
  

   
 
 

  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

  
                                                  

 

 

ตั้งอยู่ที่ เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ต าบลหนองระเวียง 

อ าเภอเมืองนครราชสมีา จังหวัดนครราชสีมา 

จัดท าโดย   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด (ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) 

       1/6 ซอยรามค าแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240  

       โทรศัพท ์: 0 2373 7799  โทรสาร : 0 2373 7979 
เมษายน 2563 

 

โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนยีม 

บริษัท ไทย อะคิบะ จ ากัด 
 

 

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563  เวลา 08.30-12.00 น. 

ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงคอ์งค์การบรหิารส่วนต าบลหนองระเวียง 

ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

เอกสารประกอบการประชุม 

 



 

 

 

 

 



- ก - 

สารบัญ 
  หน้า 

1. บทน า 1 
 1.1  ความเป็นมาของโครงการ 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ 4 
 1.3 แนวทางการศึกษา 4 
2. รายละเอียดโครงการ 5 

 2.1   ที่ตั้งโครงการ 5 
  2.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 7 
 2.2  เครื่องจักรหลักและอุปกรณ์ 10 
 2.3  วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ 13 
  2.3.1 วัตถุดิบ 13 
  2.3.2 สารเคมี 13 
  2.3.3 เชื้อเพลิง 17 
  2.3.4 ผลิตภัณฑ์ 17 
 2.4  การขนส่ง 18 
 2.5   กระบวนการผลิต 19 
 2.6  ระบบสาธารณูปโภคและหน่วยเสริมการผลิต 35 
  2.6.1 น้้าใช้ 35 
  2.6.2 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า 35 
  2.6.3 ระบบไฟฟ้า 35 
 2.7  มลพิษและการควบคุม 37 
  2.7.1 มลพิษทางอากาศ 37 
  2.7.2 น้้าเสียและการจัดการ 38 
  2.7.3 เสียงและการควบคุม 44 
  2.7.4 การจัดการของเสียง 44 
 2.8   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 47 
 2.9  คนงานและพนักงาน 48 
 2.10 พ้ืนที่สีเขียว 48 
 2.11  ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน 49 

  2.11.1 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 49 
  2.11.2 การรับเรื่องร้องเรียน 49 
3. สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 51 
 3.1    คุณภาพอากาศ 51 
 3.3    ผลการตรวจวัดระดับเสียง 55 
 3.4    ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน 58 



- ข - 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน 61 
 4.1    การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ในระหว่างเริ่มต้นโครงการ 61 
 4.2 การส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 61 
 4.3 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในระหว่างการจัดเตรียมท้าร่างรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
62 

5. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 71 
 5.1     ผลการศึกษาด้านคุณภาพอากาศ 78 
 5.2 ผลการศึกษาด้านระดับเสียง 89 
 5.3     ผลการศึกษาด้านคุณภาพน้้า 92 
 5.4 ผลการศึกษาด้านคมนาคม 95 
 5.5     ผลการศึกษาด้านการใช้น้้า 97 
 5.6     ผลการศึกษาด้านการจัดการของเสีย 98 
 5.7     ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม 99 
 5.8     ผลการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 99 
 5.9     ผลการศึกษาด้านสุขภาพ   100 
 5.10   ผลการศึกษาด้านการประเมินอันตรายร้ายแรง/ความเสี่ยง 102 
6. ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
103 

 6.1  ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 103 
 6.2  ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 103 

 

 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

 - 1 -  

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม 

บริษัท ไทย อะคิบะ จ ากัด 
 

 

1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาของโครงการ 

 บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (Thai Akiba Co., Ltd.; AKB) ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี เลขที่ 297 
หมู่ที่ 6 ต้าบลหนองระเวียง อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา บนพ้ืนที่ประมาณ 25 ไร่ เริ่ม
ด้าเนินการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ตามใบอนุญาตประกอบกิจการทะเบียนโรงงานเลขที่ จ 3-78(2)-2/55 นม 
ทั้งนี้โรงงานมีการเปลี่ยนเลขทะเบียนใหม่เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมมีการปรับปรุงกระบวนการออกเลข
ทะเบียนโรงงานใหม่เป็นใบอนุญาตประกอบกิจการทะเบียนโรงงานเลขที่ 20300300225554 มีความเป็นมา
ของโรงงานและการอนุญาตประกอบกิจการ แสดงดังตารางที่ 1.1-1 และสถานภาพการติดตั้งเตาหลอม 
แสดงดังตารางท่ี 1.1-2 มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ปี พ.ศ. 2555 บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด ได้แจ้งเริ่มประกอบกิจการประเภทผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ เช่น คอมเพรสเซอร์ ประเภทโรงงานล้าดับที่ 78 (2) โดยมีก้าลังการหลอม 7.2 ตัน/วัน (ก้าลังเครื่องจักร 
474.62 แรงม้า) ซึ่งเครื่องจักรหลักในการผลิต ได้แก่ เตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 7.2 ตัน/วัน จ้านวน 1 เตา 

2)   ปี พ.ศ. 2558 เพ่ิมประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล้าดับที่ 60 77 (2) และ 72 ประกอบกิจการ
โรงงานหลอมและฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนอลูมิเนียม ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จากอลูมิเนียม ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
จากอลูมิเนียม โดยไม่เพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 

3) ปี พ.ศ. 2560 ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อ้างถึงหนังสือที่ นม 0033(3)/77 
ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 มีหนังสือแจ้งให้ระงับการกระท้าที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
เนื่องจากพบว่า มีการติดตั้งเครื่องจักรเพ่ิมขึ้น 1,349 แรงม้า ซึ่งเป็นการขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 
(โรงงานได้ติดตั้งเตาหลอมอะลูมิเนียมขนาด 48 ตัน/วัน  จ้านวน 1 เตา พร้อมกับเตาพักและเครื่องฉีด
อะลูมิเนียม เพ่ือรองรับการขยายตัวของตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต) ทั้งนี้ ได้ท้าการเปรียบเทียบปรับในการ
ขยายโรงงานก่อนได้รับอนุญาตแล้ว  

4) ปี พ.ศ. 2561 ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อ้างถึงหนังสือที่ นม 0033(2)/1761  
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 มีหนังสือแจ้งให้หยุดประกอบกิจการบางส่วน เนื่องจากพบว่า โรงงานมีการใช้
งานเครื่องจักรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขยายโรงงาน (บางส่วน) คิดเป็นก้าลังเครื่องจักรรวม 182 แรงม้า ทั้งนี้ 
โรงงานได้ท้าการเปรียบเทียบปรับการขยายโรงงานก่อนได้รับอนุญาตแล้ว  
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5) ปี พ.ศ. 2562 ได้รับอนุญาตให้ขยายโรงงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 โดยมีก้าลัง
การหลอม 40.8 ตัน/วัน (ก้าลังเครื่องจักร 2,594.30 แรงม้า) มีเครื่องจักรหลักที่ขออนุญาตเพ่ิม จากเตา
หลอมอะลูมิเนียม ขนาด 7.2 ตัน/วัน จ้านวน 1 เตา ได้แก่ เตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 4.8 ตัน/วัน จ้านวน 
7 เตา และเครื่องฉีดข้ึนรูปอะลูมิเนียม จ้านวน 8 ชุด โดยมีก้าลังการหลอมรวม 40.8 ตัน/วัน (แต่ท้าการติดตั้ง
เตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 4.8 ตัน/วัน จ้านวน 4 เตา ท้าให้ปัจจุบันมีก้าลังการผลิตที่ 26.4 ตัน/วัน)  ซึ่ง
ก้าลังการผลิตดังกล่าวยังไม่เข้าข่ายที่จะต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

6) ปี พ.ศ. 2562 ใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงานล้าดับที่ 7 บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ครั้งที่ 3 ได้แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานส่วนขยายของโรงงาน ครั้งที่ 1 อ้างถึงข้อที่ 5) บางส่วน ตรวจพบ
เครื่องจักร 1,677 แรงม้า สิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต 2,594.3 แรงม้า ขอสงวนสิทธิ์ไว้ 917.3 แรงม้า ซึ่งมี
เครื่องจักรหลักที่ขอสงวนสิทธิ์ไว้ (ยังไม่ได้ท้าการติดตั้ง) ได้แก่ เตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 4.8 ตัน/วัน 
จ้านวน 3 เตา และเครื่องฉีดข้ึนรูปอะลูมิเนียม จ้านวน 3 ชุด โดยมีก้าลังการหลอมรวม 14.4 ตัน/วัน 

7) ปี พ.ศ. 2562 บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด ได้วางแผนเพ่ิมก้าลังการผลิตจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เพ่ิมมากขึ้น จากก้าลังการผลิตปัจจุบัน 26.4 ตัน/วัน (เครื่องจักรที่ได้รับอนุญาต 40.8 
ตัน/วัน) เป็น 88.8 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้นจากเดิม 62.4 ตัน/วัน) โดยเพ่ิมก้าลังการผลิตจากเตาหลอมอะลูมิเนียม
ขนาด 48 ตัน/วัน จ้านวน 1 เตา ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดใช้งาน (ปัจจุบันยังไม่เปิด
ด้าเนินการ เนื่องจากมีค้าสั่งให้ระงับการใช้เครื่องจักรที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังที่กล่าวไว้แล้ว)) ดังนั้นจึงเข้าข่าย
ต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี 1.1-1 รายละเอียดการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  

การขออนุญาต ช่วงเวลา 
ก าลังการผลิตที่
ได้รับอนุญาต 

ก าลังการผลิต
ที่ด าเนินการ 

จ านวน
แรงม้า 

หมายเหตุ 

1. ใบอนุญ าตประกอบกิจการ
โรงงาน (ประเภทหรือชนิดของ
โรงงานล้าดับท่ี 78 (2)) 

20 เมษายน 
2555 

7.2 ตัน/วัน 
 

7.2 ตัน/วัน 
 

474.62 - 

2. ใบอนุญ าตประกอบกิจการ
โรงงาน (ประเภทหรือชนิดของ
โรงงานล้าดับท่ี 60, 77(2), 72) 

3 กันยายน 
2558 

7.2 ตัน/วัน 7.2 ตัน/วัน 474.62 แจ้งเพิ่มประเภท
หรือชนิดของโรงงาน 

3. ใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งท่ี 1 
(ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ล้าดับที่ 60, 77 (2), 72) 

8 กรกฎาคม 
2562 

40.8 ตัน/วัน 26.4 ตัน/วัน 2,594.30 แรงม้าเพิ่มขึ้น 
2,119.68 

 
4. ใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งท่ี 1 

(ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ล้าดับที่ 60, 77 (2), 72) 

16 ตุลาคม 
2562 

40.8 ตัน/วัน 26.4 ตัน/วัน 1,677 แจ้งประกอบกิจการ 
ขอสงวนสิทธ์ิแรงม้า 

917.3 
ที่มา : บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด, 2563 
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ตารางท่ี 1.1-2 สถานภาพการติดตั้งเตาหลอมอะลูมิเนียมในปัจจุบัน ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
เตาท่ี ปีที่ติดต้ัง ขนาดเตาหลอมอะลมูิเนียม 2/ 

1 พ.ศ. 2555 48.0 ตัน/วัน (MF-1) 1/ 
2 พ.ศ. 2555 7.2 ตัน/วัน (MF-2) 
3 พ.ศ. 2558 4.8 ตัน/วัน (MF-3) 
4 พ.ศ. 2558 4.8 ตัน/วัน (MF-4) 
5 พ.ศ. 2558 4.8 ตัน/วัน (MF-5) 
6 พ.ศ. 2561 4.8 ตัน/วัน (MF-6) 

หมายเหตุ : 1/ ยังไม่ได้รับอนุญาตเปิดใช้งานเครื่องจักร ตามค้าสั่งอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
   2/ ปัจจุบันโครงการมีก้าลังการผลิตรวม 26.4 ตัน/วัน 
ที่มา : บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด, 2563 

 จากการตรวจสอบรายละเอียดการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) พบว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
2562 (ภายหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562) ใบอนุญาตประกอบ
กิจการของโรงงานล้าดับที่ 7 บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ครั้งที่ 3 ได้แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน  
ส่วนขยายของโรงงาน ครั้งที่ 1 ตรวจพบเครื่องจักร 1,677 แรงม้า สิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต 2,594.30 แรงม้า 
ขอสงวนสิทธิ์ไว้ 917.30 แรงม้า ซึ่งมีก้าลังการผลิตรวม 26.4 ตัน/วัน ทั้งนี้จากข้อมูลเอกสารประกอบการรับ
ฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือก
โครงการ ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร
หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองระเวียง ที่ระบุก้าลังการผลิตปัจจุบัน เท่ากับ 48  
ตัน/วัน ดังนั้น ในครั้งนี้โครงการจึงขอการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแก้ไขเป็น “โครงการมีก้าลังการผลิตจากปัจจุบันจาก 26.4  
ตัน/วัน และเพ่ิมก้าลังการผลิตเป็น 88.8 ตัน/วัน” ตามรายละเอียดความเป็นมาของโครงการดังที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น ทั้งนี้โครงการได้แก้ไขรายละเอียด ท้าการศึกษาและประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะ
น้าเสนอก้าลังการผลิตปัจจุบันดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้  

 จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด จึงมีแผนที่จะเพ่ิมก้าลังการผลิตเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากก้าลังการผลิตในปัจจุบัน 26.4 ตัน/วัน เป็น 88.8 
ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้นจากเดิม 62.4 ตัน/วัน) ดังนั้นจึงเข้าข่ายต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดโครงการ กิจการ หรือการด้าเนินการ 
ซึ่งต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท้า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง วันที่ 4 
มกราคม พ.ศ. 2562 ได้ก้าหนดให้อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า
ตามล้าดับที่ 14 ที่มีก้าลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตัน/วันขึ้นไป ต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เสนอต่อส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประกอบในขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้างเมื่อประกอบกิจการหรือในขั้นตอนขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่
กรณทีี่ก้าหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการด้าเนินงาน ตลอดจนขนาดและรายละเอียด 
ต่าง ๆ ของโครงการ เช่น ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ
เปรียบเทียบก่อนและหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตรวมทั้งการพิจารณาทบทวนพ้ืนที่ผังโครงการ ให้สอดคล้องกับ
การด้าเนินการจริง 

2) เพ่ือศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงในด้าน
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต เพ่ือบ่งชี้
ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนๆ   
ที่เก่ียวข้อง 

3) เพ่ือให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยน้าข้อคิดเห็นที่ได้มาประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4) เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการด้าเนินงานของโครงการภายหลังเพ่ิม
ก้าลังการผลิตต่อพ้ืนที่ศึกษาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ และก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งหมดเพ่ือให้การปฏิบัติตามมาตรการเป็นแผนที่สามารถป้องกันและลดปัญหาได้ทั้ง
พ้ืนที่ภายหลังการเพ่ิมก้าลังการผลิต   

5) เพ่ือเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและด้าเนินการ 
ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและสภาพ
พ้ืนที่ในปัจจุบัน และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อหน่วยงานอนุญาต เพ่ือ
เป็นเอกสารประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการต่อหน่วยงานอนุญาตต่อไป 

1.3 แนวทางการศึกษา 

 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดโครงการ กิจการ หรือ  
การด้าเนินการ ซึ่งต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา               
วันที่ 4 มกราคม 2562) 

 2) ประกาศส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมี  
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 8 
มกราคม พ.ศ. 2562) 

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

2.1 พื้นที่ตั้งโครงการ 

บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (Thai Akiba Co., Ltd.; AKB) ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี เลขที่ 297 
หมู่ที่ 6 ต้าบลหนองระเวียง อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่การใช้ประโยชน์รวม 25 ไร่ 
(เขตประกอบการอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาพื้นที่เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 การพัฒนาพ้ืนที่ ดังกล่าว ต้องได้รับการพิจารณาและประกาศก้าหนดเขตประกอบการอุตสาหกรรม
จากกระทรวงอุตสาหกรรมสิทธิประโยชน์ที่ได้รับคือได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายโรงงาน  
แต่เนื่องจากเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ไม่ได้ด้าเนินการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ไมไ่ด้จัดตั้งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามที่กฎหมายก้าหนด ดังนั้นระบบสาธารณูปโภคท่ีมีการจัดสรร
ให้โรงงานรายโรงจึงมีเพียงน้้าประปาเท่านั้น)  ภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตจะด้าเนินการในพ้ืนที่โครงการเดิม 
โดยไม่มีการขยายพ้ืนที่โครงการแต่อย่างใด ซึ่งขอบเขตพ้ืนที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมเขตการ
ปกครอง 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา (ครอบคลุมพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองระเวียง 
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลา และเทศบาลต้าบลหัวทะเล) อ้าเภอโชคชัย (ครอบคลุมพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุง และองค์การบริหารส่วนต้าบลด่านเกวียน) และอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
(ครอบคลุมพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลพระพุทธ (พ้ืนที่เกษตรกรรม)) แสดงดังรูปที่ 2.1-1 โดยพ้ืนที่ของ
โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ ถนนเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ถัดไปติดกับบริษัท แกรนด์สตาร์ไทย 
อิเล็คโทรนิกส์ จ้ากัด 

ทิศใต ้ ติดกับ ถนนเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ถัดไปติดกับที่ดินกรรมสิทธิ์ของเขต
อุตสาหกรรมสุรนารี ปัจจุบันเป็นที่รกร้างรอการใช้ประโยชน์ 

ทิศตะวันตก ติดกับ บริษัท ไดชิน อาร์ท โลจิสติกส์ จ้ากัด และบริษัท โคยามา บรินเดอร์ 
(ประเทศไทย) จ้ากัด 

ทิศตะวันออก ติดกับ บริษัท สตาร์ไมโครนิคส์ แมนูเฟคเจอริ่ง จ้ากัด 
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รูปที่ 2.1-1 ต้าแหน่งที่ตั้งโครงการและพ้ืนที่โดยรอบ 
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2.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด มีพ้ืนที่โครงการ 25 ไร่ หรือประมาณ 40,000 ตารางเมตร  
การด้าเนินการภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตจะติดตั้งเครื่องจักรเพ่ิมเติมจ้านวน 3 ชุด ในอาคารผลิต 2 ได้แก่ 
เตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-7 ถึง MF-9) จ้านวน 3 เตา อย่างไรก็ตาม โครงการได้ท้าการ
ติดตั้งเครื่องจักรไปแล้วบางส่วน ได้แก่ เตาหลอมอะลูมิเนียม (MF-1) ขนาด 48 ตัน/วัน จ้านวน 1 เตา 
(ปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดใช้งาน) นอกจากนี้จะปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของโครงการ ได้แก่ 
ระบบบ้าบัดมลพิษอากาศ ระบบบ้าบัดน้้าเสีย และบ่อหน่วงน้้าฝน เพ่ือรองรับการเพ่ิมก้าลังการผลิตของ
โครงการ โดยจะด้าเนินการในพ้ืนที่โรงงานเดิมทั้งหมด ซึ่งได้จัดสรรพ้ืนที่ส้าหรับปลูกพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมเติม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.52 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ แสดงดังตารางที่ 
2.1.1-1 และรูปที่ 2.1.1-1 ถึงรูปที่ 2.1.1-2 

ตารางท่ี 2.1.1-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ  

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ขนาดพ้ืนที ่

ก่อนเพ่ิมก าลังการผลิต ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต 
ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 

1)  พ้ืนที่โรงงาน 
     1.1 อาคารผลติ 1 1.79 7.16 1.79 7.16 
     1.2 อาคารผลติ 2 0.72 2.88 0.72 2.88 
2)  พ้ืนที่สาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต 

2.1.อาคารจัดเก็บพสัด ุ 0.06 0.24 0.06 0.24 
2.2 พื้นที่จัดเก็บน้้ามันเชื้อเพลิง 0.02 0.08 0.02 0.08 
2.3 อาคารเก็บสารเคมี 0.05 0.20 0.05 0.20 
2.4 พื้นที่เก็บถังก๊าซ LPG 0.17 0.68 0.17 0.68 
2.5 บ่อเก็บน้้าประปาและระบบปั้มน้้าดับเพลิง 0.06 0.24 0.06 0.24 
2.6 อาคารเก็บขยะอุตสาหกรรม 0.07 0.28 0.07 0.28 
2.7 บ่อหน่วงน้้าฝน 0.60 2.40 0.93 3.72 
2.8 ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 0.10 0.40 0.10 0.40 
2.9 ระบบผลิตน้้า RO / Cooling Tower 0.04 0.16 0.04 0.16 
2.10 ระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูป 0.01 0.04 0.03 0.012 
2.11 อาคารจัดเก็บของเสียอันตราย 0.03 0.12 0.03 0.12 
2.12 ระบบบ้าบัดมลพิษอากาศ 0.03 0.12 0.07 0.28 
2.13 อาคารฝ่ายซ่อมบ้ารุง 0.03 0.12 0.03 0.12 

3)  พ้ืนที่ส านักงาน และโรงอาหาร 
     3.1 อาคารส้านักงาน 0.32 1.28 0.32 1.28 
     3.2 โรงอาหาร 0.14 0.56 0.14 0.56 
4)  พ้ืนที่ว่าง ถนน ลานจอดรถและอื่นๆ 
     4.1 ลานจอดรถ 1.47 5.88 1.47 5.88 
     4.2 พื้นที่รอการใช้ประโยชน์และพื้นที่อ่ืนๆ 18.12 72.48 15.02 60.08 
5)  พ้ืนที่สีเขียว 
     5.1 พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 1.17 4.68 3.88 15.52 

รวม 25.00 100.00 25.00 100.00 
ที่มา : บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด, 2563 
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รูปที่ 2.1.1-1 การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการก่อนเพิ่มก้าลังการผลิต 
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รูปที่ 2.1.1-2 การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิต 
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2.2  เครื่องจักรหลักและอุปกรณ์ 

บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด เริ่มด้าเนินการผลิตตั้งแต่ปี พ .ศ. 2555 ประกอบกิจการประเภทผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น คอมเพรสเซอร์ โรงงานหลอมและฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนอลูมิเนียม ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จาก
อลูมิเนียม ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์จากอลูมิเนียม ตามทะเบียนโรงงานเลขที่ 20300300225554 ประเภท
โรงงานล้าดับที่ 60,77 (2), 72, 78 (2) โดยมีเครื่องจักรหลักที่ได้รับอนุญาต ตามใบประกอบอนุญาตกิจการ
โรงงาน  ได้แก่ เตาหลอมอะลูมิเนียม (MF-2) ขนาด 7.2 ตัน/วัน จ้านวน 1 ชุด เตาหลอมอะลูมิเนียม 
(MF-3 ถึง MF-9) ขนาด 4.8 ตัน/วัน จ้านวน 7 ชุด (ติดตั้งจริง จ้านวน 4 ชุด (MF-3 ถึง MF-6)) เตาพักน้้า
อะลูมิเนียม ขนาดความจุ 930 กิโลกรัม จ้านวน 6 ชุด เครื่องฉีดอะลูมิเนียม ขนาด 8 ตัน/วัน จ้านวน 6 ชุด 
เครื่องฉีดอะลูมิเนียม ขนาด 7.2 ตัน/วัน จ้านวน 1 ชุด และเครื่องฉีดอะลูมิเนียม ขนาด 4.8 ตัน จ้านวน  
7 ชุด จากเครื่องจักรหลักที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวท้าให้มีความสามารถในการหลอมอะลูมิเนียมรวม 40.8  
ตัน/วัน  

ทั้งนี้ โครงการมีเครื่องจักรที่ยังไม่ท้าการติดตั้ง โดยขอสงวนสิทธิ์แรงม้าไว้ ได้แก่ เตาหลอมอะลูมิเนียม 
(MF-7 ถึง MF-9) ขนาด 4.8 ตัน/วัน จ้านวน 3 ชุด และเครื่องฉีดอะลูมิเนียม ขนาด 4.8 ตัน/วัน จ้านวน  
3 ชุด จึงท้าให้ความสามารถในการหลอมอะลูมิเนียมของโครงการในปัจจุบันรวม 26.4 ตัน/วัน และมี
ผลิตภัณฑ์จากการฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียมส้าหรับชิ้นส่วนยานยนต์ประมาณ 10.76 ตัน/วัน  ทั้งนี้สรุปสถานภาพ
การติดตั้งเตาหลอมอะลูมิเนียม แสดงดังตารางท่ี 2.2-1  

ภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตของโครงการในครั้งนี้จะเป็นการติดตั้งเครื่องจักรเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เตาหลอม
อะลูมิเนียม (MF-1) ขนาด 48 ตัน/วัน จ้านวน 1 เตา (ปัจจุบันโครงการติดตั้งเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดใช้งาน) และเตาหลอมอะลูมิเนียม (MF-7 ถึง MF-9) ขนาด 4.8 ตัน/วัน จ้านวน 3 เตา 
ทั้งนี้จะมีความสามารถในการหลอมอะลูมิเนียมภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตรวม 88.8 ตัน/วัน และมีผลิตภัณฑ์
จากการฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียมส้าหรับชิ้นส่วนยานยนต์ เพ่ิมขึ้นเป็น 36.19 ตัน/วัน โดยในส่วนของการติดตั้ง
เครื่องจักรก่อนได้รับอนุญาตนั้น ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาได้มีค้าสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
โรงงานบางส่วน (เครื่องจักรที่ยังไม่ได้รับอนุญาต) และโครงการได้ท้าการเปรียบเทียบปรับเรียบร้อยแล้ว  
อ้างถึงหนังสือที่ นม. 0033(3)/76 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 ส้าหรับรายการเครื่องจักรหลักของโครงการ 
แสดงดังตารางท่ี 2.4-2  
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ตารางท่ี 2.2-1 สถานภาพการติดตั้งเตาหลอมอะลูมิเนียมในปัจจุบัน ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

