
และลดผลกระทบสิ่งแวดล อม เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล อม พร อมนํา
ข อคิดเห็นจากชุมชนมาประกอบการจัดทํามาตรการดังกล�าวด วย โดยมาตรการท่ีนําเสนอจะระบุรายละเอียด
ของวิธีการดําเนินการ สถานท่ี และระยะเวลา ท้ังในระยะก�อสร างและระยะดําเนินการ สําหรับมาตรการใน
ระยะก�อสร างเปKนแผนปฏิบัติให ผู รับเหมานําไปปฏิบัติได ทันทีหรือเจ าของโครงการสามารถนําไปผนวกใน
สัญญาจ างรับเหมาก�อสร าง เพ่ือส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล อมโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการให ดีข้ึน หรือ
รักษาสภาพเดิมให มากท่ีสุด ทําให โครงการสามารถดําเนิการได โดยไม�มีอุปสรรคหรือสร างความเดือนร อนกับ
ชุมชนในระแวกใกล เคียง 

9) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม 

การเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อมต้ังแต�เริ่มก�อสร างจนกระท่ังเป�ด
ดําเนินการ ซ่ึงมาตรการดังกล�างสามารถเปKนเครื่องมือในการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการปWองกัน
และแก ไขผลกระทบสิ่งแวดล อม โดยการเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบจะระบุ ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล อมท่ี
จะดําเนินการติดตามตรวจสอบ จุดเก็บตัวอย�าง/สถานท่ีตรวจวัด และระยะเวลา/ความถ่ีของการเก็บตัวอย�าง
หรือการตรวจวัด 

5.   ขอบเขตและแนวทางการประเมินสุขภาพ 

การประเมินผลกระทบทางสุขาพเปKนกระบวนการเรียนรู ร�วมกันในสังคมท่ีพัฒนาข้ึนมา เพ่ือให ทุกฝ�าย
ได ร�วมกันพิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาพ โดยมีการประยุกต+ใช เครื่องมือท่ีหลากหลายในการระบุ
คาดการณ+ และพิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนได ครอบคลุมทุกมิติและทุกระดับ เพ่ือ
สนับสนุนให เกิดการตัดสินใจท่ีจะเปKนผลดีต�อสุขภาพของประชาชนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยมี
แนวทางข้ันตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ (อ�างอิงรูปท่ี 4-2) สรุปได ดังนี้ 

1) การกล่ันกรองโครงการ (Screening) 

พิจารณารายละเอียดข อมูลของโครงการและผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อม เพ่ือทบทวน
และรวบรวมข อมูลปQจจัยกําหนดสุขภาพสถานะสุขภาพของชุมชน ได แก� ข อมูลประชากร ข อมูลสถานบริการ 
และบุคลากรด านสาธารณสุข อัตราการตาย อัตราการเจ็บป�วย สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม การจ างงาน 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในพ้ืนท่ี รวมท้ังข อมูลด านความคิดเห็น ทัศนคติและความวิตกกังวลของประชาชนจาก
รายงานการวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล อม เปKนต น เพ่ือวิเคราะห+ปQจจัยกําหนดสุขภาพท่ีจะมีแนวโน ม
เปลี่ยนแปลงจากโครงการ ดังแสดงในตารางท่ี 5-1 
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2) การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 

ดําเนินการกําหนดขอบเขตการศึกษาและรับฟQงความคิดเห็นด วยการจัดเวทีรับฟQงความคิดเห็น
เพ่ือกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Public Scoping) เพ่ือให ประชาชนผู มี
ส�วนได เสีย (Stakeholder) กลุ�มเสี่ยงต�อการรับสัมผัส (Vulnerable Group) และหน�วยงานท่ีเก่ียวข องมีส�วน
ร�วมในการนําเสนอประเด็นห�วงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพ่ือทําการปรับปรุง
ขอบเขตการศึกษาให ครอบคลุมตามประเด็นท่ีได จากการประชุม รวมท้ังดําเนินการเก็บข อมูลแบบสอบถาม
เพ่ิมเติมในส�วนท่ียังไม�เพียงพอ โดยใช แบบสอบถาม การสัมภาษณ+เจาะลึก และการประชุมกลุ�มย�อย กับกลุ�ม
เสี่ยงเพ่ือประมวลปQจจัยกําหนดสุขภาพท่ีมีนัยสําคัญ 