เตาท่ี ปีที่ติดต้ัง 
ขนาดเตาหลอม
อะลูมิเนียม 2/ 

ก าลังการผลิต 
ที่ติดต้ัง 

ก าลังการผลิต 
ได้รับอนุญาต 

หมายเหตุ 

1 
พ.ศ. 2555 

48.0 ตัน/วัน (MF-1) 
1/ 

55.2 ตัน/วัน 7.2 ตัน/วัน ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อ้างถึงหนังสือที่ นม 0033(3)/77 ลงวันที่  
9 มกราคม 2560 มีหนังสือแจ้งให้ระงับการกระท้าที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. 2535 เนื่องจากพบว่า มีการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 1,349 แรงม้า ซึ่งเป็นการ
ขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต (โรงงานได้ติดตั้งเตาหลอมอะลูมิเนียมขนาด 48  
ตัน/วัน จ้านวน 1 เตา พร้อมกับเตาพักและเครื่องฉีดอะลูมิเนียม เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต) ทั้งนี้ ได้ท้าการเปรียบเทียบปรับในการขยาย
โรงงานก่อนได้รับอนุญาตแล้ว 

2 พ.ศ. 2555 7.2 ตัน/วัน (MF-2) 

3 พ.ศ. 2558 4.8 ตัน/วัน (MF-3) 
69.6 ตัน/วัน 7.2 ตัน/วัน 

ส้านกังานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อ้างถึงหนังสือท่ี นม 0033(2)/1761 ลงวันที่ 
5 กรกฎาคม 2561 มีหนังสือแจ้งให้หยุดประกอบกิจการบางส่วน เนื่องจากพบว่า 
โรงงานมีการใช้งานเครื่องจักรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขยายโรงงาน (บางส่วน)  ทั้งนี้ 
โรงงานได้ท้าการเปรียบเทียบปรับการขยายโรงงานก่อนได้รับอนุญาตแล้ว 

4 พ.ศ. 2558 4.8 ตัน/วัน (MF-4) 
5 พ.ศ. 2558 4.8 ตัน/วัน (MF-5) 
6 พ.ศ. 2561 4.8 ตัน/วัน (MF-6) 74.4 ตัน/วัน 7.2 ตัน/วัน 
- พ.ศ. 2562 - 74.4 ตัน/วัน 40.8 ตัน/วัน 2/ 

(ปัจจุบันด้าเนินการ 26.4 ตัน/วัน) 
ใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงานล้าดับที่ 7 บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ครั้งที่ 3 
ได้แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานส่วนขยายของโรงงาน ครั้งที่ 1 บางส่วน ตรวจพบ
เครื่องจักร 1,677 แรงม้า สิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต 2,594.3 แรงม้า ขอสงวนสิทธิ์ไว้ 
917.3 แรงม้า ซึ่งมีเครื่องจักรหลักที่ขอสงวนสิทธิ์ไว้ (ยังไม่ได้ท้าการติดตั้ง) ได้แก่  
เตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 4.8 ตัน/วัน จ้านวน 3 เตา และเครื่องฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม 
จ้านวน 3 ชุด โดยมีก้าลังการหลอมรวม 14.4 ตัน/วัน ปัจจุบันโครงการจึงมีก้าลัง 
การผลิตรวม 26.4 ตัน/วัน 

หมายเหตุ : 1/ ยังไม่ได้รับอนุญาตเปิดใช้งานเครื่องจักร ตามค้าสั่งอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
   2/ ปัจจุบันโครงการมีก้าลังการผลิตรวม 26.4 ตัน/วัน 
ที่มา : บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด, 2563 
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ตารางท่ี 2.2-2 จ้านวนรายการเครื่องจักรหลักปัจจุบันและภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิต 

ล าดับ รายการเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ 
จ านวนเคร่ืองจักร จ านวน

เคร่ืองจักร
ทั้งหมด ปัจจุบนั 

ภายหลังเพ่ิม
ก าลังการผลิต  

1. ขั้นตอนการหลอม (Melting) 
1.1 เตาหลอมอะลมูิเนียม ขนาด 48 ตัน/วัน (MF-1) - 12/ 1 
1.2 เตาหลอมอะลมูิเนียม ขนาด 7.2 ตัน/วัน (MF-2) 1 - 1 
1.3 เตาหลอมอะลมูิเนียม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-3 – MF-9) 4 3 3/ 7 
1.4 เตาอุ่นหรือเตาพัก (Holding Furnace)  

ขนาดความจุ 930 กิโลกรมั  
6 - 6 

2. ขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนยีม (Aluminum Die Casting) 
2.1 เครื่องฉีดอะลูมิเนียม ขนาด 8 ตัน/วัน 1/ 6 - 6 
2.2 เครื่องฉีดอะลูมิเนียม ขนาด 7.2 ตนั/วัน 1/ 1 - 1 
2.3 เครื่องฉีดอะลูมิเนียม ขนาด 4.8 ตนั/วัน 1/ 4 3 3/ 7 
2.5 แขนกลพ่นน้้ายาเคลือบแม่พิมพ ์ 11 3 3/ 14 
2.4 แขนกลจับชิ้นงานออกจากแม่พิมพ ์ 11 3 3/ 14 
2.4 สายพานลา้เลยีง 11 3 3/ 14 
3. ขัน้ตอนการตกแต่งชิ้นงานและการกัดกลึง (Trimming and Machining) 
3.1 เครื่องอบความร้อน (T5) 1 - 1 
3.2 เครื่องยิงทราย (Shot blast) 2 - 2 
3.3 เครื่องแมชชีนนิ่ง (Machining) 8 1 9 
4. ระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 
4.1 ระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Filter)  1 1 2 

หมายเหตุ  :  1/ องค์ประกอบของชุดเครื่องฉีดอะลูมิเนียม 1 ชุด ได้แก่ เตาพกั แขนกลตักน้้าอะลูมิเนียม เครื่องฉีดขึ้นรูป แขนกลฉีดสเปรย ์ 
แขนกลจับชิ้นงาน และแมพ่ิมพ์ 

 2/ ติดต้ังเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดใช้งาน (เตาหลอมอะลูมิเนียม (MF-1)  ขนาด 48 ตัน/วัน) 
 3/ เครื่องจักรยังไม่ได้ท้าการติดตั้ง แต่ได้รับอนุญาตแล้ว (ขอสงวนสิทธิ์แรงม้าเครื่องจักร) ได้แก่ เตาหลอมอะลูมิเนียม (MF-7 ถึง 

MF9) ขนาด 4.8 ตัน/วัน และเครื่องฉีดอะลูมิเนียม (DC-12 ถึง DC-14) ขนาด 4.8 ตัน/วัน  
ที่มา   :  บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด, 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  
 

- 13 -  

2.3  วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ 

วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ ก่อนและภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตยังคงเป็นประเภท/ชนิดเดียวกัน
โดยมีปริมาณเพ่ิมขึ้น ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ ก่อนและภายหลังเพ่ิมก้าลัง
การผลิตทั้งในด้านปริมาณการใช้งาน การขนส่ง แหล่งที่มา สถานที่จัดเก็บ และลักษณะการใช้ป ระโยชน์ 
แสดงดังตารางท่ี 2.3-1  

 2.3.1  วัตถุดิบ 

        วัตถุดิบหลักในการหลอมอะลูมิ เนี ยม ได้แก่  อะลูมิ เนี ยมก้อน (Aluminium Ingot)  
มีแหล่งที่มาจากภายในประเทศ และเศษอะลูมิเนียม (Aluminium Scarp) ทีห่มุนเวียนกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม   

   โครงการจะสั่งซื้ออะลูมิเนียมก้อน (Aluminium Ingot) มาจากบริษัท ไดกิ อลูมิ เนียม 
อินดัสทรี (ประเทศไทย) จ้ากัด ซึ่งประกอบกิจการผลิตอะลูมิเนียมก้อน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
จังหวัดชลบุรี โดยก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตมีปริมาณการใช้ประมาณ 10.82 ตัน/วัน เมื่อเพ่ิมก้าลังการผลิต 
คาดว่าจะมีการใช้อะลูมิเนียมก้อน 36.39 ตัน/วัน (เพ่ิมข้ึน 25.57 ตัน/วัน) โดยวัตถุดิบจะแพ็คมาเป็นมัดหนัก
ประมาณ 500 กิโลกรัม (ขนาดกว้าง x สูง ประมาณ 100 x 65 เซนติเมตร) โดยจะบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ 
(10 ล้อ) และขนส่งมายังโครงการ โดยอะลูมิเนียมก้อน (Aluminium Ingot) จะถูกน้าไปจัดเก็บไว้บริเวณ
พ้ืนที่เก็บวัตถุดิบภายในอาคารผลิต 1 และด้านหลังติดกับอาคารผลิต 1 ที่มีหลังคาปกคลุม ก่อนที่จะน้ามาใช้
เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตต่อไป เมื่อต้องการใช้งานจะใช้รถโฟล์คลิฟทใ์นการขนวัตถุดิบไปยังเตาหลอม 

   ส้าหรับเศษอะลูมิเนียมที่หมุนเวียนกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตชิ้นส่วน
อะลูมิเนียม โดยก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตมีปริมาณการใช้เศษอะลูมิเนียมที่หมุนเวียน ประมาณ 15.58 ตัน/วัน 
เมื่อเพ่ิมก้าลังการผลิตคาดว่าจะมีการใช้เศษอะลูมิเนียมที่หมุนเวียน 52.41 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้น 36.83 ตัน/วัน) 
โดยเศษอะลูมิเนียมจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในพ้ืนที่เก็บเศษอะลูมิเนียมในถังรวบรวมเศษอะลูมิเนียม ซึ่งตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่จัดเก็บเศษอะลูมิเนียม ภายในอาคารผลิต 1 มีพ้ืนที่ประมาณ 20 ตารางเมตร แบ่งพ้ืนที่ด้วยการทาสี
เขียวขอบขาวที่พ้ืน เมื่อต้องการใช้งานจะใช้รถโฟล์คลิฟทใ์นการขนส่งเศษอะลูมิเนียมไปยังเตาหลอม 

2.3.2  สารเคมี 

 สารเคมีที่ใช้ในโครงการส่วนใหญ่เป็นสารเคมีที่ ใช้ในกระบวนการผลิต โดยจะใช้ในการท้า
ความสะอาดอะลูมิเนียมเหลว ใช้หล่อเย็นเครื่องจักร ใช้ในการล้างเครื่องจักร เคลือบผิวหน้าแม่พิมพ์ ใช้ใน
การหล่อลื่นเครื่องจักร หล่อลื่นหัวอะลูมิเนียม ใช้ทดสอบรอยร้าวของชิ้นงาน รวมทั้งสารเคมีที่ใช้ใน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้า โครงการจัดเก็บสารเคมีไว้ภายในอาคารเก็บสารเคมี โดยแยกเก็บเป็น
สัดส่วนที่ชัดเจนแหล่งที่มาของวัตถุดิบมาจากภายในประเทศ ขนส่งเข้าสู่โรงงานโดยรถบรรทุก 6 และ 4 ล้อ 
โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 โดยมีรายละเอียดปริมาณการใช้ สถานที่จัดเก็บและการใช้ประโยชน์
ของวัตถุดิบและสารเคม ีอ้างถึงตารางท่ี 2.3-1 
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ตารางท่ี 2.3-1 ปริมาณการใช้ แหล่งที่มา การจัดเก็บ และการน้าไปใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบ สารเคมี และชิ้นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์  
 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ ที่มา/การใช้ประโยชน์ 

ปริมาณ 

วิธีการขนส่ง/การเก็บกัก 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง 
(เท่ียวต่อปี) 

ก่อนเพ่ิม 
ก าลัง 

การผลิต 

หลังเพ่ิม 
ก าลัง 

การผลิต 

ก่อนเพ่ิม 
ก าลัง 

การผลิต 

หลังเพ่ิม 
ก าลัง 

การผลิต 
1. วัตถุดิบ        
1.1 อะลูมิเนยีมก้อน  

(Aluminium Ingot) 
- วัตถุดิบในการผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม 10.82 

ตัน/วัน 
36.39 
ตัน/วัน 

-  จัดเก็บในพ้ืนท่ีจัดเก็บวัตถุดิบ  รถบรรทุก  
10 ล้อ 

53 178 

1.2 เศษอะลูมเินียม  
(Return Aluminium Scarp)  

- หมุนเวียนกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตช้ินส่วนอะลูมิเนียม 

15.58 
ตัน/วัน 

52.41 
ตัน/วัน 

-  จัดเก็บในพ้ืนท่ีจัดเก็บเศษอะลูมิเนียม  - - - 

2. สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต       
2.1 ฟลักซ์ (Na2SlF6) - ท้าความสะอาดน้้าอะลูมิเนียม 3.45 

ตัน/ป ี
8.97 
ตัน/ป ี

- จัดเก็บในพื้นท่ีจัดเก็บสารเคมีของแผนก/
บรรจุในกล่องขนาด 25 กิโลกรัม  

รถบรรทุก  
10 ล้อ 

17 56 

2.2 สารหล่อเย็นเครื่องจักร 
(MERESCO-TOOLMATE BS-6E) 

- หล่อเย็นเครื่องจักร 0.21 
ตัน/ป ี

0.69 
ตัน/ป ี

- จัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บสารเคมีของแผนก 
/บรรจุในถังขนาด 18 ลิตร  

รถบรรทุก  
10 ล้อ 

7 22 

2.3 ทินเนอร์ 
 

- ตัวท้าละลาย ใช้ในการล้างเครื่องมือ 
เครื่องจักร แปรงทาสี และเครื่องมือ
พ่นสีที่ปนเปื้อนน้้ามัน 

0.90 
ตัน/ป ี

2.17 
ตัน/ป ี

- จัดเก็บในห้องจัดเก็บทินเนอร์/บรรจุใน
ถังขนาด 9.6 ลิตร  

รถบรรทุก  
4 ล้อ 

15 52 

2.4 สารเคลือบผิวหน้าแม่พิมพ ์  
 (GRAPHACE ELP-10S) 

- เคลือบผิวหน้าแม่พิมพ์ 3.45 
ตัน/ปี 

13.80 
ตัน/ป ี

- จัดเก็บในอาคารเก็บสารเคมี/บรรจุในถัง
ขนาด 200 ลิตร  

รถบรรทุก  
10 ล้อ 

8 26 

2.5 สารหล่อลื่นเครื่องจักร 
 (HYDOL HAW-K) 

- หล่อลื่นเครื่องจักร 1.52 
ตัน/ป ี

2.90 
ตัน/ป ี

- จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี/บรรจุใน
ถังขนาด 200 ลิตร  

รถบรรทุก  
10 ล้อ 

8 26 

2.6 สารหล่อลื่นเครื่องจักร 
     (HYDOL WAY 68X) 

- หล่อลื่นเครื่องจักร 0.36 
ตัน/ป ี

1.52 
ตัน/ป ี

-  จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี/บรรจุใน
ถังขนาด 200 ลิตร  

รถบรรทุก  
10 ล้อ 

3 9 

2.7 สารหล่อลื่นเครื่องจักร 
     (HYDOL WAY 220X) 

- หล่อลื่นเครื่องจักร 2.55 
ตัน/ป ี

7.56 
ตนั/ป ี

- จัดเก็บในอาคารเก็บสารเคมี/บรรจุในถัง
ขนาด 200 ลิตร  

รถบรรทุก  
10 ล้อ 

4 15 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ต่อ) ปริมาณการใช้ แหล่งที่มา การจัดเก็บ และการน้าไปใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบ สารเคมี และชิ้นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์  

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ ที่มา/การใช้ประโยชน์ 

ปริมาณ 

วิธีการขนส่ง/การเก็บกัก 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง 
(เท่ียวต่อปี) 

ก่อนเพ่ิม 
ก าลัง 

การผลิต 

หลังเพ่ิม 
ก าลัง 

การผลิต 

ก่อนเพ่ิม 
ก าลัง 

การผลิต 

หลังเพ่ิม 
ก าลัง 

การผลิต 
2. สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต (ต่อ)       
2.8 น้้ามันหล่อลื่นหัวอะลูมิเนยีม 
      (NEOCASTER N-25) 

- หล่อลื่นหัวอะลูมิเนียม 5.11 
ตัน/ป ี

14.08 
ตัน/ป ี

- จัดเก็บในอาคารเก็บสารเคมี/บรรจุในถัง
ขนาด 200 ลิตร  

รถบรรทุก  
10 ล้อ 

3 11 

2.9 ก๊าซอาร์กอน - ใช้ส้าหรับเชื่อม/ซ่อมแม่พิมพ์ และใช้
ส้าหรับเครื่อง Spectrometer 

1.04 
ตัน/ป ี

3.80 
ตัน/ป ี

- จัดเก็บในอาคารเก็บสารเคมี/บรรจุในถัง
ขนาด 47 กิโลกรัม  

รถบรรทุก  
10 ล้อ 

5 17 

2.10 ก๊าซออกซิเจน - ใช้ในการตัด/เชื่อมชิ้นส่วนอะลูมเินียม 0.35 
ตัน/ป ี

1.21 
ตัน/ป ี

- จัดเก็บในอาคารเก็บสารเคมี/บรรจุในถัง
ขนาด 47 กิโลกรัม  

รถบรรทุก  
10 ล้อ 

2 7 

2.11 ก๊าซไนโตรเจน - ใช้ส้าหรับเครื่องฉีดขึ้นรูปอะลมูิเนียม 2.07 
ตัน/ป ี

7.59 
ตัน/ป ี

- จัดเก็บในอาคารเก็บสารเคมี/บรรจุในถัง
ขนาด 47 กิโลกรัม  

รถบรรทุก  
10 ล้อ 

6 19 

3. สารเคมีที่ใช้ในระบบสาธารณูปโภค       
3.1 แคลเซียมไฮดรอกไซด ์(Ca(OH)2) - ใช้ในระบบบ้าบัดน้้าเสีย 0.02 

ตัน/ป ี
0.06 
ตัน/ป ี

-  จัดเก็บในอาคารเก็บสารเคมี/บรรจุในถุง
ขนาด 25 กิโลกรัม  

รถบรรทุก  
4 ล้อ 

1 2 

3.2 โซเดียมไฮดรอกไซด ์50% (NaOH) - ควบคุมความเป็นกรด-ด่างในระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย 

1.66 
ตัน/ป ี

5.52 
ตัน/ป ี

-  จัดเก็บในอาคารที่เก็บสารเคมี/บรรจุใน
ถังขนาด 30 กิโลกรัม  

รถบรรทุก  
4 ล้อ 

5 17 

3.3 โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) - ใช้ท้าให้เกิดการตกตะกอนของระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย 

6.18 
ตัน/ป ี

20.80 
ตัน/ป ี

-  จัดเก็บในอาคารเก็บสารเคมี/บรรจุในถัง
ขนาด 25 กิโลกรัม  

รถบรรทุก  
4 ล้อ 

6 20 

4. เชื้อเพลิง        
4.1 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือแอลพีจ ี
     (Liquefied Petroleum Gas:  LPG) 

- เชื้อเพลิงที่ใช้ในการหลอมอะลูมิเนียม 0.85 
ตัน/วัน 

2.84 
ตัน/วัน 

- จัดเก็บในพื้นที่เก็บก๊าซ LPG/บรรจุใน
ถังขนาด 44,565 ลิตร  

รถบรรทุก  
10 ล้อ 

33 110 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ต่อ) ปริมาณการใช้ แหล่งที่มา การจัดเก็บ และการน้าไปใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบ สารเคมี และชิ้นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์  

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ ที่มา/การใช้ประโยชน์ 

ปริมาณ 

วิธีการขนส่ง/การเก็บกัก 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง 
(เท่ียวต่อปี) 

ก่อนเพ่ิม 
ก าลัง 

การผลิต 

หลังเพ่ิม 
ก าลัง 

การผลิต 

ก่อนเพ่ิม 
ก าลัง 

การผลิต 

หลังเพ่ิม 
ก าลัง 

การผลิต 
5. ผลิตภัณฑ์        
5.1 ช้ินส่วนยานยนต ์ - จ้าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการ 10.76 

ตัน/วัน 
36.18 
ตัน/วัน 

- พื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ บริเวณอาคารผลิต 2 
และเช่าพื้นที่ บริษัท ไดซิน อาร์ท โลจิ
สติกส์ จ้ากัด พื้นที่ขนาด 1,240 ตาราง
เมตร   

รถบรรทุก  
6 ล้อ 

190 638 

 

หมายเหตุ :   1/ อ้างอิงการขนส่งจากน้้าหนกัรวมการบรรทุก/ตัน จากการใช้รถแต่ละประเภทการขนส่งจากประกาศผู้อ้านวยการทางหลวงชนบท เร่ือง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้า้หนัก น้า้หนกับรรทุก หรอืน้้าหนกัลงเพลาเกินกว่าที่ได้ก้าหนด 
หรือโดยทีย่านพาหนะนั้นอาจทา้ให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2552  

ที่มา : บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด, 2563
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2.3.3  เชื้อเพลิง 

   1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

     โครงการมีการเก็บส้ารองเชื้อเพลิงชนิดปิโตรเลียมเหลว (LPG) ไว้ในถังรูปแคปซูลขนาด 
44,565 ลิตร จ้านวน 1 ถัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อส่งก๊าซขนาด 3 นิ้ว ไปยังจุดที่ใช้งาน (เตาหลอม) 
แรงดันใช้งานภายในโครงการอยู่ประมาณ 1.5 บาร์ แสดงรายละเอียดท่อล้าเลียงก๊าซแอลพีจีภายโครงการ 
โดยพ้ืนที่กักเก็บเป็นพ้ืนคอนกรีตมีการกั้นด้วยรั้วโปร่งท้าด้วยวัสดุทนไฟ สูง 1.8 เมตร มีทางเข้าออก 2 ทาง  
มีป้ายก้ากับชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานแก่เตาหลอมในการหลอมอะลูมิเนียม โดยก๊าซดังกล่าวจะขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกก๊าซก่อนขนถ่ายเข้าสู่ถังเก็บส้ารองเชื้อเพลิงของโครงการ โดยก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตมีปริมาณ
การใช้ก๊าซ LPG เพ่ือเป็นเชื้อเพลิงในการหลอมอะลูมิเนียมประมาณ 0.85 ตัน/วัน และภายหลังเพ่ิมก้าลัง
ผลิตโครงการมีการใช้ก๊าซ LPG ประมาณ 2.84 ตัน/วัน 

   2) น้ ามันเบนซิน 

     น้้ามันเชื้อเพลิงที่น้ามาใช้ในโครงการ ได้แก่ น้้ามันเบนซิน จะถูกน้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง
ของรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) ในกิจกรรมการขนส่งภายในโรงงาน โดยก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตมีปริมาณการใช้
น้้ามันเบนซินประมาณ 17.39 ลิตร/วัน ภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตคาดว่าจะมีการใช้งานเพ่ิมขึ้นเป็น 58.49 
ลิตร/วัน แหล่งที่มาของน้้ามันเบนซินจากบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ขนส่งเข้าสู่โรงงานโดยบรรทุกขนส่ง
น้้ามัน ขนาด 3,000 ลิตร ความถ่ีในการขนส่งประมาณ 1 เที่ยว/สัปดาห์ จัดเก็บน้้ามันในพ้ืนที่จัดเก็บน้้ามันที่
มีหลังคาปกคลุม พร้อมทั้งจัดท้ารั้วโปร่งล้อมรอบ ความสูงประมาณ 2 เมตร โดยจะถูกวางบนตะแกรงเหล็ก
ยกสูงจากพ้ืนประมาณ 10 เซนติเมตร ขนาดพ้ืนที่อาคารประมาณ 32 ตารางเมตร ส้าหรับระบบความ
ปลอดภัยของถังเก็บน้้ามัน ประกอบด้วย เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จ้านวน 1 ถัง และวัสดุดูดซับน้้ามัน
ส้าเร็จรูป จ้านวน 1 ชุด 

2.3.4  ผลิตภัณฑ์ 

   1) ผลิตภัณฑ์หลัก 

     ผลิตภัณฑ์หลักของโครงการ คือ ชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ได้แก่ ไฟหน้ารถยนต์ ไฟตัดหมอก
รถยนต์ ระบบเกียร์รถยนต์ และชุดพวงมาลัยรถยนต์ จ้าหน่ายให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ก่อนเพ่ิมก้าลังการ
ผลิตมีก้าลังการผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ประมาณ 10.76 ตัน/วัน และภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตจะสามารถ
ผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม เพ่ิมขึ้นเป็น 36.18 ตัน/วัน  (เพ่ิมขึ้น 25.42 ตัน/วัน) (ผลิตภัณฑ์ของโครงการ  
แสดงดังรูปที่ 2.3.4-1) 

   2) ผลพลอยได้ 

     ผลพลอยได้ของโครงการ คือ เศษอะลูมิเนียมจากกระบวนการรีไซเคิล โดยผลพลอยได้
ของโครงการได้จากขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียมด้วยแม่พิมพ์ และขั้นตอนการตกแต่งชิ้นงานและกัดกลึง 
ส้าหรับเศษอะลูมิเนียมที่ เกิดจากกระบวนการผลิต หรือ Return Scrap โครงการจะรวบรวมกลับเข้าสู่
ขั้นตอนการหลอมใหม่อีกครั้ง โดยก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตคาดว่าจะมีเศษอะลูมิเนียมเกิดขึ้นประมาณ  
15.58 ตัน/วัน และภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตคาดว่าจะมีเศษอะลูมิเนียมเกิดขึ้นประมาณ 52.41 ตัน/วัน  
เศษอะลูมิเนียมจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในพ้ืนที่เก็บเศษอะลูมิเนียม โดยเก็บไว้ในถังรวบรวมเศษอะลูมิเนียม 
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ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จัดเก็บ มีพ้ืนที่ประมาณ 20 ตารางเมตร แบ่งพ้ืนที่ด้วยการทาสีเขียวขอบขาวที่พ้ืน เศษอะลูมิเนียม
จะน้าไปหลอมในเตาหลอมอะลูมิเนียม ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากพ้ืนที่เก็บเศษอะลูมิ เนียมประมาณ 20 เมตร  
เมื่อต้องการใช้งานจะใช้รถโฟล์คลิฟทใ์นการขนเศษอะลูมิเนียมไปยังเตาหลอมอะลูมิเนียม 

 

 
 

 

ไฟหน้ารถยนต ์ ระบบเกียร์รถยนต ์
  

ไฟตัดหมอกรถยนต์ ไฟหน้ารถยนต ์
รูปที่ 2.3.4-1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ของโครงการ 

 