3) การประเมินผลกระทบ (Appraisal) 

ดําเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโครงการและชุมชน
ใกล เคียง โดยพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนและการส�งผลกระทบต�อสุขภาพจากการดําเนินการโครงการ ท้ัง
ในระยะก�อสร างและระยะดําเนินการ ซ่ึงจะพิจารณาเลือกใช แนวทางท่ีเหมาะสมและสอดคล องกับแนว
ทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพท้ังความเสี่ยงต�อสุขภาพในเชิงคุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณ 
(Quantities) ด วยตารางความเสี่ยงสุขภาพ และจัดลําดับผลกระทบต�อสุขภาพสําหรับวางแผนและจัดลําดับ
มาตรการปWองกันและลดผลกระทบต�างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

4) การทบทวนร@างรายงานและการพิจารณาตัดสินใจ (Review and Decisions Making) 

การทบทวนร�างรายงานโดยการเป�ดเผยผลการจัดลําดับความสําคัญและมาตรการลดผลกระทบ
ทางสุขภาพท่ีแสดงให เห็นความเชื่อมโยงระหว�างการเปลี่ยนแปลงปQจจัยทางสิ่งแวดล อมท่ีจะส�งผลกระทบต�อ
สุขภาพ จากโครงการและมาตรการปWองกันแก ไขท่ีอาจเกิดข้ึน และจัดเวทีทบทวนร�างรายงานการวิเคราะห+
ผลกระทบสิ่งแวดล อมและสุขภาพ ท้ังด านสิ่งแวดล อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ เพ่ือให ประชาชนผู มี
ส�วนได เสีย กลุ�มเสี่ยงต�อการรับสัมผัส และหน�วยงานท่ีเก่ียวข องได ตรวจสอบความถูกต องและความครบถ วน
สมบูรณ+ของร�างรายงานฯ รวมถึงเป�ดโอกาสนําเสนอข อมูล ข อเท็จจริง และข อคิดเห็นเพ่ิมเติม ต�อร�างรายงาน
การวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล อมและสุขภาพ ก�อนดําเนินการจัดทํารายงานฯ 

การพิจารณารายงานฯ จะเปKนไปตามข้ันตอนการพิจารณาตาม พระราชบัญญติส�งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล อมแห�งชาติ พ.ศ.2535 กําหนด ซ่ึงรายงานจะเปKนเครื่องมือให ข อมูลประกอบการตัดสินใจ
ของผู มีอํานาจหรืออนุมัติโครงการ โดยหน�วยงานผู อนุญาตจะต องนํามาตรการในรายงานการวิเคราะห+
ผลกระทบสิ่งแวดล อมไปกําหนดเปKนเง่ือนไขแนบท ายใบอนุญาต 

5) การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติการตามมาตรการปWองกันและแก ไขผลกระทบและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล อมและสุขภาพ ท้ังระหว�างการก�อสร างและการดําเนินการ เพ่ือประเมินว�า
มาตรการลดผลกระทบได ถูกนําไปปฏิบัติหรือไม� และเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของมาตรการท่ีกําหนดไว ใน
รายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
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 ตารางที่ 5-1  ขอบเขตการประเมินผลกระทบต�อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะการก�อสร าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ@มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข�อมูลที่ใช�ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต@อชุมชน 
1.1  การเตรียมพื้นที่และการก�อสร าง

อาคารการผลิตส�วนขยาย 
ฝุ�นละอองรวมจากการเป�ดหน าดิน
และการปรับถมพื้นที่ 

คนงานก�อสร างและประชาชนในพื้นที่
รอบโครงการ 

โรคระบบทางเดินหายใจ 
 

ข อมูลสภาพแวดล อมของพื้นที่ ข อมูล
จากการสํารวจความคิดเห็น และข อมูล
จากการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