2.4  การขนส่ง 

1)  ระยะก่อสร้าง 

 การก่อสร้างโครงการก้าหนดแผนงานประมาณ 6 เดือน มีกิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง/เครื่องจักรด้วยรถบรรทุกสูงสุดประมาณ 2 คัน/วัน และมีการขนส่งคนงานเข้าสู่พ้ืนที่โครงการโดย
รถยนต์สูงสุดประมาณ 3 คัน/วัน กิจกรรมขนส่งข้างต้นจะใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 และถนนเขต
อุตสาหกรรมสุรนารี ตามล้าดับ เพ่ือเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ 

2)  ระยะด าเนินการ 

 กิจกรรมการขนส่งในช่วงด้าเนินการ ได้แก่ ยานพาหนะที่เกิดจากการขนส่งสารเคมี ผลิตภัณฑ์ 
การขนส่งมูลฝอยและกากของเสีย และการเดินทางของพนักงาน ซึ่งภายหลังการเพิ่มก้าลังการผลิตจะท้าให้ มี
ปริมาณการขนส่งในภาพรวมเพ่ิมข้ึนจาก 239 เป็น 317 คัน/วัน (เพ่ิมข้ึน 78 คัน/วัน) 
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2.5  กระบวนการผลิต 

 กระบวนการผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมส้าหรับยานยนต์แบ่งออกเป็น 9 กิจกรรมหลัก  ได้แก่ 1) การ
เตรียมวัตถุดิบ (Material Preparation) 2) การหลอมอะลูมิเนียม (Melting) 3) การขนถ่ายอะลูมิเนียมเหลว 
(Molten Aluminum Transfer) 4) การฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียมด้วยแม่พิมพ์ (Casting) 5) การตกแต่งชิ้นงาน
(Finishing) 6) การกัดกลึง (Machining) 7) กระบวนการอบเพ่ือคลายความเครียดชิ้นงานด้วยเตาอบ T5 8)
การตรวจสอบชิ้นงานก่อนการส่งมอบ (Checking) และ 9) การจัดเก็บชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป (F/G 
Ware house) เพ่ือรอการขนส่งเพ่ือส่งมอบให้ลูกค้า ส้าหรับการด้าเนินกิจกรรมการผลิตในปัจจุบันและ
ภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิต มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การเตรียมวัตถุดิบ (Materials preparation) 

 วัตถุดิบที่ใช้ในโครงการจะมีอะลูมิเนียมก้อน (Aluminium Ingot) จากบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม 
อินดัสทรี (ประเทศไทย) จ้ากัด และเศษอะลูมิเนียม (Aluminium Scarp) จากกระบวนการผลิต มาผสมเป็น
วัตถุดิบ จากนั้นจะถูกล้าเลียงมายังพ้ืนที่เตรียมวัตถุดิบบริเวณเตาหลอมอะลูมิเนียม ด้วยรถโฟล์คลิฟท์ 
วัตถุดิบทัง้หมดจะถูกใส่ในกระบะเหล็ก และจัดวางไว้บริเวณข้างเตาหลอมอะลูมิเนียม  

2) การหลอม (Melting)  

  กระบวนการหลอมอะลูมิเนียม แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก เริ่มจากการการป้อนวัตถุดิบเข้าสู่
เตาหลอม กระบวนการหลอม การท้าความสะอาดด้วยการกวนฟลักซ์และจัดการสิ่งปฏิกูลจากกระบวนการ
หลอม และการตรวจสอบคุณภาพน้้าอะลูมิเนียม มีรายละเอียดดังนี้ 

  2.1)  การป้อนวัตถุดิบเข้าสู่เตาหลอม วัตถุดิบจะถูกป้อนเข้าสู่เตาหลอมอะลูมิเนียม ในสัดส่วน
อะลูมิเนียมก้อน 40 ส่วน ต่อเศษอะลูมิเนียม 60 ส่วน (สูงสุด) โดยการน้าวัตถุดิบที่ได้จากขั้นตอนการเตรียม
วัตถุดิบ ส่งเข้าด้านบนของเตาหลอมด้วยเครนไฟฟ้ายกรถเข็นขึ้นไปเอียงเทวัตถุดิบลงปากเตา จากนั้นกดปุ่ม
ให้เครนไฟฟ้าท้างาน ซ่ึงจะดึงรถเข็นข้ึนไปเทวัตถุดิบลงสู่เตาหลอมพร้อมกับน้ารถเข็นเปล่าลงมาอัตโนมัติ 

  2.2)  การหลอมอะลูมิเนียมในเตาหลอม หลังจากป้อนอะลูมิเนียมเข้าสู่เตาหลอมในปริมาณที่
เพียงพอแล้ว พนักงานจะท้าการกดปุ่มที่แผงควบคุมเตาหลอม เพ่ือเปิดการท้างานของหัวเผาในห้องหลอม
โดยใช้เชื้อเพลิง LPG โดยอะลูมิเนียมถูกหลอมละลายกลายเป็นอะลูมิเนียมเหลวในเตาหลอม (Melting 
Chamber) เมื่อละลายเป็นของเหลวแล้วจะไหลมารวมกันในบริเวณห้องอุ่น (Holding Chamber) โดยจะท้า
หน้าที่กักเก็บอะลูมิเนียมเหลวเพ่ือรอการน้าไปใช้ในการผลิต และจะมีหัวเผา 1 ชุด ท้าหน้าที่รักษาระดับ
อุณหภูมิอะลูมิเนียมเหลวในห้องอุ่นนี้ให้สม่้าเสมอคงที่  

  2.3)  การปรับปรุงคุณภาพอะลูมิเนียมเหลว อะลูมิเนียมที่หลอมเหลวจากเตาหลอมที่พักอยู่ใน
ห้องอุ่นของเตาหลอม หลังจากนั้นจะท้าการก้าจัดสิ่งปนเปื้อนโดยการเติมสารปรับปรุงคุณภาพ (ฟลักซ์) เพ่ือ
ท้าหน้าที่ป้องกันการเกิดออกไซด์ และช่วยท้าให้ออกไซด์และสิ่งเจือปนอ่ืน ๆ ลอยขึ้นมาอยู่ที่ผิวหน้า
อะลูมิเนียมเหลว 

  2.4)  การตรวจสอบคุณภาพน้ าอะลูมิเนียม อะลูมิเนียมเหลวที่ผ่านการท้าความสะอาดด้วยการ
กวนฟลักซ์แล้ว จะมีการตรวจวัดคุณภาพและอ่านค่าปริมาณธาตุที่ผสมอยู่ในอะลูมิเนียมว่ามีปริมาณที่ตรง
ตามมาตรฐานเกรดอะลูมิเนียมแต่ละเกรด โดยใช้ "เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ (Spectrometer)" อ่านค่าจาก
อะลูมิเนียมเหลวที่หล่อเป็นแท่งตัวอย่างส้าหรับท้าการทดสอบเทียบกับค่ามาตรฐาน 
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3) การขนถ่ายอะลูมิเนียมเหลว (Molten Aluminum Transfer)  

การขนถ่ายอะลูมิเนียมเหลวนี้จะมีเฉพาะในกระบวนการผลิตของ เตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 
48 ตัน/วัน (MF-1) เท่านั้น โดยจะท้าการจ่ายอะลูมิเนียมให้กับเครื่องฉีดอะลูมิเนียมหมายเลข DC-1 ถึง DC-
6 เนื่องจากเตาพักของเครื่องฉีดอะลูมิเนียม DC-1 ถึง DC-6 จะเป็นเตาพักชนิดที่ให้ความร้อนด้วยขดลวด
ไฟฟ้า (Heater) ที่ขนาด 5x2.5 กิโลวัตต์ต่อเตา ซึ่งขนาดจะเล็กไม่สามารถหลอมอะลูมิเนียมได้ โดยจะท้า
หน้าที่ให้ความร้อนเพ่ือรักษาอุณหภูมิน้้าอะลูมิเนียมเหลวให้คงที่ที่ 680 องศาเซลเซียส ส่วนเตาหลอมอ่ืนๆ 
ได้แก่ เตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 7.2 ตัน/วัน (MF-2) และเตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-3 
ถึง MF-9) จะท้าหน้าที่ทั้งหลอมและอุ่นส้าหรับเครื่องฉีดอะลูมิเนียมในเตาเดียวกัน โดยเตาหลอมอะลูมิเนียม 
MF-2 จะติดตั้งที่เครื่องฉีดอะลูมิเนียมหมายเลข DC-7 เตาหลอมอะลูมิเนียม MF-3 ถึง MF-9 จะติดตั้งที่
เครื่องฉีดอะลูมิเนียมหมายเลข DC-8 ถึง DC-14 ตามล้าดับ  

4) การฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม (Aluminum Die Casting) 

4.1) เครื่องฉีดน้ าอะลูมิเนียมที่ติดตั้งร่วมกับเตาหลอม อะลูมิเนียมเหลวที่สะอาดภายในบ่อตัก 
(Lading Well) ของเตาหลอมแต่ละชุดจะถูกหุ่นยนต์แขนกล (Robot) ตักด้วยกระบวยและเทใสในช่องป้อน
น้้าอะลูมิเนียมเหลวของเครื่องฉีดน้้าอะลูมิเนียม (Die casting machine) และท้าการฉีดน้้าอะลูมิเนียมผ่าน
แม่พิมพ์ตามลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ ในระหว่างการฉีดขึ้นรูปจะใช้น้้าผสมสารเคลือบแม่พิมพ์ พ่น
หน้าแม่พิมพ์ เพ่ือป้องกันชิ้นงานติดกับแม่พิมพ์ อะลูมิเนียมจะถูกลดอุณหภูมิให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วด้วยน้้า
หล่อเย็น จากนั้นชิ้นงานจะถูกน้าออกจากแบบแม่พิมพ์โดยใช้หุ่นยนต์แขนกล (Robot) จับชิ้นงานที่แข็งตัว
แล้วแต่ยังคงร้อนอยู่จุ่มลงในถังน้้า เพ่ือลดอุณหภูมิอีกครั้งหนึ่ง พนักงานจะน้าชิ้นงานที่เย็นตัวแล้วเคาะครีบ
อะลูมิเนียม ซึ่งเป็นทางผ่านของน้้าอะลูมิเนียมขณะฉีดขึ้นรูปออกและส่งไปยังกระบวนการขัดผิว (Shot 
Blasting) และตกแต่งชิ้นงานต่อไป 

4.2)  เครื่องฉีดน้ าอะลูมิเนียมที่ไม่ได้ติดตั้งกับเตาหลอม เครื่องฉีดน้้าอะลูมิเนียมที่ไม่ได้ติดตั้ง
เตาหลอม จะรับน้้าอะลูมิเนียมจากเตาหลอมอะลูมิเนียมส่วนกลาง (Central Melt) ขนาด 48 ตัน/วัน โดย
การถ่ายน้้าอะลูมิเนียม จะใช้ระบบอัตโนมัติโดยมีกระบวยตักน้้าอะลูมิเนียมในบอตักของเตา Central Melt 
ขนาด 48 ตัน/วัน เคลื่อนที่ไปเทยังเตาพักน้้าอะลูมิเนียม ใช้ส้าหรับอุ่นน้้าอะลูมิเนียม โดยใช้พลังงานไฟฟ้า 
ประกอบด้วย เตาพักความจุ 930 กิโลกรัม จ้านวน 6 เตา โดยเตาพักอะลูมิเนียมแต่ละเตาจะมีแขนกลตัก
อะลูมิเนียม อยู่ 1 เครื่อง เพื่อตักอะลูมิเนียม ให้กับเครื่องฉีดอะลูมิเนียม (DC-1 ถึง DC-6) แต่ละเครื่องเพ่ือฉีด
ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

5) กระบวนการตกแต่งชิ้นงาน (Finishing) 

ขั้นตอนการตกแต่งชิ้นงานกระบวนการฉีดขึ้นรูปจะด้าเนินการหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการฉีด
ขึ้นรูป เมื่อแม่พิมพ์เปิดออกจะมีแขนกลโรบอทจับชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ และส่งไปยังสายพานล้าเลียง 
(Conveyor) ในขณะที่มีการล้าเลียงจะมีการลดอุณหภูมิของชิ้นงาน ท้าให้ชิ้นงานเย็นลงบนสายพานโดยพัด
ลมเป่าชิ้นงาน ในขณะที่ล้าเลียงชิ้นงาน เมื่อชิ้นงานเย็นพนักงานจะท้าการตัดหรือเคาะชิ้นงานส่วนที่ล้นเกิน 
(Over Flow) ออกจากส่วนที่เป็นชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ด้วยค้อนไม้ เศษชิ้นส่วนที่ได้จากการเคาะจะเก็บรวบรวม
ในรถเข็น เพ่ือน้ากลับไปหลอมใหม่ ในขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานเพื่อน้าไปสู่กระบวนการตกแต่งต่อไป 
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6) กระบวนการอบเพื่อคลายความเครียดชิ้นงานด้วยเตาอบ T5 

ชิ้นงานจากกระบวนการผลิตบางประเภท ต้องมีการอบเพ่ือคลายความเครียดของชิ้นงาน 
หลังจากผ่านการฉีดขึ้นรูป ในการอบชิ้นงานเพ่ือคลายความเครียด จะใช้เตาอบ T5 มีลักษณะเป็นเตาแบบ 
มีฝาเปิดเลื่อนขึ้นที่ฐานของเตาจะมีแท่น เป็นส่วนส้าหรับวางตะกร้าใส่ชิ้นงานที่จะน้ามาอบ สามารถเคลื่อนที่
ได้โดยใช้ชุดเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า แท่นจะก่อด้วยอิฐทนไฟและฉนวนกันความร้อน ตัวเตาจะมีโครงสร้างเป็น
เหล็ก และมีขดลวดความร้อนจากพลังงานไฟฟ้า ในการป้อนชิ้นงานจะวางเรียงชิ้นงานจะน้าชิ้นงานที่ผ่านการ
ตกแต่งครีบและผิวเรียบร้อยแล้วเรียงซ้อนทับกันในตะกร้าเหล็กแล้วใช้เครนยกตะกร้าเหล็กไปวางบนแท่น
ของเตาจนครบ เมื่อวางตะกร้าชิ้นงานเรียบร้อยแล้วก็จะกดปุ่มควบคุมที่อยู่หน้าหน้าตู้ควบคุมเตา แท่นจะ
เลื่อนพาตะกร้าชิ้นงานเข้าไปในเตาช้าๆ จนสุด และประตูเตาเลื่อนลงมาปิดปากเตาเพ่ือป้องกันความร้อน
ออกมาภายนอกเตา เตาจะเริ่มท้างานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ ซึ่งอุณหภูมิภายในเตาจะค่อยๆ 
เพ่ิมขึ้นจนกระทั่งอุณหภูมิภายในเตาอยู่ที่ประมาณ 250 องศาเซลเซียส และควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ต่อเนื่อง 
3 ชั่วโมง เมื่อครบตามเวลาที่ตั้งไว้ ฝาเตาอบจะเปิดออกโดยเลื่อนขึ้นและแท่นจะเลื่อนน้าตะกร้างานออกมา
จากเตาอบเองโดยอัตโนมัติ  

7) กระบวนการกัดกลึงช้ินงาน 

ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์บางส่วนหรือบางรุ่นที่ท้าการผลิต ลูกค้าจะน้าไปประกอบร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ผลิตรายอ่ืนและบางจุดบนตัวชิ้นงานที่มีการก้าหนดขนาดที่มีค่าละเอียดมาก กระทั่งไม่สามารถขึ้นรูปด้วย
แม่พิมพ์ได้ จึงมีกระบวนการเพ่ิมเติมคือกระบวนการกัดกลึง (Machining Process) เพ่ือท้าการกัดกลึงหรือ
เจาะเอาเนื้ออะลูมิเนียมบนตัวชิ้นงานออกให้ได้ค่าตามที่ก้าหนดในแบบชิ้นงานเครื่องจักรที่ใช้จะเป็นเครื่อง 
CNC ที่ท้างานด้วยการโปรแกรมเส้นทางการเดินของเครื่องมือกัด (Tool) ในการกัดกลึงหรือเจาะชิ้นงาน 
ชิ้นงานจะถูกจับยึดด้วยจิ๊กฟ๊ิกเจอร์ (Jig & Figure) ที่ควบคุมด้วยอากาศอัดให้ชิ้นงานจับยึดอยู่กับที่และตรง
ต้าแหน่งเดิมทุกครั้งในการป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักรขั้นตอนในการท้างานของกระบวนการกัดกลึง เริ่มจาก
พนักงานหยิบชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการตกแต่งชิ้นงานมาแล้วใส่ลงในจิ๊กฟิกเจอร์ในเครื่องจักรและปิดประตู 
จากนั้นกดปุ่มควบคุมเพ่ือให้เครื่องจักรเริ่มท้างานโดยการเคลื่อนที่เครื่องมือกัดไปกัดกลึงหรือเจาะตามจุด
ต่างๆ บนชิ้นงานตามที่โปรแกรมไว้โดยอัตโนมัติจนจบกระบวนการ พนักงานจะเปิดประตูเครื่องจักรเพ่ือน้า
ชิ้นงานออก เป่าลมท้าความสะอาดจิ๊กฟ๊ิกเจอร์เพ่ือไล่เศษอะลูมิเนียมที่ถูกกัดกลึงเจาะออกหรือเรียกว่าเศษชิพ 
(Chip) จากนั้นน้าชิ้นงานตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนเพ่ือเริ่มกระบวนการกัดกลึงใหม่  ในขณะที่ท้าการกัดกลึง 
เจาะนั้นจะมีสารหล่อเย็น (Coolant) มีลักษณะเป็นน้้าสีขาวขุ่น มีส่วนผสมของน้้ามัน 1 ส่วน กับน้้า 20 ส่วน 
(Moresco Tool mate BS.6E) เพ่ือลดการสึกหรอของเครื่องมือกัด และหล่อเย็นชิ้นงาน ขณะที่ท้าการกัด
กลึงเจาะ น้้าสารหล่อเย็นนี้จะมีสูญเสียจากในระบบของเครื่องจักรจึงจ้าเป็นต้องมีรอบการเติมเพ่ิมเข้าไปใน
เครื่องจักร รอบการเติมเพ่ิม 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และอายุการใช้งานของน้้าสารหล่อเย็นจะท้าการเปลี่ยนถ่าย
ออกทั้งระบบ จะมีรอบการเปลี่ยนที่ 1 ครั้งต่อทุก 6 เดือน น้้าสารหล่อเย็นที่ใช้งานแล้วจะถูกดูดถ่ายใส่ 
ถังขนาด 200 ลิตร และเก็บรวบรวมเพ่ือส่งก้าจัดโดยบริษัท เอกอุทัย จ้ากัด (มหาชน) 
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8) การตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งมอบ 

ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการต่างๆ จนครบทุกกระบวนการแล้วนั้น ก่อนที่ท้าการส่งมอบให้กับ 
ทางลูกค้าจ้าเป็นจะต้องท้าการตรวจสอบสภาพทั่วไป  (Appearance) และการสุ่มตรวจขนาดและมิติ 
(Dimension) ของชิ้นงานเพ่ือให้มั่นใจเรื่องคุณภาพชิ้นงานเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อก้าหนดของลูกค้า 
รวมทั้งการบรรจุหีบห่อในการขนส่งมีความเรียบร้อยและป้องกันความเสียหายอันอาจจะ เกิดขึ้นระหว่าง 
การขนส่งไปถึงลูกค้า โดยการตรวจสอบมิติ (Dimension) ของชิ้นงานจะเป็นลักษณะการสุ่มตรวจ โดยการ
สุ่มชิ้นงานตามจ้านวนการสุ่มมาตรฐานจากจ้านวนชิ้นงานทั้งหมดที่จะส่งมอบให้ลูกค้าแต่ละล๊อต มาท้าการ
ตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดเช่น เวอเนียร์ ไฮท์เกจ และเครื่องวั ด 3 มิติ (CMM: Coordinate Measuring 
Machine) และบันทึกค่าตรวจวัด รวมถึงส้าเนาผลการวัดแนบไปพร้อมกับชิ้นงานที่ส่งมอบ 

9) การจัดเก็บสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

ชิ้นงานที่ผ่านทุกกระบวนการผลิต ตรวจสอบ และบรรจุหีบห่อพร้อมส่งมอบนั้นจะถูกเรียกว่า 
“ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป” พร้อมมีป้ายชี้บ่งและจัดการระบบ FIFO (First In-First Out) เพ่ือรอการขนส่งให้
ลูกค้าต่อไป 

ส้าหรับกระบวนการผลิตของโครงการอาจถือได้ว่าเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ส่งผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญของโครงการ ดังนั้นนอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเพ่ิมก้าลังการผลิตให้ได้มา
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้นแล้วนั้น โครงการยังให้ความส้าคัญในการควบคุมและจัดการกับ
มลพิษที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิตอย่างเหมาะสม โดยรายละเอียดของแหล่งก้าเนิดและการจัดการ
มลพิษที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิต แสดงดังตารางที่ 2.5-1 ส้าหรับดุลการผลิตของโครงการและ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากแต่ละกิจกรรมแสดงดังรูปที่ 2.5-1 และรูปที่ 2.5-2 และภาพขั้นตอนการ
ด้าเนินกิจกรรมการผลิตดังรูปที่ 2.5-3 และรูปที่ 2.5-4 
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ตาราง 2.5-1 แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต  

แหล่งก าเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1. ขั้นตอนการหลอม 

(Melting) 
- เปิด-ปิดฝาเตาหลอม

เพื่อป้อนอะลูมิเนียม
ก้ อ น แ ล ะ เ ศ ษ
อะลูมิ เนียมลงไปใน
เตาหลอม 

 
 
 
 

- อากาศ : เกิดจากขั้นตอนการ 
เปิด-ปิดฝาเตาหลอม เพื่อป้อน
วัตถุดิบ ซึ่งมีมลพิษทางอากาศที่
ส้ า คั ญ  คื อ  ฝุ่ น ล ะ อ อ ง 
(Particulate Matter) ฝุ่ น
อะลูมิเนียม (Al) ก๊าซออกไซด์ของ
ไน โ ต ร เจ น  (NOx) แ ล ะ ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

-  เตาหลอมอะลูมิเนียม 

 

- โครงการออกแบบให้มีการ
ติดตั้ง Hood เหนือเตาหลอม 
เพื่อรวบรวมอากาศที่อาจฟุ้ง
กระจายออกมาจากเตาหลอม
ขณะเปิด-ปิดฝาเตาเข้าสู่ระบบ
ถุ ง ก ร อ ง  (Bag Filter) เพื่ อ
บ้ าบั ด ม ลพิ ษ อากาศ ให้ ได้
คุณ ภาพก่อนระบายออกสู่
ภายนอกต่อไป 

- ให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติ งานใน
พื้ นที่ ท้ างาน ต้องสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้ง 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
ก ารท้ า ง าน ระ ดั บ วิ ช า ชี พ  เป็ น
ผู้รับผิดชอบโดยตรง คอยวางแผนการ
จัดการด้านความปลอดภัย ดูแลให้มี
การปฏิบัติ เกี่ยวกับความปลอดภัย 
ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ ความ
ปลอดภัยให้ถูกวิธีและอยู่ในสภาพการ
ใช้งานได้ตรวจตราสภาพการท้างาน
และการปฏิบัติงานของคนงานแล้ว
รายงานให้ปรับปรุงแก้ ไข  บันทึก
จัดท้ารายงานและสอบสวนเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุและโรคที่เกิดเนื่องจากการ
ท้างาน และส่งเสริมสนับสนุนให้มี
กิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การท้างาน 

- จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย
ใน ก ารท้ า งาน  โด ย ให้ พ นั ก งาน
บางส่วนของทุกฝ่ายเข้ าร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ  ร่วมกันวางแผน
ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อก้าหนด
อย่ าง เค ร่ งค รัด  มี ก ารจู ง ใจและ
ประชาสั มพั น ธ์ เพื่ อ ให้ พ นั ก งาน
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 

 - ขั้นตอนการเติมสาร
ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ 
(ฟลักซ์) เพื่อป้องกัน
การเกิดออกไซด์และ
ช่วยให้ออกไซด์หรือ
สิ่งเจือปนอื่น ๆ ลอย
ขึ้ น ม าอยู่ ที่ ผิ ว ห น้ า
อะลูมิเนียมเหลว  

 

- อากาศ : เกิดจากการกวาดตระ
กรันอะลูมิเนียมจากผิวอะลูมิเนียม
เหลว มีมลพิษทางอากาศที่ส้าคัญ 
คือ ฝุ่นฟูมโลหะและไอระเหยจาก
การหลอมอะลมูิเนียม 

- ความร้อน : จากการเปิดฝาเตา
เพื่อท้าการกวนและกวาดตระกรัน
อะลูมิ เนียมจากผิวอะลูมิ เนียม
เหลวที่อุณหภูมิประมาณ 730 
องศาเซลเซียส  

- ของเสีย : เกิดจากการเติมสาร
ปรับปรุงคุณภาพ (ฟลักซ์) เพื่อ
ป้องกันการเกิดออกไซด์และช่วย
ให้ออกไซด์หรือสิ่งเจือปนอื่น ๆ 
ลอยขึ้นมาอยู่ที่ผิวหน้าอะลูมิเนียม
เหลว เรียกว่า ตระกรันอะลูมิเนยีม 
(Aluminium Dross) 

-  ฝาเตาหลอม 
 

 
 
 

 
 
 
 
-  เกิ ด จ า ก ก า ร เติ ม ส า ร
ปรับปรุงคุณภาพ (ฟลักซ์) 

 

- โครงการมีการติดตั้ งระบบ
บ้าบัดมลพิษอากาศแบบถุง
กรอง (Bag filter) เพื่อบ้าบัด
ม ล พิ ษ จ า ก เ ต า ห ล อ ม
อะลูมิเนียม 

- โครงการจัดให้มีที่ส้าหรับใส่
ตะกรันอะลู มิ เนี ยม  ตั้ งอยู่
บ ริ เวณ ส่ วนการผลิ ต  เพื่ อ
รวบรวมไปเก็บไว้ภายในอาคาร
เก็บของเสียของโครงการ ก่อน
ติดต่อให้หน่ วยงานที่ ได้ รับ
อ นุ ญ าต จ าก ก ร ม โร ง งาน
อุตสาหกรรมเข้ามารับไปก้าจัด
ต่อไป 

 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 24 - 

ตาราง 2.5.-1 (ต่อ) แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหล่งก าเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
2. ขั้นตอนการฉีด
ขึ้นรูป (Injection) 