1.2  การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ+ ระดับเสียงจากกิจกรรมการติดตั้ ง
เครื่องจักรและอุปกรณ+ 

คนงานก�อสร างและประชาชนในพื้นที่
รอบโครงการ 

คุณภาพชีวิต ในเรื่องเหตุรําคาญจาก
ระดับเสียงรบกวน 

ข อมูลสภาพแวดล อมของพื้นที่ ข อมูล
จากการสํารวจความคิดเห็น และข อมูล
จากการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

1.3  การขนส�งและการคมนาคม อุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส�ง คนงานก�อสร างและประชาชนในพื้นที่
รอบโครงการรวมทั้งผู ใช รถในเส นทาง
ขนส�ง 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป�วย 
หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

ข อมูลสภาพแวดล อมของพื้นที่ ข อมูล
จากการสํารวจความคิดเห็น และข อมูล
จากการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

1.4  ขยะ น้ําเสีย และสิ่งปฏิกูล ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการ
ก�อสร าง 

คนงานก�อสร างและประชาชนในพื้นที่
รอบโครงการ 

การติดเชื้อจากสัตว+นําโรคที่มาจาก 
กองขยะและโรคเ กี่ยวกับทางเดิน
อาหาร เช�น อุจจาระร�วง หรือการได รับ
อันตรายจากการปนเป��อนของของเสีย
อันตรายสู�สิ่งแวดล อมและมนุษย+ 

ข อมูลสภาพแวดล อมของพื้นที่ ข อมูล
จากการสํารวจความคิดเห็น และข อมูล
จากการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

1.5  การใช แรงงานก�อสร างสูงสุดใน
บางช�วง ทําให เกิดการจ างงาน 
50 คน 

การจ างงานภายในชุมชน ประชาชนในชุมชนที่อยู�ใกล เคียงที่ตั้ง
โครงการ 

รายได ต�อครัวเรือนและอัตราการจ าง
งานที่เพิ่มขึ้น 

ข อมูลสภาพแวดล อมของพื้นที่ ข อมูล
จากการสํารวจความคิดเห็น และข อมูล
จากการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

1.6  การเพิ่มขึ้นหรือย ายถิ่นเข ามา
ของคนงานต�อความปลอดภัย
ของประชาชนในชุมชนและวิถี
ชีวิตของชุมชนเกิดการรบกวน 

ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน 
และวิถีชีวิตของชุมชนเกิดการรบกวน 

ประชาชนในชุมชนที่อยู�ใกล เคียงที่ตั้ง
โครงการและภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

การแย�งใช บริการด านสาธารณูปโภค 
เช�น โรงเรียน ประปา ไฟฟWา เปKนต น 
การเข าถึงบริการด านการแพทย+และ
สาธารณสุข 

ข อมูลสภาพแวดล อมของพื้นที่ ข อมูล
จากการสํารวจความคิดเห็น และข อมูล
จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อม 
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ตารางที่ 5-1 (ต@อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต�อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะการก�อสร าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ@มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข�อมูลที่ใช�ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต@อชุมชน (ต@อ) 
1.7  ในระยะก�อสร างมีความต องการใช 

วัสดุอุปกรณ+และมีการใช จ�ายของ
คนงานในการ ซื้อสินค า อุปโภค
บริโภคในชีวิตประจําวัน 

การเปลี่ยนแปลงของสินค าและ
บริการในชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่รอบโครงการ ความต องการใช สินค าในการอุปโภค-
บริโภคและการขยายตัวธุรกิจท องถิ่น 

ข อมูลสภาพแวดล อมของพื้นที่ ข อมูล
จากการสํารวจความคิดเห็น และข อมูล
จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อม 

1.8 ความปลอดภัยต�อชีวิตและทรัพย+สิน ความปลอดภัยต�อชีวิตและทรัพย+สิน
ของประชาชนในชุมชนและวิถีชีวิต
ของชุมชนเกิดการรบกวน 