- วิ ธี ก า ร ขึ้ น รู ป แ บ บ ฉี ด
อะลูมิเนียม (Die Casting) 
โดยเครื่องฉีดอะลูมิเนียม 
( Die Casting Machine) 
แบบอัตโนมัติ โดย แขน
กลจะตักน้้ าอะลูมิ เนียม
จากเตาพัก เข้าเครื่องฉีด
อะลูมิ เนียมและท้าการ 
ฉีดน้้ าอะลูมิ เนี ยมเข้ าสู่
แม่พิมพ์ซึ่งต้องมีการหยด
น้้ามันหล่อลื่น จากนั้นรอ
ให้ อุ ณ ห ภู มิ เย็ น ล งจ น
ช้ินงานแข็ งตั ว จากนั้ น
แขนกลจับ ช้ินงานออก
และส่งออกจากเครื่องฉีด
เพื่ อ ไป สู่ ก ร ะบ วน ก าร
ตกแต่ง 

- ของเสีย : เกิดเศษอะลูมิ เนียม
เปื้อนน้้ามัน จากข้ันตอนการฉีดน้้า
อะลูมิเนียมเข้าแม่พิมพ์ซึ่งต้องมี
การหยดน้้ามันหล่อลื่นและมีลม
เป่าท้าความสะอาดแม่พิมพ์ในทุก
รอบการท้างาน 

- น้้าเสีย : เกิดในขั้นตอนการสเปรย์
น้้ ายาแม่ พิ มพ์ เมื่ อ เอา ช้ิน งาน
ออกไปแล้ว เพื่อเตรียมกลับไปใช้
งานใหม่อีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เครื่องฉีดอะลูมิเนียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การสเปรย์น้้ายาแม่พิมพ ์
 
 
 
 
 

 

- เศษอะลูมิเนียมเปื้อนน้้ามัน 

- โ ค ร ง ก า ร ร ว บ ร ว ม เ ศ ษ
อะลูมิเนียมปนเปื้อนน้้ามันที่ใช้
งานแล้ว ไปเก็บไว้ภายในอาคาร
เก็บของเสียของโครงการ เพื่อรอ
ติ ด ต่ อ ให้ ห น่ วย งาน ที่ ได้ รั บ
อ นุ ญ า ต จ า ก ก ร ม โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม เช่น บริษัท ไดกิ 
อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด เข้ามารับไปก้าจัด
ต่อไป 

- โครงการออกแบบให้มีระบบ
บ้าบัดน้้าเสียเพื่อรองรับน้้าเสียที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเพื่อ
บ้าบัดคุณภาพน้้าก่อนน้าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

- การด้าเนินการจัดส่งกากของเสยี
ออกไป ก้ าจั ดนอกโครงการ
จะต้องด้าเนินการให้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนที่หน่วยงานราชการ
ก้าหนด 

- ก้าหนดให้อาคารเก็บรวบรวม
ของเสียเป็นพื้นที่ท่ีมีหลังคาคลุม 
และมีพื้นที่พอเพียงต่อปริมาณ
ของเสียที่เกิดขึ้น 
 

- จัดเตรียมและดูแลให้พนักงานใช้
อุปกรณ์ ป้ องกันอันตรายส่ วน
บุคคล (PPE) ตลอดเวลาที่ท้างาน
โดยอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (PPE) ต้องจัดให้เหมาะสม
กับลักษณะของงาน มีจ้ านวน
เพียงพอ รวมทั้งการดูแลตรวจสอบ
อุ ป ก ร ณ์ ใ ห้ ใ ช้ ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 

- การตรวจสอบดูแลให้พนักงาน
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด โดยจัดให้มี เจ้าหน้าที่
ตรวจติดตามการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน และก้าหนดข้อปฏิบัติ
กรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่สวม
ใส่อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่
ที่ก้าหนด เช่นการตักเตือนด้วย
วาจาในครั้งแรก และการลงบันทึก
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ตาราง 2.5.-1 (ต่อ) แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหล่งก าเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการติดตาม

ตรวจสอบการด้าเนินการจัดการ 
ของเสียของหน่วยงานที่รับก้าจัด 
เพื่อเป็นการตรวจประเมินผู้รับ
ก้ าจัดฯ  ให้มี การด้ า เนินการ
ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไป
ตามข้อตกลงการรับก้าจัด โดย
จัดเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าไป
ตรวจสอบสถานที่รับก้าจัดของ
หน่วยงานที่เข้ามารับของเสียไป
ก้าจัด 

เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งไป
ยังหัวหน้าแผนกรับทราบ 

3. ขั้นตอนการตั ด
เกต (Gate cutting) 

- พนักงานจะท้าการตัดหรือ
เค า ะ แ ย ก ส่ ว น ที่ เป็ น
ทางเข้าของน้้าอะลูมิเนียม
และส่ วนที่ ล้ น เกินออก  
ซึ่งเรียกว่าเศษอะลูมิเนียม 
(Aluminium Scarp)  ซึ่ ง
รวบรวมไปหลอมใหม่ 

- ของเสีย : เกิดเศษอะลูมิ เนียม
(Aluminium Scarp) ที่ เกิ ดจาก
การตัดหรือเคาะแยกส่วนช้ินงาน
ออก 
 

- เศษอะลูมิเนียม - โ ค ร ง ก า ร ร ว บ ร ว ม เ ศ ษ
อะลูมิ เนียม  ไปเก็บไว้ภายใน
อาคารเพื่อรอน้ากลับมาเป็น
วัตถุดิบ ป้อนเข้าสู่เตาหลอมผสม
กับอะลูมิเนียมก้อนในสัดส่วน 
40 ต่อ 60 ตามล้าดับ 

 

- จัดเตรียมและดูแลให้พนักงานใช้
อุปกรณ์ ป้ องกันอันตรายส่ วน
บุคคล (PPE) ตลอดเวลาที่ท้างาน
โดยอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (PPE) ต้องจัดให้เหมาะสม
กับลักษณะของงาน มีจ้ านวน
เพี ย ง พ อ  ร ว ม ทั้ ง ก า ร ดู แ ล
ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 
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ตาราง 2.5.-1 (ต่อ) แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหล่งก าเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
- การตรวจสอบดูแลให้พนักงาน

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด โดยจัดให้มี เจ้าหน้าที่
ตรวจติดตามการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน และก้าหนดข้อปฏิบัติ
กรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่สวม
ใส่อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่
ที่ก้าหนด เช่นการตักเตือนด้วย
วาจาในครั้งแรก และการลงบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งไป
ยังหัวหน้าแผนก 

4. ขั้ น ต อ น ก า ร
ต ก แ ต่ ง ช้ิ น ง า น 
(Finishing)  

- การลบ ครีบ ด้ วยตะ ไบ 
และอุปกรณ์ลมคือการน้า
ช้ินงานท่ีได้จากการตัดเกต
แล้วเรียงใส่บรรจุภัณ ฑ์
และน้ามาตกแต่งโดยการ
ตะไบเพื่อลบครีบออก 

- กระบ วน ก ารยิ งท ราย
ผิวช้ินงาน เพื่อปรับปรุง
ผิวช้ินงานตามคุณลักษณะ
ที่ก้าหนดโดยใช้เครื่องจักร
ในการพ่นทราย 

- ของเสี ย  : เกิ ด จากการตะ ไบ
ช้ินงานเพื่อลบครีบออกเรียกว่า 
เศษขี้กลึง (Saw chip) 

- ฝุ่น : เกิดฝุ่นอะลูมิเนียมจากการ
ตะไบเพื่อลบครีบของช้ินงานออก 
และฝุ่นจากการพ่นทราย 

- เสียง : เกิดเสียงดังจากการตะไบ
เพื่อลบครีบช้ินงาน 

- การตะไบช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการรวบรวมเศษขี้กลึง ไป
เก็บไว้ภายในอาคารเก็บของเสีย
ของโครงการ เพื่อรอติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น 
บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี 
(ประเทศไทย) จ้ากัด เข้ามารับ
ไปก้าจัดต่อไป 

- ก้าหนดให้ลักษณะห้องยิงทราย
ของเครื่องจะมีผนังกั้น 3 ช้ัน 
เพื่อป้องกันฝุ่นจากการพ่นทราย
ฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอก ฝุ่นที่

- จัดเตรียมและดูแลให้พนักงานใช้
อุปกรณ์ ป้ องกันอันตรายส่ วน
บุคคล (PPE) ตลอดเวลาที่ท้างาน
โดยอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (PPE) ต้องจัดให้เหมาะสม
กับลักษณะของงาน มีจ้ านวน
เพี ย ง พ อ  ร ว ม ทั้ ง ก า ร ดู แ ล
ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก้าหนด
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ตาราง 2.5.-1 (ต่อ) แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหล่งก าเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
- การยิงทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เศษขี้กลึง (Saw chip) 
 
 
 
 
 
 

 

เกิดขึ้นจะถูกดูดเข้าห้องด้านหลัง
ของเครื่องผ่านไส้กรองอากาศ
ขนาด 5 ไมโครเมตร และปล่อย
ออกปล่องภายนอก ฝุ่นที่ถูกดูด
ออกและกักเก็บไว้ด้วยไส้กรอง
จะตกลงด้านล่างของห้องผสม
กับปูนขาวเพื่อป้องกันการเกิด
จุดติดไฟและร่วงลงปล่องที่มี
ถุงพลาสติกรองรับเพื่อรวบรวม
ส่งก้าจัดต่อไป 

- การด้าเนินการจัดส่งกากของเสยี
ออกไป ก้ าจั ดนอกโครงการ
จะต้องด้าเนินการให้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนที่หน่วยงานราชการ
ก้าหนด 

- ก้าหนดให้อาคารเก็บรวบรวม
ของเสียเป็นพื้นที่ท่ีมีหลังคาคลุม 
และมีพื้นที่พอเพียงต่อปริมาณ
ของเสียที่เกิดขึ้น 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการติดตาม
ตรวจสอบการด้าเนินการจัดการ 
ของเสียของหน่วยงานที่รับก้าจัด 
เพื่อเป็นการตรวจประเมินผู้รับ
ก้ าจัดฯ  ให้มี การด้ า เนินการ
ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไป

มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 

- การตรวจสอบดูแลให้พนักงาน
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด โดยจัดให้มี เจ้าหน้าที่
ตรวจติดตามการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน และก้าหนดข้อปฏิบัติ
กรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่สวม
ใส่อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่
ที่ก้าหนด เช่นการตักเตือนด้วย
วาจาในครั้งแรก และการลงบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งไป
ยังหัวหน้าแผนก 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 28 - 

ตาราง 2.5.-1 (ต่อ) แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหล่งก าเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
ตามข้อตกลงการรับก้าจัด โดย
จัดเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าไป
ตรวจสอบสถานที่รับก้าจัดของ
หน่วยงานที่เข้ามารับของเสียไป
ก้าจัด 

5. ขั้นตอนการอบ 
เ พื่ อ ค ล า ย
ความเครียดช้ินงาน
ด้วยเตาอบ (เฉพาะ
บางผลิตภัณฑ์) 

- ใช้เตาอบที่มีลักษณะฝา
เปิดแบบเลื่อนขึ้น และใช้
รถเครนยกช้ินงานป้อน
ช้ิน งาน เข้ า เต าอ บ  ซึ่ ง
ควบคุมอุณหภูมิภายในเตา
ป ระ ม าณ  2 50  อ งศ า
เซ ล เซี ย ส  ต่ อ เนื่ อ ง  3 
ช่ัวโมง เมื่อครบก้าหนดฝา
เตาอบจะเปิดขึ้นอัตโนมัติ 

- ความร้อน : จากเตาอบช้ินงาน 
ซึ่งมีอุณหภูมิในเตาประมาณ 250 
องศาเซลเซียส 

- เตาอบช้ินงาน 
 
 
 
 
 

- ก้าหนดให้เครื่องจักรการผลิตที่มี
การใช้ความร้อนสูงจะติดตั้งไว้
ภายในอาคารการผลิตที่มีการ
ถ่าย เทอากาศ ปั จจุบันยังได้
จัดสรรให้มีพื้นที่สีเขียวเป็นแนว
กันชนโดยรอบพื้ นที่ โร งงาน  
ซึ่งมีขนาด 1.7 ไร่ (หรือคิดเป็น
ร้อยละ 4.68 ของพื้นที่โรงงาน) 
และภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิต 
โรงงานท้าการจัดสรรให้มีพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้นเป็น 3.88 ไร่ (หรือ
คิดเป็นร้อยละ 15.52 ของพื้นที่
โรงงาน) เพื่อเป็นแนวกันชน 

- ให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ท้างาน ต้องสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้ง
ทีป่ฏิบัติงาน 

- การท้างานในบริ เวณพื้นที่ เตา
หลอมหรือพื้ นที่ ที่ มี ความร้อน 
พนักงานไม่ได้ท้างานตลอดเวลา 
จะมี เข้าไปในพื้นที่แค่ ช่วงเวลา
สั้นๆ (พนักงานท้ างานในห้อง 
ควบคุม) 
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ตาราง 2.5.-1 (ต่อ) แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหล่งก าเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
6. ขั้นตอนการกัด
ก ลึ ง ช้ิ น ง า น 
(Machining) 

- ขั้นตอนการกัดกลึงช้ินงาน
โดยพนักงานหยิบช้ินงาน
ใส่ในที่ยึดจับและปิดประตู 
จากนั้นควบคุมเครื่องมือ
กัดไปกัดกลึงหรือเจาะตาม
จุดต่างๆ บนช้ินงานตามที่
โ ป ร แ ก ร ม อั ต โ น มั ติ 
พนั ก งานจะ เปิ ดป ระตู
เครื่องจักรเพื่อนน้าช้ินงาน
ออ ก  เป่ าล ม ท้ า ค ว าม
ส ะ อ า ด เ พื่ อ ไ ล่ เ ศ ษ
อะลูมิ เนียมที่ถูกกัดกลึง
เจาะออก 

- ฝุ่น : เกิดฝุ่นอะลูมิเนียมจากการ
กัดกลึงเพื่อท้าเกลียวหรือเจาะรู
ช้ินงาน 

- ของเสี ย  : เกิ ด จากการตะ ไบ
ช้ินงานเพื่อลบครีบออก เรียกว่า 
เศษขี้กลึง (Saw chip) 

- เสียง : เกิดเสียงดังจากการตะไบ
เพื่อลบครีบช้ินงาน 

- เครื่องกัดกลึงช้ินงาน 
 
 
 
 
 

- การตะไบช้ินงาน 
 
 
 
 
 

- การตะไบช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
- เศษขี้กลึง  

- โครงการได้ก้าหนดพื้นที่ในการ
ท้างานของขั้นตอนการตกแต่ง
ช้ินงานในอาคารเพื่อลดมลพิษที่
เกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนรอบโครงการ 

- โครงการรวบรวมเศษขี้กลึง ไป
เก็บไว้ภายในอาคารเก็บของเสีย
ของโครงการ เพื่อรอติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น 
บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี 
(ประเทศไทย) จ้ากัด เข้ามารับ
ไปก้าจัดต่อไป 

- ให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ท้างาน ต้องสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้ง
ทีป่ฏิบัติงาน 

- จัดท้าแผนการบ้ารุงรักษาเชิง
ป้ อ ง กั น  ( Preventive 
Maintenance) ซึ่ ง ก้ า ห น ด
ระยะ เวลาและรายการตรวจ
ชัดเจน ส้าหรับระบบรวบรวมและ
ระบายอากาศ ระบบบ้าบัดมลพิษ
ทางอากาศ เพื่อให้สามารถท้างาน
ได้ อ ย่ า ง เต็ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ต ล อ ด เว ล า  โด ย ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบน้อยที่สุด ประกอบด้วย 
* การตรวจสอบการท้างานของ

พัดลมและท่อดูดอากาศ 
* การตรวจสอบระบบสายพาน

และมอเตอร์ต่างๆ 
* การตรวจสอบประสิทธิภาพของ

ระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศให้
มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องท้าการ
เป ลี่ ย น ถุ งก รอ ง (bag filter) 
ใหม่ทุกๆ 12 เดือน 
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ตาราง 2.5.-1 (ต่อ) แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหล่งก าเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
* จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจวัดความ

ดันแตกต่ างของท่ อล้ า เลี ย ง
ทางเข้า-ออกของระบบถุงกรอง 
(เป็นการตรวจสภาพของถุ ง
กรอง กล่าวคือ หากค่าความดัน
แตกต่างลดลงอย่างกระทันหัน
ซึ่ ง เป็ น ตั ว ช้ี วั ด ว่ า ถุ งก ร อ ง
บางส่ วนอาจ เกิดการรั่ ว  แต่
ใน ท า งก ลั บ กั น ห า ก ค ว า ม
แตกต่างเพิ่มมากกว่าค่าปกติซึ่ง
เป็นตัวช้ีวัดว่ามีถุงกรองบางส่วน
ตัน) 

ที่มา : บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด, 2563
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ที่มา : บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั, 2563 

รูปที่ 2.5-1 สมดุลการผลิตของโครงการก่อนเพิ่มก้าลังการผลิต (ก้าลังการผลิต 26.40 ตัน/วัน) 
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ที่มา : บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั, 2563 

รูปที่ 2.5-2 สมดุลการผลิตของโครงการภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิต (ก้าลังการผลิต 88.80 ตัน/วัน) 
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รูปที่ 2.5-3 ภาพแสดงขั้นตอนการผลิตของเตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 4.8 ตัน/วัน และเตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 7.2 ตัน/วัน 

อะลูมิเนียมก้อน  
(Aluminium Ingot) 

การหลอม  
(Melting) 

 

การฉีดขึ้นรูป 
(Injection) 

 

การตัดเกต 
(Gate cutting) 

 

วัดชิ้นงาน 
(Inspection) 

 

การตกแต่งชิ้นงาน 
(Finishing) 

 

การอบ 
(Annealing) 

 

การกัดกลึงชิ้นงาน 
(Machining) 

 

วัดชิ้นงาน 
(Inspection) 

 

การยิงทราย 
(Shot blast) 

 การตรวจสอบ 
(Visual inspection) 

 

การบรรจุหีบหอ่ 
(Packing) 

 

การจัดส่งให้ลูกค้า 
(Delivery) 
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รูปที่ 2.5-4 ภาพแสดงขั้นตอนการผลิตของเตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 48 ตัน/วัน 

อะลูมิเนียมก้อน  
(Aluminium Ingot) 

การหลอม  
(Melting) 

 

การขนถ่าย  
(Transfer) 

 

เตาพักอะลูมิเนียม 
(Holding) 

 

การฉีดขึ้นรูป 
(Injection) 

 

การตัดเกต 
(Gate cutting) 

 

วัดชิ้นงาน 
(Inspection) 

 

การตกแต่งชิ้นงาน 
(Finishing) 

 

การอบ 
(Annealing) 

 

การกัดกลึงชิ้นงาน 
(Machining) 

 

วัดชิ้นงาน 
(Inspection) 

 

การยิงทราย 
(Shot blast) 

 การตรวจสอบ 
(Visual inspection) 

 

การบรรจุหีบหอ่ 
(Packing) 

 

การจัดส่งให้ลูกค้า 
(Delivery) 
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2.6  ระบบสาธารณูปโภคและหน่วยเสริมการผลิต 

 2.6.1  น้ าใช้ 

    แหล่งน้้าใช้ของโครงการ คือ น้้าประปาจากเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ซึ่งเป็นผู้ผลิต/ส่งจ่าย
น้้าประปาและดูแลระบบประปาให้กับผู้ประกอบการภายในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
ทั้งนี้ก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตโครงการมีปริมาณการใช้น้้าประปาประมาณ 27.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลัง
เพ่ิมก้าลังการผลิตของโครงการคาดว่าจะมีปริมาณการใช้น้้าเพ่ิมขึ้นรวมเป็นประมาณ 44.09 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
โดยเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ยังสามารถจ่ายน้้าประปาให้โครงการได้อย่างเพียงพอ 

    การใช้น้้าภายในโครงการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ น้้าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน 
น้้าใช้ในการรดต้นไม้ น้้าใช้ในระบบผลิตน้้าอ่อน และน้้าใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิต
โครงการมีปริมาณการใช้น้้าประปาประมาณ 27.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตของ
โครงการคาดว่าจะมีปริมาณการใช้น้้าเพ่ิมขึ้นรวมเป็นประมาณ 60.85 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 33.37 
ลูกบาศก์เมตร/วัน) แสดงปริมาณการใช้น้้าภายในโครงการดังตารางท่ี 2.6-1 

 2.6.2  ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 

    ระบบปรับปรุงคุณภาพของโครงการ ประกอบด้วย 2 ระบบ คือ ระบบผลิตน้้ าอ่อน 
(Softening Water Plant) และระบบผลิตน้้าแบบ RO (Reverse Osmosis) 

1)  ระบบผลิตน้ าอ่อน (Softening water plant)  

 น้้าประปาจากถังเก็บน้้า ความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร จะผ่านเข้าสู่ถังกรองคาร์บอน เพ่ือ
ก้าจัดสารอินทรีย์ และดูดซับกลิ่นที่ตกค้างในน้้าประปา หลังจากผ่านถังกรองคาร์บอน จากนั้นจะผ่านเข้าสู่
ระบบผลิตน้้าอ่อน (Softening Water Plant) เพ่ือลดความกระด้าง ได้แก่ แคลเซียม และแมกนีเซียม ซึ่งเป็น
สาเหตุของการเกิดตะกรันที่สะสมและจับตัวท้าให้เกิดการอุดตันของระบบท่อ และยังลดอัตราแลกเปลี่ยน
ความร้อนของอุปกรณ์ท้าให้เกิดความเสียหายต่อระบบได้ ในระบบผลิตน้้าอ่อน (Softening Water Plant) 
บรรจุด้วยสารกรอง คือ เรซิน มีคุณสมบัติในการกรองความกระด้างออกจากน้้าโดยการท้าปฏิกิริยา
แลกเปลี่ยนประจุ (อิออน) กับประจุอ่ืนในน้้าที่ท้าให้น้้ากระด้างกลายเป็นน้้าอ่อน เป็นการลดปัญหาการเกิด
ตะกรันของระบบโดยตรง 

2)  ระบบผลิตน้ าแบบ RO (Reverse Osmosis)  

 โครงการมีระบบผลิตน้้า RO จ้านวน 1 หน่วย มีความสามารถในการผลิตน้้า RO 
ประมาณ 0.20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง คิดที่การท้างาน 16 ชั่วโมง/วัน จะมีความสามารถในระบบผลิตน้้า RO 
ได้ประมาณ 3.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

 2.6.3  ระบบไฟฟ้า 

    พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการรับมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2 (สถานี
ไฟฟ้าหัวทะเล) เข้าสู่สถานีไฟฟ้าย่อยของโครงการ มีระบบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,500 KVA จ้านวน 1 ชุด 
ก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดวันละประมาณ 0.352 เมกะวัตต์ชั่วโมง ภายหลังเพ่ิมก้าลัง 
การผลิตคาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนรวมเป็น 0.454 เมกะวัตต์ชั่วโมง (เพ่ิมข้ึน 0.102 เมกะวัตต์ชั่วโมง) 
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ตารางท่ี 2.6-1 ปริมาณการใช้น้้าในแต่ละกิจกรรมของโครงการก่อนและภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิต 

รายละเอียด 
ก่อนเพ่ิมก าลังการผลิต  

(ลบ.ม./วัน) 
ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต  

(ลบ.ม./วัน) หมายเหตุ 
น้ าประปา น้ าอ่อน น้ า RO น้ าประปา น้ าอ่อน น้ า RO 

1. น้้าใช้ในการอุปโภคของพนักงาน  
    1.1 น้้าใช้โรงอาหาร 

 
4.26 

 
- 

 
- 

 
5.60 

 
- 

 
- 

 
น้้าประปาของเขตอุตสาหกรรมฯ 

    1.2 น้้าใช้อาคารส้านักงาน และอาคารผลติ 10.65 - - 14.00 - - 
2. น้้าใช้เข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าอ่อน 3.71 - - 11.85 - - น้้าประปาของเขตอุตสาหกรรมฯ 
3. น้้าใช้เข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าแบบ RO - 1.70 - - 6.40 - ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าอ่อน 
4. น้้าใช้ในกระบวนการผลติโดยออ้ม (Indirect System)        
    4.1 น้้าใช้ส้าหรับหล่อเย็นเครื่องจักร - 1.50 - - 3.74 - ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าอ่อน 
5. น้้าใช้ในกระบวนการผลติโดยตรง (Direct System)        
    5.1 น้้าใช้ส้าหรับผสมน้้ายาเพือ่เคลือบผิวช้ินงาน (Spray mixed) - - 0.85 - - 3.20 ระบบผลิตน้า้ RO 
    5.2 น้้าใช้ส้าหรับผสมน้้ามันหลอ่เย็น (Coolant) 0.012 - - 0.04 - - น้้าประปาของเขตอุตสาหกรรมฯ 
6. น้้าล้างพ้ืน/เครื่องจักร - - 0.85 - - 3.20 น้้ารีไซเคิลจากระบบผลิต RO (Reject Water) 
7. น้้ารดพื้นท่ีสีเขียว  8.85 - - 29.36 - - น้้าประปาของเขตอุตสาหกรรมฯ 

รวมทั้งหมด 27.48 3.20 1.42 60.85 10.14 4.80 - 
ที่มา : บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด, 2563 
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2.7 มลพิษและการควบคุม 

 2.7.1  มลพิษทางอากาศ 

 แหล่งก้าเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการเกิดจากขั้นตอนการหลอมอะลูมิเนียม โดยปล่อง
ระบายจากกิจกรรมการผลิตโครงการก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตมีทั้งหมด จ้านวน 6 ปล่อง ได้แก่ ปล่องระบบ 
ดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Dust Collector 1) บริเวณอาคารผลิต 1 จ้านวน 1 ปล่อง และมีปล่องระบายไอร้อน
จากเตาหลอม จ้านวน 5 ปล่อง ภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตโครงการจะปรับปรุงการระบายมลพิษทางอากาศ
ใหม่ให้สอดคล้องกับเครื่องจักรที่เพ่ิมขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป โดยก่อสร้างระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Dust 
Collector 2) เพ่ิมขึ้น จ้านวน 1 ปล่อง บริเวณอาคารผลิต 2 ท้าให้ภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตจะ
ประกอบด้วยปล่องระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Dust Collector) จ้านวน 2 ปล่อง และปล่องระบายไอร้อน
จากเตาหลอม จ้านวน 5 ปล่อง ซึ่งเป็นการระบายไอร้อนจากกิจกรรมการหลอมเมื่อปิดฝาเตาหลอมเท่านั้น 
โดยฝาเตาจะเลื่อนลงมาปิดครอบคลุมเตาไว้ทั้งหมดไอร้อนภายในเตาหลอมจะไหลผ่านท่อรวบรวมออกสู่
ปล่องระบายไอร้อน (กรณีที่ เปิดฝาเตาหลอมจะรวบรวมไปที่ระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศ) ส้าหรับ
แหล่งก้าเนิดและปล่องระบายมลพิษทางอากาศโครงการก่อนและหลังการเพ่ิมก้าลังการผลิต แสดงดังตารางท่ี 
2.7.1-1 และต้าแหน่งปล่องระบายระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศและต้าแหน่งปล่องระบายไอร้อนของ
โครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.1-1  

1)   ก่อนเพิ่มก าลังการผลิต 

โครงการมีปล่องระบายจากกิจกรรมก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตทั้งหมด จ้านวน 6 ปล่อง 
ได้แก่ ปล่องระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Dust Collector) จ้านวน 1 ปล่อง โดยติดตั้งอยู่บริเวณอาคารผลิต 1  
มีหน้าที่รวบรวมอากาศบริเวณหน้าเตาหลอมทั้ง 3 เตา เข้าสู่ระบบดักฝุ่น (Dust Collector 1) และระบาย
ออกปล่องเดียวกัน ประกอบด้วย เตาหลอมขนาด 48 ตัน/วัน เตาหลอม ขนาด 7.2 ตัน/วัน และเตาหลอม 
ขนาด 4.8 ตัน/วัน ส้าหรับเตาหลอมขนาด 4.8 ตัน/วัน จ้านวน 3 เตา (บริเวณอาคารผลิต 2) จะไม่มีระบบ
บ้าบัดมลพิษอากาศ  

นอกจากนี้ ยังมีปล่องระบายไอร้อนจากเตาหลอม จ้านวน 5 ปล่อง โดยรวบรวมไอร้อน
จากเตาหลอม ขนาด 7.2 ตัน/วัน และเตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน ติดตั้งอยู่บริเวณอาคารผลิต 1 จ้านวน  
2 ปล่อง และเตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน จ้านวน 3 เตา ติดตั้งอยู่บริเวณอาคารผลิต 2 จ้านวน 2 ปล่อง  
อ้างถึงตารางที่ 2.7.1-1 โดยปล่องระบายไอร้อนเป็นการระบายไอร้อนจากกิจกรรมการหลอมเมื่อปิดฝา 
เตาหลอมเท่านั้น โดยฝาเตาจะเลื่อนลงมาปิดครอบคลุมเตาไว้ทั้งหมดไอร้อนภายในเตาหลอมจะไหลผ่าน 
ท่อรวบรวมออกสู่ปล่องระบายไอร้อน (กรณีที่เปิดฝาเตาหลอมจะรวบรวมไปที่ระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศ) 

2)  ภายหลังเพิ่มก าลังการผลิต 

   ภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตโครงการปรับปรุงการระบายมลพิษจากแหล่งก้าเนิดให้
สอดคล้องกับเครื่องจักรที่ติดตั้ง โดยจะติดตั้งปล่องระบบดักฝุ่น  (แบบถุงกรอง (Bag Filter)) เพ่ิมขึ้น จ้านวน 
1 ปล่อง บริเวณอาคารผลิต 2 ดังนั้นภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตโครงการมีปล่องระบายจากกิจกรรมของ
โครงการทั้งหมด จ้านวน 7 ปล่อง ได้แก่ ปล่องระบบดักฝุ่น (Dust Collector) จ้านวน 2 ปล่อง คือ ปล่อง
ระบบดักฝุ่น (Dust Collector 1) บริเวณอาคารผลิต 1 จ้านวน 1 ปล่อง มีหน้าที่รวบรวมอากาศบริเวณหน้า
เตาหลอมทั้ง 3 เตา เข้าสู่ระบบดักฝุ่น และระบายออกปล่องเดียวกัน ได้แก่ เตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 48 
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ตัน/วันเตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 7.2 ตัน/วัน และเตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 4.8 ตัน/วัน และปล่อง
ระบบดักฝุ่น (Dust Collector 2) จ้านวน 1 ปล่อง บริเวณอาคารผลิต 2 จ้านวน 1 ปล่อง มีหน้าที่รวบรวม
อากาศบริเวณหน้าเตาหลอมทั้ง 6 เตา เข้าสู่ระบบดักฝุ่น และระบายออกปล่องเดียวกัน ได้แก่ เตาหลอม 
ขนาด 4.8 ตัน/วัน จ้านวน 6 เตา  

   นอกจากนี้ มีปล่องระบายไอร้อนจากเตาหลอม จ้านวน 5 ปล่อง โดยรวบรวมไอร้อนจาก
เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน เตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 7.2 ตัน/วัน และเตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 4.8 
ตัน/วัน บริเวณอาคาร 1 จ้านวน 3 ปล่อง และเตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 4.8 ตัน/วัน จ้านวน 6 เตา 
บริเวณอาคารผลิต 2 จ้านวน 2 ปล่อง โดยปล่องระบายไอร้อนเป็นการระบายไอร้อนจากกิจกรรมการหลอม
เมื่อปิดฝาเตาหลอมเท่านั้น โดยฝาเตาจะเลื่อนลงมาปิดครอบคลุมเตาไว้ทั้งหมดไอร้อนภายในเตาหลอมจะ
ไหลผ่านท่อรวบรวมออกสู่ปล่องระบายไอร้อน (กรณีที่เปิดฝาเตาหลอมจะรวบรวมไปที่ระบบบ้าบัดมลพิษทาง
อากาศ) 

อัตราการระบายมลพิษทางอากาศและค่าควบคุม 

   อัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิต แสดงดัง
ตารางที่ 2.7.1-2 พบว่า ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  

2.7.2 น้ าเสียและการจัดการ 

น้้าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) น้้าเสียที่เกิดจากการ
อุปโภค-บริโภคของพนักงาน อ้างอิงอัตราการเกิดน้้าเสีย คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้้าใช้ (ธงชัย พรรณ
สวัสดิ์, 2554) 2) น้้าเสียจากกระบวนการผลิต ได้แก่ น้้าเสียจากระบบหล่อเย็น น้้าผสมสารเคลือบแม่พิมพ์/
น้้ามันหล่อลื่น น้้าเสียจากกระบวนการแมชชีนนิ่ง และ 3) น้้าเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าอ่อน/ระบบ
ผลิตน้้า RO โดยก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตมีปริมาณน้้าเสีย/น้้าทิ้งเกิดขึ้นรวมประมาณ 13.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
และภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณน้้าเสียเพ่ิมขึ้นรวมเป็น 21.29 ลูกบาศก์เมตร/วัน แสดงดัง
ตารางท่ี 2.7.2-1 
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ตารางที่ 2.7.1-1 แหล่งก้าเนิดและปล่องระบายมลพิษทางอากาศโครงการก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตและ
ภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิต 

อันดับ รหัสปล่อง ระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ แหล่งก าเนิด 
ก่อนเพ่ิมก าลังการผลิต 
อาคารผลิต 1 

1 ปล่อง Dust collector 1 ถุงกรอง (Bag filter) เตาหลอม ขนาด 48 ตัน/วัน (MF-1) 1/ 
เตาหลอม ขนาด 7.2 ตัน/วัน (MF-2)  
เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-3) 

2 ปล่องระบายไอร้อน 1                                                                                                                                                                                                                   ระบายไอร้อน เตาหลอม ขนาด 48 ตัน/วัน (MF-1) 1/ 
3 ปล่องระบายไอร้อน 2 ระบายไอร้อน เตาหลอม ขนาด 7.2 ตัน/วัน (MF-2) 
4 ปล่องระบายไอร้อน 3 ระบายไอร้อน เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-3) 

อาคารผลิต 2 
5 ปล่องระบายไอร้อน 4 ระบายไอร้อน เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-4) 
6 ปล่องระบายไอร้อน 5 ระบายไอร้อน เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-5) 

เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-6) 
ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต 
อาคารผลิต 1 

1 ปล่อง Dust collector 1 ถุงกรอง (Bag filter) เตาหลอม ขนาด 48 ตัน/วัน (MF-1) 1/ 
เตาหลอม ขนาด 7.2 ตัน/วัน (MF-2)  
เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-3) 

2 ปล่องระบายไอร้อน 1 ระบายไอร้อน เตาหลอม ขนาด 48 ตัน/วัน (MF-1) 1/ 
3 ปล่องระบายไอร้อน 2 ระบายไอร้อน เตาหลอม ขนาด 7.2 ตัน/วัน (MF-2) 
4 ปล่องระบายไอร้อน 3 ระบายไอร้อน เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-3) 

อาคารผลิต 2 
5 ปล่อง Dust collector 2 ถุงกรอง (Bag filter) เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-4) 

เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-5) 
เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-6) 
เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-7) 
เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-8) 
เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-9) 

6 ปล่องระบายไอร้อน 4 ระบายไอร้อน เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-4) 
เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-7) 
เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-8) 

7 ปล่องระบายไอร้อน 5 ระบายไอร้อน เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-5) 
เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-6) 
เตาหลอม ขนาด 4.8 ตัน/วัน (MF-9) 

หมายเหตุ :    1/  ติดต้ังเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว แตย่ังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดใช้งาน ปัจจุบันถูกระงับการใช้งานจากส้านกังานอุตสาหกรรม 
 จังหวัดนครราชสีมา  

ที่มา : บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด, 2563 
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รูปที่ 2.7.1-1 ต้าแหน่งปล่องระบายอากาศของโครงการ 
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ตารางท่ี 2.7.1-2 แหล่งก้าเนิดมลพิษและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบบดักฝุ่นและปล่องระบายไอร้อนของโครงการภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิต  

แหล่งก าเนิด 
ระบบบ าบัด

มลพิษ 
ทางอากาศ 

ข้อมูลของปล่องระบาย 
ความเข้มข้น 

สารมลพิษทางอากาศ 3/ 
อัตราระบายมลพิษทางอากาศ หมายเหต ุ

ความสูง 
เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 

อุณหภูมิ ความเร็ว 
อัตรา 

ไหลก๊าซ 
TSP PM-10 PM-2.5 SO2 NO2 TSP PM-10 PM-2.5 SO2 NO2 ลักษณะ 

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

อาคารผลิต 1 
Dust Collector 11/ Bag Filter 16.00 0.77 378.00 12.96 4.76 75.00 74.63 4/ 74.25 4/ 0.10 0.26 15.00 28.22 0.3567 0.3549 0.3532 0.0012 6/ 0.1342 6/ ตรง 

ปล่องระบายไอรอ้น 12/ - 16.00 0.74 317.00 3.90 1.30 30.00 27.60 5/ 24.60 5/ 0.40 1.05 10.00 18.81 0.0390 0.0359 0.0320 0.0014 0.0245 
ตรง 

มีหมวกคลมุ 

ปล่องระบายไอรอ้น 22/ - 16.00 0.40 362.00 7.40 0.70 35.00 32.20 5/ 28.70 5/ 0.40 1.05 10.00 18.81 0.0245 0.0225 0.0201 0.0007 0.0132 
ตรง 

มีหมวกคลมุ 

ปล่องระบายไอรอ้น 32/ - 16.00 0.40 381.00 7.80 0.70 30.00 27.60 5/ 24.60 5/ 0.40 1.05 15.00 28.22 0.0210 0.0193 0.0172 0.0007 0.0198 
ตรง 

มีหมวกคลมุ 
อาคารผลิต 2 
Dust Collector 21/ Bag Filter 16.00 0.77 364.30 12.96 4.94 45.00 41.40 4/ 36.90 4/ 0.10 0.26 15.00 28.22 0.2221 0.2043 0.1821 0.0013 6/ 0.1393 6/ ตรง 

ปล่องระบายไอรอ้น 4 2/ - 16.00 0.76 352.00 7.60 2.80 55.00 50.60 5/ 45.10 5/ 1.50 3.93 10.00 18.81 0.1540 0.1417 0.1263 0.0110 0.0527 
ตรง 

มีหมวกคลมุ 

ปล่องระบายไอรอ้น 5 2/ - 16.00 0.75 350.00 7.80 2.90 90.00 82.80 5/ 73.80 5/ 0.60 1.57 15.00 28.22 0.2610 0.2401 0.2140 0.0046 0.0818 
ตรง 

มีหมวกคลมุ 
ค่ามาตรฐาน 6/ 240 - - 60 157.05 200 376.27 - - - - - - 

หมายเหตุ : 1/ ค่าความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศของโครงการ พิจารณาจากรายการค้านวณระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศของโครงการ  
  2/ ข้อมูลการระบายสูงสุดที่เคยตรวจวัดได้เป็นตัวแทน ส่วนค่าความเข้มข้นจะพิจารณาค่าความเข้มข้นสูงสุดจากผลตรวจวัดที่ผ่านมาและเผื่อค่าความปลอดภัยแล้วเป็นตัวแทน 
  3/  อ้างอิงที่สภาวะอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ ก๊าซออกซิเจนที่สภาวะจริง และสภาวะแห้ง 
  4/ สัดส่วน PM-10 และ PM-2.5 ของ PM ที่ออกจากระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศแบบ Bag Filter อ้างอิงจาก AP42 “APPENDIX B.2 GENERALIZED PARTICLE SIZE DISTRIBUTIONS” 
  5/ สัดส่วน PM-10 และ PM-2.5 ของ PM จากกิจกรรมการหลอมอะลูมิเนียม (ไม่มีระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศ) อ้างอิงจาก AP42 “APPENDIX B.2 GENERALIZED PARTICLE SIZE DISTRIBUTIONS” 
  6/ ค่าอัตราการระบายมลพิษของ SO2 และ NO2 ที่ได้จาก EMISSION FACTORS FOR LPG COMBUSTION จาก AP-42 Chapter 1 : External Combustion Sources (Liquified Petroleum Gas Combustion) 
  7/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549 ในกรณีที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
ที่มา : บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด, 2563 
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ตารางท่ี 2.7.2-1 การจัดการน้้าเสียก่อนและภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิต 

รายการ หน่วย 
ก่อนเพ่ิมก าลังการผลิต ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต 

การจัดการ 
ปริมาณน้ าเสีย ปริมาณน้ าทิ้ง ปริมาณน้ าเสีย ปริมาณน้ าทิ้ง 

1. น้ าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน  
-  โรงอาหาร 
 
 
 

ลบ.ม./วัน 3.41 -  4.48 -  - รวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูปของโครงการ ขนาด 10 
ลบ.ม./วัน จ้านวน 2 ชุด รวม 20 ลบ.ม./วัน 

- จากนั้นน้้าเสียที่ถูกบ้าบัดแล้วจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพ
น้้าท้ิง 1 ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร 

- กรณีค่าน้้าทิ้งไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะถูกรวบรวมไปยังบ่อพัก
น้้าทิ้งฉุกเฉิน 1 ขนาด 16 ลูกบาศก์เมตรก่อนส่งเข้าระบบบ้าบัด 
น้้าเสียส้าเร็จรูปอีกครั้ง 

- กรณีค่าน้้าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะถูกรวบรวมไปยังบ่อพัก 
น้้าท้ิงของโครงการ ขนาด 16 ลูกบาศก์เมตรก่อนระบายออกสู่ราง
ระบายน้้า ไปยังบ่อรับน้้าของเขตอุตสาหกรรมสุรนารีต่อไป 

-  ห้องน้้า-ห้องส้วมส้านักงานและ
อาคารผลิต 

ลบ.ม./วัน 8.52 - 11.20 - 

2. น้ าเสียจากกระบวนการผลิต       
- น้้าหล่อเย็นเครื่องจักร ลบ.ม./วัน - 0.01 - 0.04 - รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง 2 ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้้าระบายทิ้ง 
- กรณีค่าน้้าทิ้งไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะถูกรวบรวมไปยังบ่อพัก

น้้าท้ิงฉุกเฉิน 2 ขนาด 82.5 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งเข้าระบบบ้าบัด
น้้าเสีย 

- กรณีค่าน้้าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะถูกรวบรวมไปยังบ่อพัก 
น้้าท้ิง 2 ของโครงการ ขนาด 35 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายออกสู่
รางระบายน้้า ไปยังบ่อรับน้้าของเขตอุตสาหกรรมสุรนารีต่อไป 

-  น้้าส้าหรับผสมน้้ายาเพื่อเคลือบ 
 ผิวช้ินงาน (Spray mixed) 

ลบ.ม./วัน 0.15 - 0.62 - - ส่งก้าจัด/บ้าบัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

-  น้้าผสมน้้ามันหล่อเย็น ลบ.ม./วัน 0.0126 - 0.042 - - ส่งก้าจัด/บ้าบัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 2.7.2-1 (ต่อ) การจัดการน้้าเสียก่อนและภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิต 

รายการ หน่วย 
ก่อนเพ่ิมก าลังการผลิต ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต 

การจัดการ 
ปริมาณน้ าเสีย ปริมาณน้ าทิ้ง ปริมาณน้ าเสีย ปริมาณน้ าทิง้ 

2. น้ าเสียจากกระบวนการผลิต (ต่อ)  
-  น้้าเสียจากการล้างพื้นและ

เครื่องจักร 
ลบ.ม./วัน 0.85 - 3.20 - - รวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโครงการ ขนาด 10 ลบ.ม./วัน 

- กรณีค่าน้้าทิ้งไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะถูกรวบรวมไปยังบ่อพัก
น้้าท้ิงฉุกเฉิน 2 ขนาด 82.5 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งเข้าระบบบ้าบัด
น้้าเสียอีกครั้ง 

- กรณีค่าน้้าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะถูกรวบรวมไปยังบ่อพัก 
น้้าทิ้งของโครงการ ขนาด 35 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายออกสู่ 
รางระบายน้้า ไปยังบ่อรับน้้าของเขตอุตสาหกรรมสุรนารีต่อไป 

3. น้ าเสียจากระบบผลิตน้ าอ่อน       
-  น้้า Back Wash และ 
   น้้า Rejeneration 

ลบ.ม./วัน - 0.51 - 1.71 - รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง 2 ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้้าระบายทิ้ง 

- กรณีค่าน้้าทิ้งไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะถูกรวบรวมไปยังบ่อพัก
น้้าทิ้งฉุกเฉิน 2 ขนาด 82.5 ลูกบาศก์เมตรก่อนส่งเข้าระบบบ้าบัด
น้้าเสีย 

- กรณีค่าน้้าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะถูกรวบรวมไปยังบ่อพัก 
น้้าทิ้ง 2 ของโครงการ ขนาด 35 ลูกบาศก์เมตรก่อนระบายออกสู่
รางระบายน้้า ไปยังบ่อรับน้้าของเขตอุตสาหกรรมสุรนารีต่อไป 

รวม ลบ.ม./วัน 12.94 0.52 19.54 1.75 - 
 ที่มา :  บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด, 2563 
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2.7.3 เสียงและการควบคุม 

 แหล่งก้าเนิดมลภาวะทางเสียงที่ส้าคัญของโครงการ ได้แก่ กิจกรรมการหลอมอะลูมิเนียม 
กิจกรรมการหล่ออะลูมิเนียม ทั้งนี้โครงการได้ออกแบบและจัดวางอุปกรณ์/เครื่องจักรต่างๆ ไว้ภายในอาคาร
ที่มีหลังคาและผนัง เพ่ือควบคุมระดับเสียงของแต่ละแหล่งก้าเนิดตั้งแต่ต้นทาง นอกจากนี้โครงการยังได้ท้า
การปลูกไม้ยืนต้นบริเวณริมรั้วโรงงาน เพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะท้าให้ระดับเสียงใน
ภาพรวมที่บริเวณริมรั้วของโครงการมีค่าไม่ให้เกิน 70 เดซิเบลเอ (ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
ก้าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548) เพ่ือ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อชุมชนใกล้เคียง 

2.7.4   การจัดการกากของเสีย 

 มูลฝอยและของเสียที่เกิดขึ้นจากการด้าเนินการต่างๆ จะถูกคัดแยกและรวบรวมไปจัดเก็บยัง
โรงพักขยะ เป็นอาคารปิด 3 ด้าน มีหลังคาปกคลุม พ้ืนเป็นคอนกรีต ของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงด้าเนินการจะมี
แหล่งก้าเนิดหลักจาก 2 แหล่ง คือ มูลฝอยทั่วไปจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน/อาคารส้านักงาน และ
กากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต ซึ่งปริมาณของเสียในปัจจุบันและภายหลังเพ่ิมก้าลัง
การผลิต ได้แก่ 

 1)   มูลฝอยท่ัวไปจากอาคารส านักงาน/โรงอาหาร 

   ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน/อาคารส้านักงาน ส้าหรับการเพ่ิมก้าลัง
การผลิตครั้งนี้จะมีจ้านวนพนักงานเพ่ิมขึ้นจาก 213 เป็น 280 คน และเมื่อพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
ที่ 1.15 กิโลกรัม/คน/วัน (อ้างอิงตามรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 
ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ส้านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ) พบว่าท้าให้
ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นจาก 84.51 ตัน/ปี เป็น 111.09 ตัน/ปี (เพ่ิมขึ้น 26.58 ตัน/ปี) ซึ่งโครงการมี
นโยบายในการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3R เพ่ือลดปริมาณของเสียที่ต้องส่งก้าจัดและยังสามารถใช้
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งประกอบด้วย การลดปริมาณของเสีย (Reduce) การน้ากลับมาใช้ซ้้า (Reuse) 
และการน้ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยโครงการจะจัดหาและวางถังรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ขยะมูลฝอยที่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
และขยะมูลฝอยอันตราย 

 2)   กากของเสียจากกระบวนการผลิต 

    กากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 
กากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย และกากของเสียที่เป็นอันตราย ส้าหรับการจัดการของเสียของโครงการ จะ
ด้าเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 โดย
มีการแจ้งรายละเอียดของชนิดกากของเสีย ปริมาณ และชื่อหน่วยงานที่รับไปก้าจัดผ่านทางระบบออนไลน์
ตามวิธีและแบบการแจ้งที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก้าหนด นอกจากนี้ยังด้าเนินการตามประกาศอุตสาหกรรม 
เรื่อง ระบบเอกสารก้ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 โดยการยื่นขออนุญาตน้าของเสียออกนอก
โรงงาน จะต้องแสดงวิธีการก้าจัดกากของเสียและความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนจะส่งของ
เสียออกนอกโรงงาน อีกทั้งการส่งกากของเสียแต่ละครั้งก็ต้องจัดท้าเอกสารก้ากับการขนส่ง (Manifest 
system) ให้กับผู้ขนส่งและผู้รับก้าจัดก่อนน้าของเสียออกจากพ้ืนที่โรงงาน ส้าหรับการขนส่งไปก้าจัดจะจัดให้
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รถเข้ามารับขยะมูลฝอย/ของเสียบริเวณอาคารจัดเก็บของเสียโดยตรง แสดงชนิดและปริมาณขยะมูลฝอยและ
ของเสียอุตสาหกรรมที่ต้องส่งก้าจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการและกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) กากของเสียที่ไม่เป็นภาระต่อหน่วยงานรับก าจัด 

 ได้แก่ เศษอะลูมิเนียม (Aluminum Scrap) เป็นเศษอะลูมิเนียมจากกระบวนการ
ผลิต โดยจะเก็บในกระบะจัดเก็บเศษชิ้นส่วนอะลูมิเนียมบริเวณอาคารผลิต 1 จากนั้นจะหมุนเวียนน้ามาใช้ใน
ขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปในกระบวนการผลิตอีกครั้ง ก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตมีเศษอะลูมิเนียม หรือชิ้นงานที่ไม่
ผ่านมาตรฐานเกิดขึ้นประมาณ 8,304.14 ตัน/ปี และคาดว่าภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น
เป็น 18,081.45 ตัน/ปี (เพ่ิมขึ้น 9,777.31 ตัน/ปี) โดยโครงการจัดให้มีกระบะจัดเก็บเศษชิ้นส่วนอะลูมิเนียม 
ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ส่วนการผลิตในอาคารผลิต 1 เพ่ือรวบรวมเศษชิ้นส่วนอะลูมิเนียม จากนั้นจะหมุนเวียน
กลับมาใช้เป็นวัตถุดบิที่ต้นกระบวนการผลิตอีกครั้ง 

2.2)  กากของเสียที่ไม่เป็นภาระต่อหน่วยงานรับก าจัด 

(1) ขี้เตาจากการหลอมอะลูมิเนียม (Dross) เป็นของเสียที่เกิดจากกระบวน 
การปรับปรุงคุณภาพน้้าอะลูมิเนียม และเตาพัก ก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตมีขี้เตาจากการหลอมอะลูมิเนียม 
เกิดขึ้นประมาณ 29.33 ตัน/ปี และคาดว่าภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็น 63.14 ตัน/ปี 
(เพ่ิมขึ้น 33.81 ตัน/ปี) โดยรวบรวมไว้ในอาคารเก็บของเสียของโครงการ เพ่ือรอติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จ้ากัด เข้ามารับ
ไปก้าจัดต่อไป 

(2) อะลู มิ เนี ยมปนเปื้ อนน้ า มัน  (Over Flow) เป็ นของเสี ยที่ เกิ ดจาก
กระบวนการหล่อขึ้นรูป ก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตมีอะลูมิเนียมปนเปื้อนน้้ามัน เกิดขึ้นประมาณ 3.11 ตัน/ปี 
และคาดว่าภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็น 14.49  ตัน/ปี (เพ่ิมขึ้น 11.38 ตัน/ปี) โดย
รวบรวมไว้ในอาคารเก็บของเสียของโครงการ เพ่ือรอติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จ้ากัด เข้ามารับไปก้าจัดต่อไป 

(3) ขี้กลึงอะลูมิเนียม (Saw Chip) เป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการตกแต่ง
ชิ้นงานและกัดกลึง ก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตมีขี้กลึงอะลูมิเนียม เกิดขึ้นประมาณ 0.69 ตัน/ปี และคาดว่า
ภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็น 1.38 ตัน/ปี (เพ่ิมขึ้น 0.69 ตัน/ปี) โดยรวบรวมไว้ใน
อาคารเก็บของเสียของโครงการ เพ่ือรอติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ 
บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จ้ากัด เข้ามารับไปก้าจัดต่อไป 