ประชาชนในพื้นที่รอบโครงการ ปQญหาทางด านสังคม การลักทรัพย+ 
หรือการก�ออาชญากรรม ปQญหายา
เสพติด เนื่องจากมีคนต�างถิ่นเข ามา
ในพื้นที่ 

ข อมูลสภาพแวดล อมของพื้นที่ ข อมูล
จากการสํารวจความคิดเห็น และข อมูล
จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อม 

1.9  อุบัติเหตุจากกิจกรรมการ ก�อสร าง  อุบัติ เหตุ ที่ เกิดจากการขนส�ง/การ
เดินทางของพนักงานและการก�อสร าง
โรงงาน 

คนงานก�อสร างและประชาชนใน
พื้นที่รอบโครงการรวมทั้งผู ใช รถใน
เส นทางขนส�ง 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป�วย 
หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

ข อมูลสภาพแวดล อมของพื้นที่ ข อมูล
จากการสํารวจความคิดเห็น และข อมูล
จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อม 

1.10 ระบบบริการทางด านสาธารณสุข 
การเข าถึงบริการทางด านการแพทย+ 

ความเพียงพอของระบบบริ การ
สาธารณสุข 

ประชาชนในพื้นที่รอบโครงการ การแย�งใช บริการ/การเข าถึงบริการ
ด านการแพทย+และสาธารณสุข 

ข อมูลสภาพแวดล อมของพื้นที่และ
ข อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น 

2. ผลกระทบต@อพนักงานโครงการ 
2.1  การเตรียมพื้นที่และการก�อสร าง

อาคารการผลิตส�วนขยาย 
ฝุ�นละอองรวมจากการเป�ดหน าดิน
และการปรับถมพื้นที่ 

คนงานก�อสร างและประชาชนใน
พื้นที่รอบโครงการ 

โรคระบบทางเดินหายใจ ข อมูลสภาพแวดล อมของพื้นที่ 

2.2  การใช เครื่องจักร ระดับเสียงจากกิจกรรมการติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ+ 

คนงานก�อสร างและประชาชนใน
พื้นที่รอบโครงการ 

คุณภาพชีวิต ในเรื่องเหตุรําคาญจาก
ระดับเสียงรบกวน 

ข อมูลสภาพแวดล อมของพื้นที่/ข อมูล
จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อม 

2.3  สภาพการทํางานและสิ่งแวดล อมที่
ไม�ปลอดภัย 

อุบัติเหตุจากการทํางาน คนงานก�อสร าง อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป�วย 
หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

ข อมูลสภาพแวดล อมของพื้นที่/ข อมูล
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน/
ข อมู ลจากการประ เมินผลกระทบ
สิ่งแวดล อม 

2.4  การขนส�งและการคมนาคม อุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส�ง คนงานก�อสร างและประชาชนใน
พื้นที่รอบโครงการรวมทั้งผู ใช รถใน
เส นทางขนส�ง 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป�วย 
หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

ข อมูลสภาพแวดล อมของพื้นที่/ข อมูล
จากการสํารวจความคิดเห็น/ข อมูลจาก
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อม 



 

- 45 - 

ตารางที่ 5-1 (ต@อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต�อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะการก�อสร าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ@มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข�อมูลที่ใช�ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต@อพนักงานโครงการ (ต@อ) 
2.5  ขยะ น้ําเสีย และสิ่งปฏิกูล ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการ

ก�อสร าง 
คนงานก�อสร างและประชาชนใน
พื้นที่รอบโครงการ 

การติดเชื้อจากสัตว+นําโรคที่มาจาก
กองขยะและโรคเกี่ยวกับทางเดิน
อาหาร เช�น อุจจาระร�วง หรือการ
ได รับอันตรายจากการปนเป��อนของ
ของเสียอันตรายสู�สิ่งแวดล อมและ
มนุษย+ 

ข อมูลสภาพแวดล อมของพื้นที่//ข อมูล
จากการสํารวจความคิดเห็น/ข อมูลจาก
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อม 