(4) เศษผ้าทราย เป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการตกแต่งชิ้นงานและกัดกลึง 
ก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตมีเศษผ้าทราย เกิดขึ้นประมาณ 5.18 ตัน/ปี และคาดว่าภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตจะ
มีปริมาณเพ่ิมข้ึนเป็น 9.66 ตัน/ปี (เพิ่มข้ึน 4.48 ตัน/ปี) โดยจะรวบรวมในถุงด้า และจัดเก็บในอาคารเก็บของ
เสียของโครงการ เพ่ือรอติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท เอก
อุทัย จ้ากัด เข้ามารับไปก้าจัดต่อไป 
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(5) ฝุ่นเม็ดทรายสังกะสี เป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการตกแต่งชิ้นงานและ
กัดกลึง ก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตมีฝุ่นเม็ดทรายสังกะสี เกิดขึ้นประมาณ 4.83 ตัน/ปี และคาดว่าภายหลังเพ่ิม
ก้าลังการผลิตจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็น 10.35 ตัน/ปี (เพ่ิมขึ้น 5.52 ตัน/ปี) โดยจะรวบรวมในถังโลหะ และ
จัดเก็บในอาคารเก็บของเสียของโครงการ เพ่ือรอติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท เอกอุทัย จ้ากัด เข้ามารับไปก้าจัดต่อไป 

(6) น้ ามันใช้แล้ว (Used oil) เป็นน้้ามันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งานจากในแต่ละ
ขั้นตอนการผลิต ก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตมีน้้ามันใช้แล้ว (Used oil) เกิดขึ้นประมาณ 5.87 ตัน/ปี และคาดว่า
ภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็น 12.77 ตัน/ปี (เพ่ิมขึ้น 6.90 ตัน/ปี) โดยจะรวบรวมในถัง 
200 ลิตร และจัดเก็บในอาคารเก็บของเสียของโครงการ เพ่ือรอติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ้ากัด (มหาชน) และ บริษัท เอกอุทัย จ้ากัด เเข้ามา
รับไปก้าจัดต่อไป 

(7) เศษแปรงลวดเหล็ก เป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการตกแต่งชิ้นงานและ
กัดกลึง ก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตมีเศษแปรงลวดเหล็ก เกิดขึ้นประมาณ 1.73 ตัน/ปี และคาดว่าภายหลังเพ่ิม
ก้าลังการผลิตจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็น 3.19 ตัน/ปี (เพ่ิมขึ้น 1.46 ตัน/ปี) โดยจะรวบรวมในถุง big bag และ
จัดเก็บในอาคารเก็บของเสียของโครงการ เพ่ือรอติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท เอกอุทัย จ้ากัด เข้ามารับไปก้าจัดต่อไป 

(8) วัสดุปนเปื้อนน้ ามัน เป็นของเสียที่เกิดจากวัสดุปนเปื้อนน้้ามัน ก่อนเพ่ิม
ก้าลังการผลิตมีวัสดุปนเปื้อนน้้ามัน เกิดขึ้นประมาณ 5.52 ตัน/ปี และคาดว่าภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตจะมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็น 10.35 ตัน/ปี (เพ่ิมขึ้น 4.83 ตัน/ปี) โดยจะรวบรวมในถัง 200 ลิตร และจัดเก็บในอาคาร
เก็บของเสียของโครงการ เพ่ือรอติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท 
เอกอุทัย จ้ากัด เเข้ามารับไปก้าจัดต่อไป 

(9) ฝุ่นจากระบบบ าบัดมลพิษอากาศ เป็นของเสียที่เกิดจากระบบบ้าบัดมลพิษ
อากาศ ก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตมีฝุ่นจากระบบบ้าบัดมลพิษอากาศ เกิดขึ้นประมาณ 5.52 ตัน/ปี และคาดว่า
ภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็น 6.21 ตัน/ปี (เพ่ิมขึ้น 0.69 ตัน/ปี) โดยจะรวบรวมใน
กระสอบพลาสติก (big bag) และจัดเก็บในอาคารเก็บของเสียของโครงการ เพ่ือรอติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปก้าจัดต่อไป 

(10) กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย  เป็นกากตะกอนที่ เกิดจากระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้้าและระบบบ้าบัดน้้าเสีย ก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตมีของเสียส่วนนี้เกิดขึ้นประมาณ 10.0  
ตัน/ปี และคาดว่าภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตจะมีปริมาณลดลงเป็น 3.45 ตัน/ปี (ลดลง 6.55 ตัน/ปี) 
เนื่องจากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสีย โดยโครงการจัดให้มีถังขนาด 200 ลิตร เพ่ือรองรับ
กากตะกอนจากระบบบ้าบัดน้้าเสีย ก่อนวางไว้ในพ้ืนที่ติดตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสีย เพ่ือรอติดต่อให้หน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ได้แก่ บริษัท เอกอุทัย จ้ากัด เข้ามารับไปก้าจัดต่อไป 
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2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 1)  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โครงการมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนั้นจะท้าการส้ารวจหาชนิ ดและจ้านวนของ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแต่ละแผนกเป็นอันดับแรก ก่อนท้าการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคล ก้าหนดมาตรฐานการใช้และจัดท้าป้ายเตือน การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตระหนัก
ถึงความส้าคัญในการใช้งาน ตลอดจนก้าหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการใช้งานอย่างสม่้าเสมอ 

 2)  อุปกรณ์ป้องกันและระบบระงับอัคคีภัย โครงการได้ก้าหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระบบระงับ
อัคคีภัยต่าง ๆ ภายในและภายนอกอาคาร ครอบคลุมพ้ืนที่โครงการ ซึ่งการออกแบบระบบน้้าดับเพลิงและ
อุปกรณ์ระงับอัคคีภัยจะอ้างอิงตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ในโรงงาน พ.ศ. 2552 มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมาตรฐาน National Fire Protection Association (NFPA) ทั้งนี้การออกแบบ
และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ จะอ้างอิงตามมาตรฐานข้อก้าหนดทางราชการ 

 3)  การตรวจสุขภาพพนักงาน โครงการก้าหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่ทุกครั้งก่อน
รับเข้าท้างาน และส้าหรับพนักงานประจ้าการตรวจสุขภาพพนักงานประจ้าปี ปีละ 1 ครั้ง และจดบันทึกและ
รวบรวมภาวะการเจ็บป่วยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อก้าหนดกฎกระทรวง ก้าหนดหลักเกณฑและ
วิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

 4)  สถิติอุบัติเหตุ จากการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุของโครงการ ในช่วงปี 
พ.ศ. 2559-2562 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมทั้งหมด 5 ครั้ง มีทั้งการท้างานในลักษณะไม่ถูกการยศาสตร์ 
(Ergonomics) หรือการกระท้าที่ไม่ปลอดภัย/สภาพแวดล้อมการท้างานไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละ
แผนก อย่างไรก็ตาม จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีการบันทึกสอบสวนอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เพ่ือหา
แนวทางในการด้าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้้าหรือลดความรุนแรงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท้างาน 
ซ่ึงโครงการมีการจัดท้าบันทึกการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องเพ่ือหาแนวทางในการป้องกัน 

 5)  การตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน การเฝ้าระวังและการตรวจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยท้า
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท้างาน ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับความร้อน และเสียง เพ่ือป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมาย รวมทั้งก้าหนด
มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท้างานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท้างาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงพ.ศ. 2549 (กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ) 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2549 
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โครงการได้ก้าหนดให้หน่วยงานที่จะให้บริการในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท้างาน ให้เป็นไป
ตามข้อก้าหนดของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 
2554 โดยปัจจุบันใช้บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท้างาน โดยบริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จ้ากัด 
ส้าหรับรายละเอียดของใบอนุญาตประกอบกิจการของหน่วยงานข้างต้นทั้งนี้ โครงการได้ก้าหนดให้มีการ
ตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่ทุกครั้งก่อนรับเข้าท้างาน และส้าหรับพนักงานประจ้าการตรวจสุขภาพ
พนักงานประจ้าปี ปีละ 1 ครั้ง  

2.9   คนงานและพนักงาน 

 ก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตมีจ้านวนพนักงานประมาณ 213 คน และภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตมีพนักงาน
เพ่ิมขึ้นเป็น 280 คน (เพ่ิมขึ้น 67 คน) ซึ่งมีพนักงานท้างานขณะเดียวกันสูงสุดประมาณ 121 คน/วัน ทั้งนี้ 
โครงการมีความต้องการแรงงานที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความช้านาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ
เฉพาะตัว ในแต่ละสายอาชีพ โดยคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ระดับการศึกษา ทักษะด้าน
สติปัญญา เช่น ความช้านาญในด้านต่าง ๆ ความรู้ด้านภาษา ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์
ท้างาน เช่น ระยะเวลาในการท้างาน รวมทั้งผ่านการท้างานมาแล้วกี่ปี และคุณลักษณะของบุคคลหรือ
คุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง เช่น ต้องเลือกให้เหมาะสมกับต้าแหน่ง และเหมาะสมกับงาน อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในการด้าเนินโครงการจะพิจารณาการรับหรือจ้างพนักงานเข้าท้างานโดยพิจารณาแรงงานในพ้ืนที่
เป็นอันดับแรก 

โครงการมีท้าการผลิต (เดินเครื่องจักร) ประมาณ 345 วัน/ปี โดยวันท้างานของพนักงานจะท้างาน
ประมาณ 270 วัน/ปี ส้าหรับเวลาการท้างานของพนักงานแต่ละฝ่าย มีดังนี้ 

1)  พนักงานทั่วไป ได้แก่ พนักงานที่ท้างานในส้านักงานหรือพนักงานที่ไม่ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตโดยตรงจะท้างานในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หรือ 8 ชั่วโมง/วัน ท้างานทุกวันจันทร์-ศุกร์ 
และวันเสาร์เว้นเสาร์ 

2)  พนักงานฝ่ายผลิตและซ่อมบ ารุง จะถูกแบ่งการท้างานออกเป็น 2 กะ กะละ 8 ชั่วโมง ดังนี้ 

-  กะที่ 1 ท้างานตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น.  
  (ท้างานล่วงเวลา 3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 16.00 น.-19.00 น.) 

-  กะที่ 2 ท้างานตั้งแต่เวลา 18.40-03.20 น. 
 (ท้างานล่วงเวลา 3 ชั่วโมง ตั้งแต่ 03.20 น.-07.20 น.) 

2.10  พื้นที่สีเขียว 

 ก่อนเพิ่มก้าลังการผลิตโครงการมีพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นประมาณ 1.17 ไร่ (ร้อยละ 4.68 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด) ส้าหรับการเพ่ิมก้าลังการผลิตครั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนต้าแหน่งของพ้ืนที่สีเขียวให้เหมาะสม
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการ กล่าวคือยังคงมีขนาดพ้ืนที่สีเขียวโดยรวม 3.88 ไร่ (คิดเป็น  
ร้อยละ 15.52 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด) โดยต้นไม้ที่ปลูกในโครงการส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นพันธุ์ไม้
ที่จัดหาได้ง่ายในพ้ืนที่ท้องถิ่น มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ดูแลรักษาง่าย สามารถใช้เป็นแนวกันชน 
(Buffer Zone) เพ่ือลดมลพิษด้านคุณภาพอากาศและลดความดังเสียงจากกิจกรรมโรงงานไปยังพ้ืนที่
ใกล้เคียง รวมทั้งมีความเหมาะสมตามหลักภูมิสถาปัตย์ 
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2.11  ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน 

 2.11.1  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  

  แผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยในแผนงานก้าหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับ
กิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะด้าเนินการ ความถี่ และการประเมินผลการ
ด้าเนินงาน โดยกิจกรรมที่ท้าต้องครอบคลุมชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา เช่น กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ให้บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพ้ืนที่ กิจกรรมการให้ความรู้
แก่นักเรียน/นักศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการติดตามผลการด้าเนินงานของโครงการ กิจกรรม
สนับสนุนงบประมาณ/การท้านุบ้ารุงพระพุทธศาสนา การสนับสนุนแหล่งสาธารณะและพักผ่อนหย่อนใจของ
ชุมชน การให้การสนับสนุนสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยแบ่งกิจกรรมให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ศึกษา 
เช่น พ้ืนที่รัศมี 0-3 กโิลเมตร และพ้ืนที่รัศมี 3-5 กิโลเมตร 

 2.11.2 การรับเรื่องร้องเรียน 

การด้าเนินกิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานของโครงการ
และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ลูกค้า หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อกับ
โครงการ ดังนั้น เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โครงการได้จัดท้าแผนรับเรื่องราว  
ร้องทุกข์และก้าหนดระยะเวลาในการตอบกลับ โดยมีขั้นตอนการรับปัญหาข้อร้องเรียนและวิธีการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนต้องครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการด้าเนินงานของโครงการ 
กรณีที่โครงการได้รับข้อมูลการร้องทุกข์ทั้งจากภายนอก (ชุมชนโดยรอบ) และจากภายในโครงการเอง โดย
โครงการได้จัดให้มีระบบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้สามารถน้าข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมาแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงทีหากเกิดปัญหาจากการด้าเนินงานของโครงการ ซึ่งใช้ระบบการติดต่อสื่อสารและการด้าเนินงานการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ แสดงดังรูปที่ 2.11.2-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน ได้แก่ 

1) มีการระบุขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกโครงการ  

2) ระบุหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่สามารถติดต่อประสานงานได้โดยทันที  

3) จัดให้มีศูนย์การรับเรื่องร้องเรียนตั้งอยู่บริเวณอาคารส้านักงานโครงการ  

4) การแจ้งเหตุข้อร้องเรียนสามารถด้าเนินการได้หลายวิธี เช่น 

(1) การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ 

(2) การท้าบันทึกข้อความ 

(3) การเข้ามาแจ้งเหตุร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 
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รูปที่ 2.11.2-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 

พิจารณาข้อร้องเรียนแล้วด้าเนินการ
ตามกรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจ้งต่อผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วัน
เพื่อด้าเนินการตรวจสอบทันที 

แจ้งกลับผู้ร้องเรียนภายใน 1-3 วัน  
พร้อมชี้แจงและอธิบาย 

ลักษณะของปัญหา 

ลงบันทึกผลการแจ้งกลับ 
ต่อผู้ร้องเรียน 

สรุปชี้แจงการด้าเนินการแก้ไข 
พร้อมแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ภายใน 7 วัน  

-  ส้านกังาน/ป้อมยามหน้าโรงงาน:  
   ประชาสัมพันธ์/สิ่งแวดล้อม 
   หมายเลขโทรศัพท์ : 044-334-561 หรือ

โทรสาร 044-344-562 
-  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(E-mail) : 

purinat_pa@thaiakiba.co.th 
-  จุดรับเรือ่งรอ้งเรียนบริเวณป้อมยาม

ด้านหน้าโรงงาน  

ไม่ได้มีสาเหตุจากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

โครงการด้าเนินการแก้ไขหรือควบคุม 
ปัญหาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และก้าหนดแผนงานการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  
เพื่อด้าเนินการ (1-2 วันท าการ) 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไข 
และผลด้าเนินการแก้ไขของโครงการ 

ติดตามผลการแก้ปัญหาก้าหนดมาตรการ
เร่งด่วนภายใน 1-2 วันท าการ 

 

 
บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียน 
และวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

แจ้งผล/น้าเสนอการแก้ไข 

แจ้งผล 

 

ข้อร้องเรียนของชุมชน/ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ทบทวนสาเหตุของปัญหาและแนวทาง 
การแก้ไขเพื่อก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ป้องกันการเกิดปัญหาซ้้า  

หากการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลา หรือกรณีแก้ไขปัญหา
ไม่ได้ในระยะสั้น ให้ด้าเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ต้องรายงานให้ตัวแทนทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะด้าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

ปัญหาในการประชุม 

mailto:purinat_pa@thaiakiba.co.th
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3.  สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

3.1 คุณภาพอากาศ 

บริษัทที่ปรึกษาได้ท้าการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา โดยท้าการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง 
ครอบคลุมวันหยุดและวันท้าการ โดยตรวจวัดครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-18 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 และ 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-26 เดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ก้าหนด แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังตารางท่ี 3.1-1 

นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ในช่วงปี 2560-2562 จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ของบริษัท 
ชิน-เอ ไฮ เทค จ้ากัด (ระยะด้าเนินการ) และโครงการโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 
จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) และท้าการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ ในปี 2562 ซึ่งด้าเนินการการ
ตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันท้าการ และมีความถี่ในการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง โดยท้าการ
ตรวจวัดปริมาณ ฝุ่นละอองรวม, ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และไนโตรเจนไดออกไซด์  พบว่า  
ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังตารางที่ 3.1-2 
และรูปที่ 3.1-1 

ตารางท่ี 3.1-1  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศตรวจวัดเพ่ิมเติมโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ 

สถานีตรวจวัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 24 ชม. 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 24 ชม. 
(mg/m3) 

SO2 1 ชม. 
(mg/m3) 

NO2 1 ชม. 
(mg/m3) 

1. โรงเรียนบ้านทับช้าง 
(A1) 

17-18/02/19 0.113-0.245 0.048-0.092 0.0071-0.0107 0.0017-0.0068 0.0018-0.0207 

 19-26/07/19 0.022-0.055 0.009-0.026 0.0039-0.0086 0.0004-0.0137 0.0003-0.0165 
2. วัดหนองตาคง (A2) 17-18/02/19 0.088-0.212 0.050-0.100 0.0052-0.0099 0.0008-0.0041 0.0010-0.0178 
 19-26/07/19 0.044-0.136 0.015-0.055 0.0021-0.0037 0.0002-0.0190 0.0003-0.0175 
3. โรงเรียนวัดบ้าน
หนองบัวศาลา (A3) 

17-18/02/19 0.224-0.286 0.074-0.106 0.0092-0.0133 0.0004-0.0126 0.0018-0.0225 
19-26/07/19 0.038-0.146 0.022-0.097 0.0052-0.0071 0.0004-0.0128 0.0003-0.0154 

4. บ้านหนองสมอ (A8) 17-18/02/19 0.070-0.137 0.030-0.082 0.0058-0.0097 0.0002-0.0184 0.0003-0.0188 
 19-26/07/19 0.030-0.061 0.016-0.024 0.0055-0.0102 0.0030-0.0162 0.0026-0.0141 

มาตรฐาน 0.3301/ 0.1201/ 0.3001/ 0.7802/ 0.3203/ 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 

  2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง 

  3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทัว่ไป 
ที่มา :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2563
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ตารางท่ี 3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

สถานีตรวจวัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 24 ชม. 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 24 ชม. 
(mg/m3) 

  SO2 1 ชม. 
(mg/m3) 

NO2 1 ชม. 
(mg/m3) 

โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ของบริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ ากัด4/ 
1. โรงเรียนบ้านทับช้าง (A1) 11-18/09/60 0.121-0.186 - - 0.0026-0.0079 0.0056-0.0987 

22-29/06/61 0.033-0.101 - 0.0089-0.0105 0.0005-0.0165 0.0004-0.0119 
 27/11/61-04/12/61 0.026-0.119 - 0.0097-0.0285 0.0029-0.0372 0.0021-0.0267 
 18-25/06/62 0.028-0.069  - 0.0060-0.0118 0.0051-0.0145 
 28/11/62-05/12/62 0.027-0.038 - - 0.0479-0.1042 0.0028-0.0273 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.026-0.186 - 0.0089-0.0285 0.0005-0.1042 0.0004-0.0987 
2. วัดหนองตาคง (A2) 11-18/09/60 0.133-0.235 - - 0.0026-0.0052 0.0056-0.2784 
 22-29/06/61 0.027-0.086 - 0.0073-0.0113 0.0029-0.0225 0.0030-0.0414 
 27/11/61-04/12/61 0.017-0.064 - 0.0037-0.0031 0.0073-0.0259 0.0009-0.0679 
 18-25/06/62 0.084-0.122  - 0.0204-0.0340 0.0182-0.0318 
 28/11/62-05/12/62 0.044-0.053 - - 0.0068-0.0270 0.0038-0.0512 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.017-0.235 - 0.0037-0.0113 0.0026-0.0340 0.0009-0.2784 
3. โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา (A3) 11-18/09/60 0.141-0.210 - - 0.0026-0.0105 0.0038-0.0960 

22-29/06/61 0.026-0.083 - 0.0086-0.0131 0.0068-0.0369 0.0021-0.0519 
 27/11/61-04/12/61 0.026-0.092 - 0.0277-0.0311 0.0194-0.0419 0.0115-0.0427 
 18-25/06/62 0.064-0.122  - 0.0102-0.0304 0.0167-0.0318 
 28/11/62-05/12/62 0.086-0.193 - - 0.0366-0.0694 0.0098-0.369 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.026-0.210 - 0.0086-0.0311 0.0026-0.0694 0.0021-0.0960 
โครงการโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 จ ากัด5/ 
โรงเรียนบ้านหนองตาคง (A4) 23-30/11/60 0.042-0.074 0.031-0.048 0.0068-0.0081 0.0047-0.0110 0.0147-0.0231 

15-22/02/61 0.067-0.182 0.050-0.113 0.0052-0.0073 0.0029-0.0126 0.0064-0.0335 
 18-25/10/61 0.040-0.068 0.031-0.056 0.0052-0.0060 0.0026-0.0099 0.0147-0.0228 
 20-27/03/62 0.073-0.127 0.048-0.078 0.0047-0.0060 0.0029-0.0079 0.0122-0.0260 
 25/11/62-02/12/62 0.062-0.117 0.028-0.049 0.0026 <0.0026-0.0052 <0.0019-0.0508 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.040-0.182 0.028-0.113 0.0026-0.0081 <0.0026-0.0126 <0.0019-0.0508 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

สถานีตรวจวัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 24 ชม. 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 24 ชม. 
(mg/m3) 

  SO2 1 ชม. 
(mg/m3) 

NO2 1 ชม. 
(mg/m3) 

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า (A5) 23-30/11/60 0.035-0.086 0.019-0.032 0.0058-0.0068 0.0039-0.0086 0.0096-0.0233 
15-22/02/61 0.064-0.231 0.038-0.118 0.0039-0.0079 0.0018-0.0212 0.0038-0.0529 

 18-25/10/61 0.020-0.037 0.015-0.031 0.0039-0.0058 0.0024-0.0092 0.0135-0.0233 
 20-27/03/62 0.061-0.134 0.051-0.111 0.0047-0.0058 0.0026-0.0076 0.0088-0.0196 
 25/11/62-02/12/62 0.047-0.064 0.021-0.030 <0.0026-0.0052 <0.0026-0.0105 0.0038-0.0489 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.020-0.231 0.015-0.118 <0.0026-0.0079 0.0018-0.0212 0.0038-0.0529 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 
หนองปลิง (A6) 

23-30/11/60 0.060-0.099 0.035-0.065 0.0068-0.0079 0.0055-0.0094 0.0117-0.0233  
15-22/02/61 0.062-0.138 0.050-0.115 0.0052-0.0068 0.0029-0.0123 0.0081-0.0322 
18-25/10/61 0.032-0.057 0.017-0.030 0.0050-0.0060 0.0029-0.0086 0.0120-0.0269 

 20-27/03/62 0.094-0.163 0.076-0.111 0.0094-0.0107 0.0076-0.0126 0.0147-0.0284 
 25/11/62-02/12/62 0.070-0.108 0.030-0.067 0.0026-0.0052 <0.0026-0.0105 0.0075-0.0753 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.032-0.163 0.017-0.115 0.0026-0.0107 <0.0026-0.0126 0.0075-0.0753 
วัดใหม่หนองบอน (A7) 23-30/11/60 0.027-0.066 0.013-0.046 0.0063-0.0068 0.0052-0.0089 0.0132-0.0239 
 15-22/02/61 0.068-0.189 0.049-0.110 0.0039-0.0050 0.0016-0.0081 0.0126-0.0258 

 18-25/10/61 0.025-0.098 0.013-0.053 0.0055-0.0073 0.0026-0.0120 0.0132-0.0269 
 20-27/03/62 0.0910.149 0.064-0.111 0.0065-0.0079 0.0047-0.0097 0.0060-0.0167 
 25/11/62-02/12/62 0.047-0.061 0.020-0.028 0.0026 0.0026-0.0052 <0.0019-0.0245 
 ค่าต่ าสุด-สูงสดุ 0.025-0.189 0.013-0.111 0.0026-0.0079 0.0016-0.0120 <0.0019-0.0269 

มาตรฐาน 0.3301/ 0.1201/ 0.3001/ 0.7802/ 0.3203/ 
หมายเหตุ :   1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง 

   3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทัว่ไป 
ที่มา :      4/  รวมรวมข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ของบริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ้ากัด ของปี 2560-2562  
   5/  รวมรวมข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการฯโครงการโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 ของบริษัท กัลฟ ์เอ็นอารว์ี 2 จ้ากัด ของปี 2560-2562 
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รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
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3.2   ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ท้าการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลระดับเสียงในปัจจุบัน 
โดยท้าการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ระหว่างวันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 7 วัน
ต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุด โดยดัชนีที่ท้าการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) จ้านวน 2 สถานีตรวจวัด 
ได้แก่ บ้านหนองสมอ (N6) และ โรงเรียนบ้านทับช้าง (N7) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
(ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115  
เดซิเบลเอ)  

นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ท้าการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงปี 2560-2562 
จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ของบริษัท  
ชิน-เอ ไฮ เทค จ้ากัด และโครงการโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 (ระยะก่อสร้าง) 
และท้าการตรวจวัดระดับเสียงโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ ในปี 2562 ซึ่งด้าเนินการการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง 
ครอบคลุมวันหยุดและวันท้าการ และมีความถี่ในการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก้าหนด (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ) แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง ดังตารางที่ 3.2-1 และต้าแหน่งจุดตรวจวัดระดับ
เสียง ดังรูปที่ 3.2-1 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 

Leq 24 hr Lmax Ldn L90 
บ้านหนองสมอ (N6) 11-18/02/19 50.6-54.9 80.8-90.5 55.3-61.6 38.5-57.0 
โรงเรียนบ้านทับช้าง (N7) 11-18/02/19 46.4-52.4 78.0-94.7 51.9-57.6 37.7-55.4 