2.6  อุบัติเหตุจากกิจกรรมการก�อสร าง  อุบัติเหตุที่เกิดจากทํางาน คนงานก�อสร าง อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป�วยหรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

ข อมูลสภาพแวดล อมของพื้นที่/ข อมูล
จากการสํารวจความคิดเห็น และข อมูล
จากการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

2.7  ความปลอดภัยต�อชีวิตและทรัพย+สนิ 
สวัสดิการด านสุขภาพและความ
ปลอดภัย 

ความปลอดภัยต�อชีวิตและทรัพย+สินของ
คนงานในการทํางาน สวัสดิการด านความ
ปลอดภัย 

คนงานก�อสร าง ปQญหาทางด านสังคม การลักทรัพย+ 
หรือการก�ออาชญากรรม ปQญหายา
เสพติด ความเพียงพอของสวัสดิการ
ด านสุขภาพและความปลอดภัยที่มี
ต�อคนงาน 

ข อมูลสภาพแวดล อมของพื้นที่/ข อมูล
จากการสํารวจความคิดเห็น และข อมูล
จากการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

2.8  ระบบบริการทางด านสาธารณสุข 
การเข าถึงบริการทางด านการแพทย+ 

ความเพียงพอของระบบบริการสาธารณสุข คนงานก�อสร าง การแย�งใช บริการ/การเข าถึงบริการ
ด านการแพทย+และสาธารณสุข 

ข อมูลสภาพแวดล อมของพื้นที่/ข อมูล
จากการสํารวจความคิดเห็น และข อมูล
จากการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล อม 
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ตารางที่ 5-2 ขอบเขตการประเมินผลกระทบต�อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะดําเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ@มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข�อมูลที่ใช�ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต@อชุมชน 
1.1 มลพิษทางอากาศจากปล�อง

ระบายเตาหลอมของโครงการ 
ความเสี่ยงต�อสุขภาพจากการได รับ
สัมผัสฝุ�นละอองรวม ฝุ�นละอองที่มี
ขนาดเล็กกว�า 10 ไมครอน ทองแดง 
ก�าซออกไซด+ของไนโตรเจน ก�าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด+  และก�าซ
คาร+บอน มอนอกไซด+ 

ประชาชนในชุมชนที่อยู�ใกล เคียง
ที่ตั้งโครงการ 

โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ 
การทํางานของปอดลดลง และเพิ่ม
ความเสี่ยงต�อการเกิดโรค หัวใจ 

ข อมูลรายละเอียดของโครงการ/ผลการปฏิบัติ
ตามมาตราการปWองกันและแก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและมาตราการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

1.2  เสียง เสียงจากอุปกรณ+เครื่องจักรที่ใช ใน
โครงการ อาคารหลอม/บริเวณเตา
หลอม บริเวณเครื่องปอกผิว เครื่อง
รีดลดขนาด เครื่องกัดเกลียวในท�อ 

ประชาชนในชุมชนที่อยู�ใกล เคียง
ที่ตั้งโครงการ 

- ระบบการได ยิน 
- การเจ็บป�วย คุณภาพชีวิตในเรื่อง
เหตุรําคาญจากระดับเสียงรบกวน 

ข อมูลรายละเอียดของโครงการ/ผลการปฏิบัติ
ตามมาตราการปWองกันและแก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและมาตราการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

1.3  ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล และ
กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ํา
เสียจากโครงการ 

ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรม 
การดําเนินโครงการ เช�น ฝุ�นทองแดง/ 
กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ทางเคมี  

ประชาชนในชุมชนที่อยู�ใกล เคียง
ที่ตั้งโครงการ 

คุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุรําคาญจาก
กลิ่นรบกวน ปQญหาขยะตกค าง 

ข อมูลรายละเอียดของโครงการ/ผลการปฏิบัติ
ตามมาตราการปWองกันและแก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและมาตราการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

1.4 การจัดการน้ําเสีย/น้ําทิ้ง น้ําเสีย/น้ําทิ้งจากกระบวนการผลติ ประชาชนในชุมชนที่อยู�ใกล เคียง
ที่ตั้งโครงการ 

คุณภาพชีวิต ในเรื่องคุณภาพน้ําใช  
การปนเป��อนของน้ําเสียสู�สิ่งแวดล อม 

ข อมูลรายละเอียดของโครงการ/ผลการปฏิบัติ
ตามมาตราการปWองกันและแก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและมาตราการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

1.5  การคมนาคมขนส�ง อุบัติเหตุจากการขนส�ง ประชาชนในชุมชนที่อยู�ใกล เคียง
ที่ตั้ ง โครงการรวมทั้งผู ใช รถใน
เส นทางการขนส�ง 

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการ
ขนส�ง/การแย�งพื้นที่ผิวจราจร 

ข อมูลรายละเอียดของโครงการ/ผลการปฏิบัติ
ตามมาตราการปWองกันและแก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและมาตราการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล อม 
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ตารางที่ 5-2 (ต@อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต�อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะดําเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ@มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข�อมูลที่ใช�ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต@อชุมชน (ต@อ) 
1.6  การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝง

และแรงงานต�างถิ่น 
ความปลอดภัยต�อชีวิตและทรัพย+สิน
ของประชาชน ในชุมชนและวิถีชีวิต
ของชุมชนเกิดการรบกวน 

ประชาชนในชุมชนที่อยู�ใกล เคียง
ที่ตั้งโครงการ 

ปQญหาทางด านสังคม การลักทรัพย+ 
หรือการก�ออาชญากรรม ปQญหายา
เสพติด ปQญหาการทะเลาะวิวาท
เนื่องจากมีคนต�างถิ่นเข ามาในพื้นที่ 

ข อมูลรายละเอียดของโครงการ/ผลการปฏิบัติ
ตามมาตราการปWองกันและแก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและมาตราการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

1.7 ระบบบริการทางด านสาธารณสุข 
การเข าถึงบริการทาง ด าน
การแพทย+ การจัดสวัสดิการ
ด านสุขภาพของโครงการ 

ความเพียงพอของสถานพยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย+ 

ประชาชนในชุมชนที่อยู�ใกล เคียง
ที่ตั้งโครงการ 

การเข าถึงบริการด านการแพทย+
และสาธารณสุข 

ข อมูลรายละเอียดของโครงการ/ผลการปฏิบัติ
ตามมาตราการปWองกันและแก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและมาตราการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

2. ผลกระทบต@อพนักงานโครงการ 
2.1  ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ -  เสี ย งดั งจากการเตรียมแผ�น

ทองแดงและเศษทองแดงเข าสู�
เตาหลอม 

-  สภาพการทํางานที่ไม�ปลอดภัย 

พนักงานที่ปฏิบัติงาน - ระบบการได ยิน 
- ร�างกายที่ได รับการบาดเจ็บจาก

การปฏิบัติงาน 

ข อมูลรายละเอียดของโครงการ/ผลการปฏิบัติ
ตามมาตราการปWองกันและแก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและมาตราการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

2.2  ขั้นตอนการหลอม 
      (Melting) 

- ฝุ�นทองแดงที่ฟุWงกระจาย 
- ไอระเหยของทองแดงจากการ

หลอม 
- เชื้อเพลิงที่ใช  คือ ก�าซธรรมชาติ  

ซึ่งเปKนสารที่มีความไวไฟ 
-  เสี ย งดั ง ที่ เ กิดจาก เตาหลอม

ทองแดง 
- ความร อน โดยขั้นตอนการหลอม

ทองแดงจะใช อุณหภูมิที่ 1,150 
องศาเซลเซียส 

พนักงานที่ปฏิบัติงาน - โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ 
การทํางานของปอดลดลง และ
เพิ่มความเสี่ยงต�อการเกิดโรค 
หัวใจ 

- ระบบการได ยิน 
- ตะคริว อ�อนเพลีย เปKนลม ผดผื่น 

ร�างกายขาดน้ํา เกิดการติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจ และทําให 
เกิดความเครียดได  

ข อมูลรายละเอียดของโครงการ/ผลการปฏิบัติ
ตามมาตราการปWองกันและแก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและมาตราการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล อม 
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ตารางที่ 5-2 (ต@อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต�อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะดําเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ@มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข�อมูลที่ใช�ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต@อพนักงานโครงการ (ต@อ) 
2.3  ขั้นตอนการหล�อ - การสัมผัสสารเคมี โดยทองแดง

เหลวจะถูกเทไปยังเบ ารับ ซึ่งใช ก�าซ
ออกซิเจนและอะเซทิลีน 

- เชื้อเพลิงที่ใช  คือ ก�าซธรรมชาติ  
ซึ่งเปKนสารที่มีความไวไฟ 

- ฝุ�นทองแดงที่ออกจากเครื่องหล�อที่
รวบรวมไว  

- ของเสียที่เกิดจากการหล�อ ได แก�  
น้ํ า เสี ย ที่ ใช ในการลดอุณหภู มิ
ทองแดงจากเบ า 

- พนักงานบริเวณส�วนการหล�อ 
- พนักงานที่ปฏิบัติงาน 

- ตะคริว อ�อนเพลีย เปKนลม ผดผื่น 
ร�างกายขาดน้ํา เกิดการติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจ และและทํา
ให เกิดความเครียดได  

- โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ 
การทํางานของปอดลดลง และ
เ พิ่มความเสี่ยงต�อการเกิดโรค 
หัวใจ 

ข อมูลรายละเอียดของโครงการ/ผลการปฏิบัติ
ตามมาตราการปWองกันและแก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและมาตราการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

2.4  ขั้นตอนการรีดลดขนาด - ความร อนที่เกิดจากการรีดลดขนาด
ทองแดง 

- การสัมผัสสารเคมี ท�อทองแดงถูก
รีดลดขนาดลงโดยใช น้ํามันหล�อลื่น 
Lubricant ช�วยหล�อลื่นขนาดรีดลด
ขนาด 

- เชื้อเพลิงที่ใช  คือ ก�าซธรรมชาติ  
ซึ่งเปKนสารที่มีความไวไฟ 

- ของเสียจากการรีด คือ สารหลิอลื่น
ที่เสื่อมสภาพ 

- พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
  

- โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ 
การทํางานของปอดลดลง และ
เ พิ่มความเสี่ยงต�อการเกิดโรค 
หัวใจ 

- ปริมาณของเสียเพิ่มขึ้นสู�สิ่งแวดล อม 

ข อมูลรายละเอียดของโครงการ/ผลการปฏิบัติ
ตามมาตราการปWองกันและแก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและมาตราการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

2.5  ขั้นตอนการรีด ม วน/ตัดเปKน
ผลิตภัณฑ+ทองแดงแบบต�างๆ 

เสียงดังจากการม วนท�อทองแดง 
ให ได ขนาดตามคุณภาพมาตรฐานที่
กําหนด 

พนักงานที่ปฏิบัติงาน ระบบการได ยิน ข อมูลรายละเอียดของโครงการ/ผลการปฏิบัติ
ตามมาตราการปWองกันและแก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและมาตราการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล อม 
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ตารางที่ 5-2 (ต@อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต�อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะดําเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ@มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข�อมูลที่ใช�ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต@อพนักงานโครงการ (ต@อ) 
2.6 ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ - การสัมผัสฝุ�นจากระบบบําบัดมลพิษ 

- ของเสียจากการบําบัดมลพิษทาง
อากาศ (ฝุ�นที่ดักได จากระบบบําบัด
มลพิษ) 

พนักงานที่ปฏิบัติงาน โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การ
ทํางานของปอดลดลง และเพิ่มความ
เสี่ยงต�อการเกิดโรค หัวใจ 
 

ข อมูลรายละเอียดของโครงการ/ผลการปฏิบัติ
ตามมาตราการปWองกันและแก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและมาตราการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

2.7 ระบบบําบัดน้ําเสียทางเคม ี - การใช สารเคมีในการปรับสภาพน้ําเสีย 
- กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียทาง

เคมี 

พนักงานที่ปฏิบัติงาน - การสัมผัสสารอาจทําให เกิดการระคาย
เคืองเล็กน อย 

- ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้นสู�สิ่งแวดล อม 

ข อมูลรายละเอียดของโครงการ/ผลการปฏิบัติ
ตามมาตราการปWองกันและแก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและมาตราการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

2.8  งานซ�อมบํารุง  - อิฐทนไฟที่ต องเปลี่ยนเมื่อมีการซ�อม
บํารุงเตา 

- วัสดุปนเป��อน เช�น ถุงบรรจุสารเคมี 
เศษผ าเป��อนน้ํามัน เปKนต น 

- น้ํามันเสื่อมสภาพ เกิดจากการเปลี่ยน
ถ�ายน้ํามันหล�อลื่นของเครื่องจักรและ
อุปกรณ+ต�างๆ 

- สัมผัสความร อนจากการซ�อมบํารุงเตา 

- พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
- ช�างซ�อมบํารุง 
 

- โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การ
ทํางานของปอดลดลงและเพิ่มความ
เสี่ยงต�อการเกิดโรค หัวใจ 

- ตะคริว อ�อนเพลีย เปKนลม ผดผื่น 
ร�างกายขาดน้ํา เกิดการติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจ และทําให เกิด
ความเครียดได  

- ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้นสู�สิ่งแวดล อม 

ข อมูลรายละเอียดของโครงการ/ผลการปฏิบัติ
ตามมาตราการปWองกันและแก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและมาตราการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

2.9 การจัดการน้ําเสีย/น้ําทิ้งจาก
อาคารสํานักงาน/โรงอาหาร 

ปริมาณน้ําเสียจากอาคารสํานักงาน/โรง
อาหาร 

พนักงานที่ปฏิบัติงาน - คุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุรําคาญจาก
กลิ่นรบกวน ปQญหาน้ําเสีย 

ข อมูลรายละเอียดของโครงการ/ผลการปฏิบัติ
ตามมาตราการปWองกันและแก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและมาตราการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

2.10 การจัดการขยะมูลฝอยจาก
อาคารสํานักงาน/โรงอาหาร 

ปริมาณขยะมลูฝอยจากอาคาร
สํานักงาน/โรงอาหาร 

พนักงานที่ปฏิบัติงาน - คุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุรําคาญจาก
กลิ่นรบกวน ปQญหาขยะตกค าง 

- การเพิ่มภาระของหน�วยงานท องถิ่นใน
การจัดเก็บขยะ/การกําจัด 

ข อมูลรายละเอียดของโครงการ/ผลการปฏิบัติ
ตามมาตราการปWองกันและแก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล อมและมาตราการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล อม 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล อมไทย จํากัด, 2561   
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ติดต@อสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติม 

หน@วยงาน ที่อยู@ โทรศัพทA/โทรสาร อีเมลลA 
เจ าของโครงการ : บริษัท ลอยัล ไฮ@เหลียง คอปเปอรA (ประเทศไทย) จํากัด 
• คุณรุ�งโรจน+ จันทรทิพย+ 

ผู จัดการสิ่งแวดล อม 
• คุณธนทิรา นันทคุปต+ธํารง 
  ผู จัดการฝ�ายบัญชีและการเงิน 

102 หมู�ท่ี 3 ตําบลแสนภูดาษ 
อําเภอบ านโพธ์ิ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โทรศัพท+ : (038)-577-070 
ต�อ 175 
โทรศัพท+ : (038)-577-070 
 

rungrot.juntharatip@hailiang.com  
 

thanatira.nanthacupthamrong@hailiang.com 

บริษัทท่ีปรึกษาสิ่งแวดล อม : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล�อมไทย จํากัด 
• คุณมนทิรา มุงสูงเนิน 
    (นักวิชาการสิ่งแวดล อม) 
• คุณบุญบูชา ชลชัยรุ�งเรือง 

(นักวิชาการด านสังคม) 
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โทรศัพท+  : (02) 373-7799 
 
โทรสาร  :  (02) 373-7979 
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