มาตรฐาน1/ 70 115 - - 
หมายเหตุ  :  1/  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ที่มา  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2563 
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ตารางท่ี 3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

ต าแหน่งตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 

Leq 24 hr Lmax Ldn L90 
โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลมูิเนียมฉีดขึ้นรูป ของบริษัท ชนิ-เอ ไฮ เทค จ ากัด2/ 
โรงเรียนวดับ้านหนองบัวศาลา 
(N1) 

11/09/60-15/09/60 58.3-64.9 81.2-97.6 - - 
22/06/61-29/06/61 67.5 86.7 - 60.1 

 27/11/61-4/12/61 64.9-67.9 84.4-91.2 - 49.7-66.5 
 18/06/62-22/06/62 61.5-65.9 - - 52.3-65.1 
 28/11/62-05/12/62 60.5-64.3 81.0-84.2 64.7-70.4 38.4-62.1 
 ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 58.3-67.9 81.2-97.6 64.7-70.4 38.4-66.5 
โครงการโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 จ ากัด3/ 
ชุมชนในเขตอุตสาหกรรม  
สุรนารี (หมู่ที่ 6 ต้าบล 
หนองระเวียง) (N2) 

23/11/60-30/11/60 60.0-64.1 84.1-105.9 64.5-67.6 63.5-56.2 
15/02/61-22/02/61 59.8-64.8 82.7-103.0 64.0-67.8 53.1-56.1 
18/10/61-25/10/61 53.3-63.8 74.9-99.9 56.0-68.6 47.6-57.1 

 20/03/62-27/03/62 57.2-60.3 86.8-94.8 61.4-67.2 45.6-46.5 
 25/11/62-02/12/62 58.6-60.9 88.4-94.5 63.7-67.5 48.7-55.4 
 ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 53.3-64.8 74.9-105.9 56.0-68.6 45.6-57.1 
ชุมชนด้านทิศตะวันตก 23/11/60-30/11/60 57.8-60.2 86.3-89.9 61.5-65.4 45.6-47.1 
ของโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2  

  (N3) 
15/02/61-22/02/61 55.2-67.1 85.1-110.1 58.5-67.5 44.3-54.3 
18/10/61-25/10/61 57.9-63.9 84.8-94.5 60.7-64.8 47.6-51.9 

 20/03/62-27/03/62 50.5-57.8 66.6-92.7 56.8-62.7 47.7-56.5 
 25/11/62-02/12/62 48.2-50.7 79.4-93.6 52.3-54.5 37.6-40.6 
 ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 48.2-67.1 66.6-110.1 52.3-67.5 37.6-56.5 
ชุมชนหมู่ที่ 13  

  ต้าบลหนองระเวียง (N4) 
07/02/61-14/02/61 47.5-52.4 72.0-83.8 52.9-54.9 41.2-43.3 
ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 47.5-52.4 72.0-83.8 52.9-54.9 41.2-43.3 

ชุมชนหมู่ที่ 4  
  ต้าบลหนองระเวียง (N5) 

22/07/60-29/07/60 47.4-55.9 72.1-99.2 53.6-58.7 42.8-46.0 
07/02/61-14/02/61 47.9-57.6 74.1-83.2 54.0-58.7 42.2-48.6 

 ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 47.4-57.6 72.1-99.2 53.6-58.7 42.2-48.6 
มาตรฐาน1/ 70 115 - - 

หมายเหตุ  :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ที่มา : 2/  รวมรวมข้อมูลจากรายงานรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป  

ของบริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จ้ากัด ของปี 2560-2562  
    3/ รวมรวมข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 ของบริษัท กัลฟ ์เอ็นอาร์วี 2 จ้ากัด 

ของปี 2560-2562 
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รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
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3.3   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

การศึกษาคุณภาพน้้าผิวดิน มุ่งเน้นรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้้าผิวดินในปัจจุบันโดยเฉพาะคุณภาพน้้าผิว
ดินในบริเวณคลองดิน และคลองชลประทาน เป็นแหล่งน้้าที่อยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการทางด้านทิศตะวันตกไปยัง
ทิศใต้ ซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้้าทิ้งจากเขตอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ท้าการ
ตรวจวัดคุณภาพน้้าในบริเวณคลองดิน และคลองชลประทาน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีจุด 
เก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดินทั้งหมด 5 จุด (แสดงดังรูปที่ 3.3-1) ได้แก่  

SW1 : บริเวณจุดระบายน้้าจากเขตอุตสาหกรรมสุรนารีลงคลองดิน 

SW2 : คลองดินห่างจากจุดระบายน้้าจากเขตอุตสาหกรรมสุรนารี 300 เมตร 

SW3 : คลองชลประทานก่อนจุดปล่อยน้้าทิ้งจากชุมชน 500 เมตร 

SW4 : คลองชลประทานบริเวณจุดปล่อยน้้าทิ้งจากชุมชน 

SW5 : คลองชลประทานห่างจากจุดปล่อยน้้าทิ้งจากชุมชน 500 เมตร 

โดยดัชนีที่ท้าการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ค่าออกซิเจน
ที่ละลายน้้า (DO) บีโอดี (BOD) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) 
แอมโมเนีย -ไนโตรเจน (NH3-N) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์  (Cr6+) ตะกั่ ว (Pb) แคดเมียม (Cd)  
นิกเกิล (Ni) สารหนู (As) อะลูมิเนียม (Al) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform) กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) แสดงดังตารางท่ี 3.3-1  

เมื่อน้าผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดินดังกล่าวเทียบเคียงกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ก้าหนดคุณภาพน้้าผิวดิน ประเภท 
ที่ 3 แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภค
โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อนและการเกษตร 
พบว่า คุณภาพน้้าโดยส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นค่าออกซิเจนละลายน้้า (DO) (บางสถานี) 
มีค่าต่้ากว่ามาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 3 เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีน้้าค่อนข้างนิ่งและสภาพ
โดยทั่วไปของล้าคลองปกคลุมด้วยพืชน้้าที่ขึ้นค่อนข้างหนาแน่น และเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพ
น้้าผิวดินทั้งหมด 5 จุด กับค่ามาตรฐานที่ใช้เทียบเคียงตามค้าสั่งกรมชลประทาน 18/2561 เรื่อง การป้องกัน
และการแก้ไขการระบายน้้าทิ้งที่มีคุณภาพต่้าลงทางน้้าชลประทานและทางน้้าที่ เชื่อมต่อกับทางน้้า
ชลประทานในเขตพ้ืนที่โครงการชลประทาน พ.ศ. 2561 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
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รูปที่ 3.3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน 
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ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้้าผิวดิน 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ มาตรฐาน 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 1/ 2/ 
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.17 7.55 7.52 7.29 7.28 5.0-9.0 5.0-9.0 
2. ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) mg/L 1,006 463 720 470 724 - 1,300 
3. ค่าออกซิเจนที่ละลายน้้า (DO) mg/L 0.19 5.09 3.50 2.71 4.75 ≥4.0 ≥2.0 
4. บีโอดี (BOD) mg/L 4 4 3 4 5 ≤2.0 20 
5. ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) mg/Las CaCO3 422.3 220.3 341.6 223.8 327.2 - - 
6. ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) mg/L 0.01 0.42 0.01 0.31 0.17 5.0 - 
7. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) mg/L 5.39 0.06 <0.01 0.73 0.21 0.5 - 

8. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr
6+

) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 0.25 
9. ตะกั่ว (Pb) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.05 0.1 
10. แคดเมียม (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.05 0.01 
11. นิกเกิล (Ni) mg/L 0.032 0.017 0.005 0.016 0.018 0.1 0.2 
12. สารหนู (As) mg/L 0.0018 0.0015 0.0026 0.0014 0.0016 0.01 0.25 
13. อะลูมิเนียม (Al) mg/L <0.20 0.22 <0.20 <0.20 <0.20 - - 
14. ทองแดง (Cu) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1 1.0 
15. แมงกานีส (Mn) mg/L 0.51 0.18 0.28 0.16 1.20 1.0 5.0 
16. สังกะสี (Zn) mg/L <0.04 0.11 <0.04 0.09 0.10 1.0 5.0 
17. กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) MPN/100 mL 1.3 × 103 7.9 × 102 1.3 × 103 3.3 × 103 2.4 × 103 4,000 - 
18. กลุ่มโคลิฟอรม์ทั้งหมด (Total Coliform) MPN/100 mL >1.6 × 105 1.7 × 104 2.4 × 103 2.8 × 104 3.5 × 104 20,000 - 

หมายเหต ุ :  1/ ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผวิดิน ประเภทที่ 3 
2/ ค้าสั่งกรมชลประทาน 18/2561 (พ.ศ. 2561) เร่ืองการป้องกันและการแก้ไขการระบายน้้าทิ้งที่มีคุณภาพต่า้ลงทางน้้าชลประทานและทางน้้าที่เชื่อมต่อกบัทางน้้าชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน 

ที่มา  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จา้กัด, 2563



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 61 - 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 โครงการด้าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในกระบวนการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส้านักงานนโยบายและแผน (สผ.)  
พ.ศ. 2562 ครอบคลุมพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ แผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
แสดงดังตารางท่ี 4-1 มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1   การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ในระหว่างเริ่มต้นโครงการ 

การรับฟังความคิดเห็นต่อการก้าหนดขอบเขตและแนวทางประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์
ของการรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งที่ 1 คือ เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการน้าเสนอประเด็นห่วงกังวลต่อขอบเขตและแนวทางในการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และเพ่ือให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด โดยจัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30–12.00 น. ณ อาคารหอประชุม
อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองระเวียง ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองระเวียง อ้าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมประชุม จ้านวน 308 คน และภายหลังจากการจัดประชุม
โครงการได้ปิดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยจัดท้ารายงานสรุปความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งข้อคิดเห็น และค้าชี้แจงของหน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือกิจการ 
พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 15 วัน หลังจัดประชุม แสดงดังรูปที่ 4.1-1 

4.2 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นหน่วยงานราชการ ผู้น้าชุมชน และครัวเรือน เพ่ือส้ารวจรวบรวมข้อมูล
สภาพเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 
ได้แก่  

1) กลุ่มตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้าน
การศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรม ด้านพลังงาน ด้านการปกครอง ด้านพาณิชย์ เป็นต้น  

2) กลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหวและสถานที่ส้าคัญ เช่น โรงเรียนหรือสถานพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน 
ศูนย์กลางชุมชน/ศูนย์กลางร้านค้า สถานที่ส้าคัญในพ้ืนที่ได้แก่ แหล่งโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยว แหล่งที่มี
คุณค่าของชุมชน  แหล่งคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและแหล่งศูนย์กลางชุมชน 

3) กลุ่มสถานประกอบการและกลุ่มผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเป็นการเฉพาะ เช่นกลุ่มเกษตรกร  
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า กลุ่มผู้ใช้น้้า กลุ่มอาชีพต่างๆรวมทั้งสถานประกอบการหรือพนักงาน
และเจ้าหน้าที ่เป็นต้น  

4) กลุ่มตัวแทนผู้น้าชุมชน/ผู้น้าท้องถิ่น เช่น ประธานชุมชน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล นายกเทศมนตรี เทศมนตรี กรรมการชุมชน อสม. ทศม. ผู้อาวุโส/ผู้ที่นับถือในชุมชน เป็นต้น 
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กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน ทั้งนี้ หากพ้ืนที่โครงการประกอบด้วย เขตการปกครองทั้งองค์การ
บริหารส่วนต้าบลและเขตเทศบาล ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความคิดเห็น 
ที่มีต่อโครงการ โดยแยกกลุ่มครัวเรือน เป็นครัวเรือนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลและครัวเรือน
ประชาชนในเขตเทศบาลให้ชัดเจน การส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นในระดับครัวเรือน 
ท้าการส้ารวจด้วยแบบสอบถาม เป็นการส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตรจาก
ที่ตั้งโครงการ ในการส้ารวจจะมุ่งเน้นไปที่ตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ด้าเนินการเมื่อวันที่ 24-28 
มิถุนายน 2562 ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้านในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการจ้านวน 28 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 
761 ตัวอย่าง แสดงดังรูปที่ 4.2-1 

4.3 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่  2 ในระหว่างการจัดเตรียมท าร่างรายงานการประเมิน                        
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่ 2 คือ เพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่าง
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะด้าเนินการ
ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองระเวียง 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองระเวียง อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดครราชสีมา ทั้งนี้ โครงการได้
ด้าเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการจัดประชุม 
และภายหลังจากจัดประชุมจะน้าความคิดเห็นประเด็นห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชาชนและ  
ผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 มาผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน และจัดท้า
รายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน  
15 วัน หลังจัดประชุม 
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ตารางท่ี 4-1 แผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

1. ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 1   
1.1  การจัดเตรียมสื่อประชาสมัพันธ์ มีนาคม 2562 - รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการเพื่อให้ประชาชน 

ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ทราบ
รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ 

- จัดท้าเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น แผ่นพับ 
เอกสารก้าหนดขอบเขตการศึกษา เป็นต้น  

1.2 การเข้าพบหน่วยงานราชการและการ
ประชาสมัพันธ์โครงการ 

28-29 มีนาคม 2562 - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ - เข้าพบหน่วยงานราชการ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

1.3 การเข้าพบ ผู้น้าชุมชน และการประชาสัมพันธ์
โครงการระดับครัวเรือน 

8-9 เมษายน 2562 - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ - ผู้น้าชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
- แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการรายครัวเรือน 

1.4 ส่งหนังสือเชิญประชุม ครั้งท่ี 1 และปิด
ประกาศเชญิประชุม ครั้งท่ี  1  

1-4 เมษายน 2562 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น - ส่งหนังสือเชิญผ่านผู้น้าชุมชนและประสานงานให้ผู้น้า
ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ 

- ส่งหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง 

- ติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมใน
สถานที่ต่าง ๆ เช่น หน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ร้านค้า เป็นต้น  

- ติดป้ายไวนิลเชิญประชุมในสถานที่ต่างๆ เช่น ทางเข้า 
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี และอบต./ทต. ในพื้นที่ศึกษาทั้ง 
6 เขตการปกครอง 

- เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ 
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) แผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

2. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 1   
2.1  การจัดประชุมรับฟั งความคิด เห็น ต่อ

ก้ าห น ด ข อ บ เข ต แ ล ะ แ น วท า งก า ร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 1 

 

3 พฤษภาคม 2562 - เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน้าเสนอประเด็น
ห่วงกังวลต่อการก้าหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และเพื่ อให้การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างครบถ้วน
และรอบด้าน 

- จัดประชุมน้าเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
ประชุม 

2.2 ปิดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความ
คิดเห็น ครั้งท่ี 1 

13-17 พฤษภาคม 2562 - น้าความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจาก
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โดยน้า
ประเด็นห่วงกังวลและข้อเสนอแนะจากประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียมาประกอบกับการก้าหนดขอบเขตและ
แนวทางในการศึกษาพร้อมทั้งค้าช้ีแจง 

-  จัดท้ารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี 
ส่วนได้เสีย พร้อมทั้งความคิดเห็น และค้าช้ีแจงของ
หน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือกิจการ พร้อมส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนได้ทราบภายใน 
15 วัน หลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  

3. การส ารวจ สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยแบบสอบถาม 
3.1. ส่งหนังสือขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ความ

คิดเห็น ตัวแทนหน่วยงานราชการ/ผู้น้า
ชุมชน 

13-17 พฤษภาคม 2562 - เพื่อประสานงานและก้าหนดวันเวลาในการเข้าพบ/
สัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อโครงการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

-  ส่งหนั งสือขอเข้าพบเพื่อนัดวันเวลาในการเข้าพบ/
สัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อโครงการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3.2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหนว่ยงาน
ราชการ 

10-13 มิถุนายน 2562 - เพื่ อสอบถามและรับฟั งความคิดเห็นของผู้แทน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ 

-  การส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นในส่วนของหน่วย
ราชการ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

3.3   สัมภาษณ์ความคิดเห็นครัวเรือน/ผู้น้า
ชุมชน 

24-28 มิถุนายน 2562 - เพื่อเป็นการส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอน
การประเมินและการจัดท้ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อส้ารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม 

-  การส้ารวจและรับฟั งความคิด เห็นระดับครัวเรือน 
(Attitude  survey) ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น้าชุมชน  
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) แผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

4. ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 2 
4.1 ส่งหนังสือเชิญประชุมครั้งท่ี 2  3-6 มีนาคม 2563 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น - ส่งหนังสือเชิญผ่านผู้น้าชุมชนและประสานงาน 

ให้ผู้น้าชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ 
- ส่งหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง 
- ติดป้ายไวนิลเชิญประชุมในสถานท่ีต่างๆ เช่น ทางเข้า

เขตอุตสาหกรรมสุรนารี และอบต.หนองระเวียง 
- เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต ์

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
4.2  ติดประกาศร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะ 

3-6 มีนาคม 2563 -  เพื่อเผยแพร่ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล 

- น้าร่างมาตรการฯ เผยแพร่ให้สาธารณะชน และ 
ผู้มี ส่วนได้ เสียได้ รับทราบ โดยการติดประกาศ 
และวางเอกสารที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และที่
ท้าการผู้น้าชุมชนในพื้นที่ศึกษา 

5. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 2 
5.1 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

ต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

7 เมษายน 2563 - เพื่ อ ให้ ป ระชาชน  ผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ย  และหน่ วย งาน 
ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของร่าง
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รวมถึง
น้าเสนอข้อมูล และรับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่าง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่าง
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  (ครั้งที่  2) ต่อร่าง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

5.2. ปิดประกาศสรุปผลการประชุมครัง้ที่ 2  20-22 เมษายน 2563 - น้าความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการ
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โดยน้าประเด็นห่วง
กังวลและข้อเสนอแนะที่มีต่อการศึกษาและมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมมาผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน 

- จัดท้ารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งความเห็นและค้าช้ีแจงของ
หน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือกิจการและมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
ประชาชนรับทราบ ภายใน 15 วัน หลังการจัดประชุม
รับฟังความคิดเห็น 

ที่มา : จากการด้าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของโครงการ รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2563 
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แผ่นพับประชาสัมพนัธ์รายครัวเรือน เอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ 

  
การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลโครงการหน่วยงานราชการ 

  
การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด https://www.tet1995.com 

รูปที่ 4.1-1 การด้าเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 

 

https://www.tet1995.com/
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ส่งหนังสือขออนุญาตลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รายครัวเรือน การประชาสัมพันธ์รายครัวเรือน (แจกเอกสารแผ่นพับ) 

  
การติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดประชุมครั้งท่ี 1 

  
ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1 

รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) การด้าเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรบัฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

  

การกล่าวรายงานวตัถุประสงค์โดย 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

การกล่าวเปิดการประชุมโดย 
ปลัดอาวโุสอ้าเภอเมืองนครราชสีมา 

  

การน้าเสนอรายละเอียดโครงการและการก้าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  
บรรยากาศการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล 
รูปที่ 4.2-1 บรรยากาศการจัดประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ คร้ังที่ 1 
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ผลการส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานราชการ ผู้น้าชุมชน และครัวเรือนจะน้ามาผนวก
รวมกับการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด้าเนินโครงการ เพ่ือก้าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อไป ซึ่งจาการส้ารวจความคิดเห็นตัวแทนครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตร 
สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 

(1) สภาพปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจาณาตามลักษณะของปัญหา ดังนี้ 

- ปัญหาสังคม ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบันสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
ปัญหาแรงงานต่างถิ่น ร้อยละ 29.3 รองลงมาคือ ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 24.6 และปัญหาการลักขโมย  
ร้อยละ 23.1 ตามล้าดับ 

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบันสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ ปัญหาค่าครองชีพสูง ร้อยละ 30.5 รองลงมาคือ ปัญหารายได้ต่้า ร้อยละ 21.8 และปัญหาความยากจน 
ร้อยละ 21.5 ตามล้าดับ 

- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบันสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ ปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 69.4 รอลงมาคือ ปัญหาเสียงดังรบกวน ร้อยละ 35.3 และปัญหากลิ่นรบกวน 
ร้อยละ 27.9 ตามล้าดับ 

(2) การรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64.5) ทราบว่ามี
โรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ต้าบล
หนองระเวียง และผู้ให้สัมภาษณ์ ทราบว่าโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด จะมี
การเพ่ิมก้าลังการผลิต (ร้อยละ 42.0) 

(3) ความคิดเห็นที่มีต่อการด้าเนินโครงการในภาพรวม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 57.8 
เห็นด้วยกับการด้าเนินโครงการ โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.0) ไม่มีความวิตกกังวลต่อการด้าเนินโครงการ
โรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด ส้าหรับผู้ที่มีความวิตกกังวลต่อการด้าเนิน
โครงการ ร้อยละ 17.0 เป็นความกังวลเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาเสียงดังรบกวน และปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อม่ันในการการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ แสดงดังรูปที่ 4.3-1 
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รูปที่ 4.3-1 ผลการส้ารวจความคิดเห็นครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตร 
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5. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การพิจาณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ การพิจาณากลั่นกรอง
ประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการจะน้าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการ 
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ได้น้ามาพิจารณาร่วมกับรายละเอียดโครงการและน้ามากลั่นกรอง
ประเด็นสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือท้าการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 5-1 

ตารางท่ี 5-1 การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1  ลักษณะภูมิประเทศ ในระยะก่อสร้าง มีการวางฐานรากบริเวณ

ติดตั้งเครื่องจักร และปรับระดับพื้นที่บริเวณ
ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย และปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ในการก่อสร้าง ส้าหรับระยะด้าเนินการ
ไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะ
ภูมิประเทศ เนื่องจากผลิตโดยอาศัยเครื่องจักร/
อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้แล้ว อีกทั้งพื้นท่ีดังกล่าวเป็น
พื้นที่ว่างเปล่าและอยู่ในขอบเขตของพื้นที่
โครงการเดิม   

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การด้าเนินกิจกรรมโครงการ 

1.2  ลักษณะทาง
ธรณีวิทยา และ
แผ่นดินไหว 

ไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะ
ทางธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว เนื่องจาก 
ที่ ตั้ ง โค รงก าร ไม่ ได้ อ ยู่ ใน พื้ น ที่ เสี่ ย งภั ย
แผ่ นดิ น ไหว ตามที่ ก รมทรัพยากรธรณี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แบ่งพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด้าเนินกิจกรรมโครงการ 

1.3  ทรัพยากรดิน ในระยะก่อสร้างมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรดิน เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคและระบบบ้าบัดน้้าเสียของ
โครงการ จึงมีกิจกรรมที่ต้องน้าดินมาปรับ
ระดับพื้นที่ของโครงการ ส้าหรับระยะด้าเนิน
โครงการไม่มีการใช้ดินเป็นตัวกลางในการ
บ้าบัดมลพิษ เช่น การฝังกลบ เป็นต้น  

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด้าเนินกิจกรรมโครงการ 

1.4  คุณภาพอากาศ โครงการมีกระบวนการเผาไหม้เช้ือเพลิงจาก
ก๊าซ LPG ที่เกิดจากการหลอมอะลูมิเนียมจึงมี
ผลกระทบจากการเผาไหม้ เช้ือเพลิ ง จะ
ท้าการศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพอากาศให้
ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ 
อยู่โดยรอบในพื้นที่ศึกษา  

ประ เด็ นผลกระทบฯ  ที่ ต้ อ งท้ าการ
ป ระ เมิ น ใน ร าย ล ะ เอี ย ด เนื่ อ งจ าก 
มีผลกระทบจากการด้าเนินโครงการ 
ซึ่ งต้ องท้ าการประเมินผลกระทบใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจน เพื่ อ ก้ าห น ด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 
1.5  อุทกวิทยาและ

คุณภาพน้้าผิวดิน 
การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้้ามี
การพิจารณาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการน้้าเสีย/น้้าระบายทิ้งของโครงการ 
การจัดการน้้าทิ้ง รวมถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อคุณภาพน้้าของแหล่งน้้าที่อยู่
ใกล้เคียง   

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้าการประเมินใน
รายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ด้ าเนิน โครงการซึ่ งต้องท้ าการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อ
ก้าหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.6  อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้้าใตด้ิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้้าใต้
ดินมีการพิจารณาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบบ้ าบัดน้้ าเสีย/การจัดการน้้ าทิ้ ง  
 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้าการประเมิน 
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก 
การด้าเนินโครงการซึ่งต้องท้าการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อ
ก้าหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.7  เสียง ในระยะก่อสร้าง แหล่งก้าเนิดเสียงจาก
กิจกรรมการติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ เช่น 
การติดตั้งเครื่องจักร และการทดลองเดิน
เค รื่ อ งจั ก ร  ส้ าห รับ ระยะด้ า เนิ นการ
กิจกรรมการผลิตอาจก่อให้เกิดเสียงดัง จาก
เครื่องจักร ซึ่งเสียงจากกิจกรรมการผลิต
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ ใกล้เคียง
โครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้าการประเมิน 
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก 
การด้าเนินโครงการซึ่งต้องท้าการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อ
ก้าหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.8  กากของเสีย ประเภทและการจัดการของเสียที่เกิดจาก
กิจกรรมของโครงการจะด้าเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
นอกจากนี้โครงการมีแนวคิดในการลดของ
เสียตั้งแต่แหล่งก้าเนิด และการป้องกัน
มลพิษ มาประยุกต์ใช้กับการจัดการของเสยี
ของโครงการ กลยุทธ์ในการแยกของเสีย
หรือลดของเสียที่แหล่งก้าเนิด ซึ่งมีการน้า 
ของเสียที่แยกได้กลับมาใช้งานใหม่หรือ
กลับน้าไปใช้ประโยชน์จึงช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตและสามารถลดปริมาณของวัตถุดิบที่
น้ามาใช้ได้อีกด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถหา
วิธีการจัดการได้อย่างเหมาะสม ก็จะท้าการ
ส่งไปยังหน่วยงานที่ ได้ รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการเพื่อรับไปก้าจัดต่อไป 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้าการประเมิน 
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก 
การด้าเนินโครงการซึ่งต้องท้าการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อ
ก้าหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1  ทรัพยากรชีวภาพ 
บนบก 

ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ศึกษาเป็นระบบนิเวศ
เกษตร และพรรณพืชที่พบโดยทั่วไปเป็นพืช
เกษตรและพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าวโพดและมัน
ส้าปะหลัง เป็นต้น การประเมินผลกระทบด้าน
ทรัพยากรชีวภาพบนบกจะด้าเนินการศึกษาสภาพ
ป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด้าเนินกิจกรรมโครงการ 

2.2  ทรัพยากรชีวภาพ 
ในน้้า 

กิจกรรมระยะด้าเนินโครงการ อาจก่อให้ เกิดผล
กระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้้า ซึ่งจะมีผลท้าให้
เกิดการสูญเสียต่อทรัพยากรชีวภาพ เช่น แพลงก์
ตอน (พืชและสัตว์) สัตว์หน้าดิน และปลา เป็นต้น 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด้าเนินกิจกรรมโครงการ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
3.1  การใช้ประโยชน์ท่ีดิน โครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ .2560 จาก
ข้อก้าหนดดังกล่าวการด้าเนินงานของโครงการ 
ไม่ขัดกับข้อก้าหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
จังหวัดนครราชสีมาแต่อย่างใด  

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ต้องประเมิน/
ตรวจสอบลักษณะสิ่งปลูกสร้างที่จะท้า 
การก่อสร้างภายหลังเพิ่มก้าลังการ
ผลิตซึ่งต้องด้าเนินการสอดคล้องกับ
ข้อก้าหนด 

3.2  คมนาคมขนส่ง กิจกรรมการขนส่ งใน ช่วงด้ าเนินการ ได้แก่ 
ยานพาหนะที่เกิดจากการขนส่งสารเคมี ผลิตภัณฑ์ 
การขนส่งมูลฝอยและกากของเสีย และการ
เดินทางของพนักงานซึ่งภายหลังการเพิ่มก้าลังการ
ผลิตจะท้าให้มีปริมาณการขนส่งในภาพรวม
เพิ่มขึ้น อาจจส่งผลต่อสภาพปัญหาการจราจร 
สภาพถนนและการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งของ
โครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้าการ
ประเมิน ในรายละเอียดเนื่ องจาก 
มีผลกระทบจากการด้าเนินโครงการ
ซึ่งต้องท้าการประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อก้าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.3  การใช้น้้า โรงงานรับน้้าประปาจากเขตอุตสาหกรรมสุรนารี 
โดยจะไม่มีการแย่งน้้าจากเกษตรกรแต่อย่างใด 
ดังนั้นการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรน้้า
ใช้ในที่นี้จึงเป็นการประเมินในภาพรวมของความ
ต้องการใช้น้้าของพื้นที่ในปัจจุบัน รวมถึงความ
ต้องการใช้น้้าภายหลังขยายก้าลังการผลิต 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้าการ
ประเมิน ในรายละเอียดเนื่ องจาก 
มีผลกระทบจากการด้าเนินโครงการ
ซึ่งต้องท้าการประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อก้าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.4  การระบายน้้าและ 
การป้องกันน้้าท่วม 

การด้าเนินโครงการไม่ส่งผลให้ระบบระบายน้้า
และการจัดการน้้าฝนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย
ได้ท้ าการศึกษาสภาพต่าง ๆ ที่ จะใช้ ในการ
พิจารณ าถึ งขนาด ทิศทางการระบาย และ
แนวทางการระบายน้้าที่เหมาะสม รวมทั้งความ
เพียงพอของบ่อหน่วงน้้าฝน 

ประ เด็ นสิ่ งแวดล้อมที่ ไม่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับการด้าเนินกิจกรรมของ
โครงการ 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.5  การเกษตรกรรม พิจารณาข้อมูลรายละเอียดของโครงการ พบว่า 

ประเด็นน้้าทิ้งจากโครงการไม่มีโอกาสที่จะส่งผล
กระทบต่อเกษตรกรรม ส้าหรับน้้าทิ้งที่เกิดจาก
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า ถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง (Inspection pit) และ
ท้าการตรวจสอบค่า BOD/TDS ในกรณีที่พบว่า
ค่า BOD/TDS เป็นไปตามมาตรฐานจะสูบเข้า 
บ่อพักน้้าทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโรงงาน 
ในกรณีที่พบว่าค่า BOD ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
จะรวบรวมเข้าบ่อ Emergency ก่อนรวบรวม 
เข้ าสู่ ระบบบ้ าบัดอีกครั้ ง แต่อย่ างไรก็ตาม  
เมื่อพิจารณารายละเอียดของโครงการ พบว่า 
กิจกรรมของโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อพืชผล
ทางด้านเกษตรกรรม คือ สารมลพิษทางอากาศที่
เกิดจากกิจกรรมการหลอมอะลูมิเนียม ได้แก่  
ฝุ่นละออง (TSP) และออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) กล่าวคือ หากในบรรยากาศมีความเข้มข้น
ของก๊าซดังกล่าวสูงในระดับหนึ่งและมีระยะการ
สัมผัสที่มากพออาจส่งผลกระทบต่อพืชโดยตรง 
นอกจากนี้  ก๊าซดังกล่าวอาจท้าปฏิกิริยากับ
ความช้ืนในบรรยากาศและเปลี่ยนรูปเป็นกรด  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อพืชได้เช่นกัน 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้าการ
ประเมินในรายละเอียดเนื่องจากมี
ผลกระทบจากการด้าเนินโครงการซึ่ง
ต้องท้าการประเมิน ผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อก้าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1  สภาพสังคม-เศรษฐกิจ การพัฒนาโครงการเป็นการเพิ่มแหล่งงานให้กับ

ประชาชนในชุมชนในระดับแรงงานฝ่ายผลิต ท้ังนี้ 
โครงการจะพิจารณารับคนในท้องถิ่นเป็นอันดับ
แรก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ 
และวุฒิการศึกษา ตามต้าแหน่งที่ต้องการ ซึ่งการ
เพิ่มอัตราการจ้างงานในโครงการ จะส่งผลดีต่อ
สภาพเศรษฐกิจในภาพรวมของชุมชนในท้องถิ่น 
ได้แก่ ส่งเสริมการค้าขายและการบริการในชุมชน 
อันจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในเรื่องการ
จ้างงาน 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้าการ
ประเมินในรายละเอียดเนื่องจากมี
ผลกระทบจากการด้าเนินโครงการซึ่ง
ต้องท้าการประเมิน ผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อก้าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

4.2  อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

โครงการ ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อพนักงานที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ รวมทั้งการจัดการให้
มีอุปกรณ์ ป้ องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่ าง
เพียงพอตามลักษณะงาน การฝึกอบรมให้ความรู้
แก่พนักงานในการใช้เครื่องมือและเครื่องป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้าการ
ประเมิน ในรายละเอียดเนื่ องจาก 
มีผลกระทบจากการด้าเนินโครงการ 
ซึ่งต้องท้าการประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อก้าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
 เพื่ อป้องกันอันตรายหรือลดผลกระทบด้าน

สุขภาพ การซ่อมอุปกรณ์/การติดตั้งป้ายเตือน 
การรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ การจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพประจ้าปี ให้กับพนักงานเพื่อเป็นการ
ป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

4.3  สุนทรียภาพและ 
การท่องเที่ยว 

ประเมินผลกระทบต่อแหล่ งท่องเที่ ยวและ
ทัศนียภาพบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่
ศึกษาจากการตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติ
อันควรอนุ รั กษ์  ของส้ านั กคณ ะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  (2531) และจากการ
ตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากทะเบียนแหล่ง
โบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของ
ฝ่ายทะเบียน กองโบราณคดี กรมศิลปากร 

ประ เด็ นสิ่ งแวดล้อมที่ ไม่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับการด้าเนินกิจกรรมของ
โครงการ  
  

4.4  สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง ที่มีปริมาณ
จราจรเพิ่มขึ้นและระดับเสียงจากการจราจร  
ฝุ่นละอองจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงและฝุ่นละออง
จากการขนส่ง และเสียงดังจากการขนส่งและ
กิจกรรมการผลิตของโครงการ รวมทั้งน้้าเสียที่
เกิดขึ้นจากโรงงานอาจส่งผลต่อความวิตกกังวล
หรือสภาวะความเครียดในการด้ารงชีวิต 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้าการ
ประเมินในรายละเอียดเนื่องจากมี
ผลกระทบจากการด้าเนินโครงการซึ่ง
ต้องท้าการประเมิน ผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อก้าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางและขนาดของโครงสร้างและการท้างานของ

สภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท้าของมนุษย์หรือภัยตามธรรมชาติ โดยการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงทิศทางของผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ อีกทั้งยังสามารถระบุ
ขนาดของผลกระทบได้ว่าอยู่ในระดับสูง ปานกลาง ต่้า จนถึงระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส้าหรับ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ จะพิจารณาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งระยะก่อสร้าง
และระยะด้าเนินการ ซึ่งมีแนวทางและเกณฑ์ในการพิจารณาทิศทางและขนาดของผลกระทบ รายละเอียด
ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ  

  การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบจะพิจารณาจากขนาดของผลกระทบ  
ขอบเขตของผลกระทบ และระยะเวลาของผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการประเมินขนาดของผลกระทบในที่นี้  
จะพิจารณาจากกิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งการประเมินขนาดของผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการโดยก้าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 5-2 
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ตารางที่ 5-2 เกณฑ์และการให้ค่าคะแนนปัจจัยในการก้าหนดลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
                  สิ่งแวดล้อม 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
0 ไม่มีผลกระทบ/ 

ไม่มีนัยส าคัญ 
- กิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่ ไม่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่ง 

ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่
สภาพแวดล้อมดังกล่าวยังคงด้ารงอยู่ได้ตามปกติ 

1 มีผลกระทบระดับต่ า - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  

- ขอบเขตของผลกระทบ ที่จ้ากัดอยู่ในบางบริเวณของพื้นที่โครงการเท่านั้น  
- ระยะเวลาของผลกระทบ ที่เกิดผลกระทบจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ และสามารถ

ปรับตัวกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมปกติหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ค่ามาตรฐาน 
หรือค่าเฉลี่ยตามปกติที่ยอมรับได้/ยังคงอยู่ในเกณฑ์หรือค่ามาตรฐานที่กฎหมาย
ก้าหนด อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชน เช่น การ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ซึ่งอาจพิจารณาให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบใหล้ดลงหรือไม่มีการก้าหนดเพิ่มเติม 

2 มีผลกระทบระดับ 
ปานกลาง 

- ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
(ยังคงอยู่ในเกณฑ์หรือค่ามาตรฐาน) เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยบางประการของ
สภาพสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศแต่ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

- ขอบเขตของผลกระทบ พื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบมีขอบเขตของผลกระทบค่อนข้าง
กว้าง แต่ยังคงจ้ากัดอยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น  

- ระยะเวลาของผลกระทบ กิจกรรมเกิดขึ้นหลายช่วงระยะเวลาและเกิดผลกระทบ
เป็นเวลานาน แต่ไม่เกิดผลกระทบอย่างถาวร (ช่วงเวลาปานปลาง เช่น 5 -15 ปี 
หรือคืนสภาพได้เมื่อเวลาผ่านไป) อาจมีกิจกรรมที่ส่งผลต่อทรัพยากรและสุขภาพ
ของประชาชนแต่ไม่รุนแรงจนถึงระดับที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ทั้งนี้ โครงการ
สามารถก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้ลดลงได้ 

3 มีผลกระทบระดับสูง - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
หรือผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากกว่าเกณฑ์ตามมาตรฐานก้าหนด หรือ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง/ถาวร เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสภาพสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศไปจากเดิมทั้งระบบ 

- ขอบเขตของผลกระทบ กระจายออกไปสู่ประชาชนในระดับที่เป็นอันตราย 
ถึงชีวิต แพร่กระจายเป็นวงกว้าง  

- ระยะเวลาของผลกระทบ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นไม่สามารถก้าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบดังกล่าวให้ลดลงหรือท้าให้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ได้ รับ
ผลกระทบกลับคืนสู่สภาพเดิมได้  ผลกระทบยังคงอยู่หลังจากปิดโครงการ  
(ช่วงเวลานานมากกว่า 15 ปี หรือถาวรไม่สามารถฟ้ืนฟูได้) 

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

ตารางท่ี 5-3 เกณฑ์การให้ค่าคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับต่ า มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 
2 มีผลกระทบระดับปานกลาง มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
3 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมาซึ่งต้องมีการจัดเตรียม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวดและเคร่งครัด 
ที่มา : บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2563 

2) การวิเคราะห์ความส าคัญของผลกระทบ 

ความส้าคัญของผลกระทบพิจารณาจากคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียหรือ
เสื่อมสภาพลง หรือการสูญเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากร เกณฑ์การให้คะแนนแสดงดังตารางท่ี 5-4  

ตารางท่ี 5-4 เกณฑ์การให้คะแนนความส้าคัญของผลกระทบ 
ระดับ ความรนุแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับต่ า รบกวนพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ทั่วไปซ่ึงมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์เพียงเล็กน้อย  
ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะของระบบนิเวศที่พบได้โดยทั่วไป 

2 มีผลกระทบระดับปานกลาง รบกวนพื้นที่ซ่ึงมีศักยภาพส้าหรับคุณค่าในเชิงอนุรักษ์หรือเป็นแหล่งทรัพยากร 
ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความส้าคัญในระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค 

3 มีผลกระทบระดับสูง รบกวนพื้นที่เก่าแก่/พื้นที่ดั้งเดิมที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ที่ส้าคัญ การท้าลายของ
สายพันธุ์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความส้าคัญในระดับประเทศ/
นานาชาต ิ

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

3) การวิเคราะห์ระดับนัยส าคัญของผลกระทบ 

การประเมินระดับนัยส้าคัญของผลกระทบจะพิจารณาเลือกใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมกับโครงการ  
โดยใช้ Matrix แสดงดังตารางที่ 5-5 ซึ่งพิจารณาผลการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ
และความส้าคัญของผลกระทบ โดยผลการประเมินระดับนัยส้าคัญของผลกระทบจะน้าไปสู่การวิเคราะห์
ความจ้าเป็นในการก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 5-6 

ตารางท่ี 5-5 การประเมินระดับนัยส้าคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ Matrix 

ระดับผลกระทบ (Consequence Rating) 
ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
ต่ า (1) ปานกลาง (2) สูง (3) 

1 รบกวนพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ทั่วไปซ่ึงมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์เพียง
เล็กน้อย ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะของระบบนิเวศที่พบได้โดยทั่วไป 

1 
ต่ า 

2 
ต่ า 

3 
ต่ า 

2 รบกวนพื้นที่ ซ่ึงมีศักยภาพส้าหรับคุณค่าในเชิงอนุรักษ์หรือเป็นแหล่ง
ทรัพยากร ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความส้าคัญในระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค 

2 
ต่ า 

4 
ปานกลาง 

6 
ปานกลาง 

3 รบกวนพื้นที่ เก่าแก่/พื้นที่ดั้งเดิมที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ที่ส้าคัญ 
การท้าลายของสายพันธุ์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มี
ความส้าคัญในระดับประเทศ/นานาชาติ 

3 
ต่ า 

6 
ปานกลาง 

9 
สูง 
 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จา้กัด, 2563 
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ตารางท่ี 5-6 ค้าจ้ากัดความของระดับนัยส้าคัญของผลกระทบ 

คะแนน 
ระดับ

ความส าคัญ 
รายละเอียด 

1-3 มีผลกระทบระดับต่้า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขไดด้้วยการด้าเนินงานหรอืมาตรการทั่วไป 

4-6 มีผลกระทบระดับ 
ปานกลาง 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ้าเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติมจากมาตรการปกติและมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

7-9 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมารวมทั้งไม่สามารถป้องกันและ
แก้ไขด้วยมาตรการใดๆ ได้หรือท้าได้ยากมากไม่เหมาะสม 

ที่มา :  ดั ด แ ป ล งจ า ก  Nigel Rossouw  (2 0 0 3 )  A REVIEW OF METHODS AND GENERIC CRITERIA FOR DETERMINING IMPACT 
SIGNIFICANCE ,AJEAM-RAGEE Volume 6 June 2003 p44-61 

  การด้าเนินการในขั้นตอนการออกแบบได้ก้าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด้าเนินการได้
มาตรฐานตามข้อก้าหนดการออกแบบ โดยก้าหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ด้าเนินการ พิจารณาร่วมกับรายละเอียดข้อมูลโครงการ (หัวข้อที่ 2) ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน (หัวข้อที่ 3) 
รวมทั้งข้อเสนอแนะจากชุมชน/หน่วยงาน ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะดังกล่าวที่จะน้ามาก้าหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อไป   
แต่อย่างไรก็ตาม เอกสารชุดนี้เป็นร่างรายงานฯ จัดท้าขึ้นเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุกภาค
ส่วนใช้ประกอบการประชุม เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในร่างรายงานฯ และมาตรการฯ  ทั้งนี้ ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นจะน้ามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ ของโครงการ
ให้มีความสูมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งมีหัวข้อในการประเมินดังนี้ 

5.1    ผลการศึกษาด้านคุณภาพอากาศ 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เพ่ือท้าการคาดการณ์ผลกระทบจากการด้า เนินกิจกรรม
ของโครงการภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตด้วยการใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD เพ่ือคาดการณ์
ปริมาณความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ จากกิจกรรมการผลิตและถูกปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศทาง
ปล่องระบาย เพ่ือน้าผลที่ได้จากการศึกษาไปประกอบการพิจารณาขอบเขตและระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในพ้ืนที่ศึกษา การประเมินผลกระทบพิจารณามลพิษทางอากาศหลักของ
โครงการ คือ ฝุ่นละออง (PM) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM-2.5) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) โดยอ้างอิงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้พ้ืนที่
ศึกษาและมีความสมบูรณ์ของข้อมูลมากที่สุด รวมทั้งได้ก้าหนดพ้ืนที่ศึกษาเพ่ิมเติม เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 

 ข้อมูลแหล่งก้าเนิดมลพิษทางอากาศ (Source Information) การระบายมลพิษทางอากาศจากปล่อง
อากาศของโครงการ แสดงดังตารางท่ี 5.1-1  
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1)   ระยะก่อสร้าง 

 (1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 0.98
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 197000E 1651500N ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ส้าหรับ
ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 0.22 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
เกิดขึ้นที่พิกัด 197000E 1651500N ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี แสดงดังตารางที่ 5.1-2 และรูปที่ 
5.1-1 

 (2)  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้น
สูงสุดประมาณ 0.86 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 197000E 1651500N ภายในพ้ืนที่เขต
อุตสาหกรรมสุรนารี ส้าหรับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้น
สูงสุดประมาณ 0.20ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่ พิกัด 197000E 1651500N ภายในพ้ืนที่ เขต
อุตสาหกรรมสุรนารี แสดงดังตารางท่ี 5.1-3 และรูปที่ 5.1-2 

 (3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

  ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
83.24 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 197250E 1651500N ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี 
ส้าหรับความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 1.91 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 197000E 1651500N ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี แสดงดัง
ตารางท่ี 5.1-3 และรูปที่ 5.1-2 

 (4) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  

  ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
57.03 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 197250E 1651500N ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี 
ส้าหรับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 13.50
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 197250E 1651500N ภายในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี แสดงดัง
ตารางท่ี 5.1-3 และรูปที่ 5.1-2 

2) ระยะด าเนินการ 

 (1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 75.12
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 197100E 1651600N ภายในพ้ืนที่โครงการ ส้าหรับความเข้มข้น
ของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 39.23 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่
พิกัด 197100E 1651600N ภายในพ้ืนที่โครงการ แสดงดังตารางท่ี 5.1-4 และรูปที ่5.1-3 
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 (2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้น
สูงสุดประมาณ 69.26 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 197100E 1651600N ภายในพ้ืนที่โครงการ 
ส้าหรับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
36.13 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 197100E 1651600N ภายในพ้ืนที่โครงการ อ้างถึงตารางที่ 
5.1-4 และรูปที่ 5.1-3 

 (3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

  ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
7.50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 197100E 1651600N ภายในพ้ืนที่โครงการ ส้าหรับความ
เข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 2.86 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 197100E 1651600N ภายในพ้ืนที่โครงการ และความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 1.36 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 
197100E 1651600N ภายในพ้ืนที่โครงการ แสดงดังตารางท่ี 5.1-5 และรูปที่ 5.1-3 

 (4) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

  ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
62.47 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 197100E 1651600N ภายในพ้ืนที่โครงการ จ้ากัด ส้าหรับ
ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 13.13ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 197100E 1651600N ภายในพ้ืนที่โครงการ อ้างถึงตารางที่ 5.1-5 และรูปที่ 
5.1-3 
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ตารางท่ี 5.1-1 แหล่งก้าเนิดมลพิษและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบบดักฝุ่นและปล่องระบายไอร้อนของโครงการภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิต  

แหล่งก าเนิด 
ระบบบ าบัด

มลพิษ 
ทางอากาศ 

ข้อมูลของปล่องระบาย 
ความเข้มข้น 

สารมลพิษทางอากาศ 3/ 
อัตราระบายมลพิษทางอากาศ หมายเหต ุ

ความสูง 
เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 

อุณหภูมิ ความเร็ว 
อัตรา 

ไหลก๊าซ 
TSP PM-10 PM-2.5 SO2 NO2 TSP PM-10 PM-2.5 SO2 NO2 ลักษณะ 

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

อาคารผลิต 1 
Dust Collector 11/ Bag Filter 16.00 0.77 378.00 12.96 4.76 75.00 74.63 4/ 74.25 4/ 0.10 0.26 15.00 28.22 0.3567 0.3549 0.3532 0.0012 6/ 0.1342 6/ ตรง 

ปล่องระบายไอรอ้น 12/ - 16.00 0.74 317.00 3.90 1.30 30.00 27.60 5/ 24.60 5/ 0.40 1.05 10.00 18.81 0.0390 0.0359 0.0320 0.0014 0.0245 
ตรง 

มีหมวกคลมุ 

ปล่องระบายไอรอ้น 22/ - 16.00 0.40 362.00 7.40 0.70 35.00 32.20 5/ 28.70 5/ 0.40 1.05 10.00 18.81 0.0245 0.0225 0.0201 0.0007 0.0132 
ตรง 

มีหมวกคลมุ 

ปล่องระบายไอรอ้น 32/ - 16.00 0.40 381.00 7.80 0.70 30.00 27.60 5/ 24.60 5/ 0.40 1.05 15.00 28.22 0.0210 0.0193 0.0172 0.0007 0.0198 
ตรง 

มีหมวกคลมุ 
อาคารผลิต 2 
Dust Collector 21/ Bag Filter 16.00 0.77 364.30 12.96 4.94 45.00 41.40 4/ 36.90 4/ 0.10 0.26 15.00 28.22 0.2221 0.2043 0.1821 0.0013 6/ 0.1393 6/ ตรง 

ปล่องระบายไอรอ้น 4 2/ - 16.00 0.76 352.00 7.60 2.80 55.00 50.60 5/ 45.10 5/ 1.50 3.93 10.00 18.81 0.1540 0.1417 0.1263 0.0110 0.0527 
ตรง 

มีหมวกคลมุ 

ปล่องระบายไอรอ้น 5 2/ - 16.00 0.75 350.00 7.80 2.90 90.00 82.80 5/ 73.80 5/ 0.60 1.57 15.00 28.22 0.2610 0.2401 0.2140 0.0046 0.0818 
ตรง 

มีหมวกคลมุ 
ค่ามาตรฐาน 6/ 240 - - 60 157.05 200 376.27 - - - - - - 

หมายเหตุ : 1/ ค่าความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศของโครงการ พิจารณาจากรายการค้านวณระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศของโครงการ  
  2/ ข้อมูลการระบายสูงสุดที่เคยตรวจวัดได้เป็นตัวแทน ส่วนค่าความเข้มข้นจะพิจารณาค่าความเข้มข้นสูงสุดจากผลตรวจวัดที่ผ่านมาและเผื่อค่าความปลอดภัยแล้วเป็นตัวแทน 
  3/  อ้างอิงที่สภาวะอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ ก๊าซออกซิเจนที่สภาวะจริง และสภาวะแห้ง 
  4/ สัดส่วน PM-10 และ PM-2.5 ของ PM ที่ออกจากระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศแบบ Bag Filter อ้างอิงจาก AP42 “APPENDIX B.2 GENERALIZED PARTICLE SIZE DISTRIBUTIONS” 
  5/ สัดส่วน PM-10 และ PM-2.5 ของ PM จากกิจกรรมการหลอมอะลูมิเนียม (ไม่มีระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศ) อ้างอิงจาก AP42 “APPENDIX B.2 GENERALIZED PARTICLE SIZE DISTRIBUTIONS” 
  6/ ค่าอัตราการระบายมลพิษของ SO2 และ NO2 ที่ได้จาก EMISSION FACTORS FOR LPG COMBUSTION จาก AP-42 Chapter 1 : External Combustion Sources (Liquified Petroleum Gas Combustion) 
  7/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549 ในกรณีที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
ที่มา : บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด, 2563 
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ตารางท่ี 5.1-2 ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศในระยะก่อสร้างจากกิจกรรมงานดิน 

รายละเอียด 

ความเข้มขน้ของมลพิษทางอากาศ (มคก./ลบ.ม.) 
TSP 

24 ชั่วโมง 1 ปี 

แบบจ าลองฯ 
รวมกับความ
เข้มขน้พื้นฐาน 

แบบจ าลองฯ 

ความเข้มขน้สูงสุด 0.98 286.98 0.22 
พิกัด 197000E 1651500N 197000E 1651500N 
บริเวณ ภายในพื้นที ่

เขตอุตสาหกรรมสรุนาร ี
ภายในพื้นที ่

เขตอุตสาหกรรมสรุนาร ี
จุดสังเกตหลัก    
1. โรงเรียนบ้านทับช้าง (A1) 0.02 286.02 <0.01 
2. โรงเรียนบ้านมาบมะค่า (A2) 0.01 286.01 <0.01 
3. บ้านหนองสมอ (A4) <0.01 286.00 <0.01 
4. รพ.สต.หนองพะลาน <0.01 286.00 <0.01 

มาตรฐาน 300 1/ 100 1/ 
 หมายเหต ุ:  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ.2547) เร่ืองก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2563 
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ตารางท่ี 5.1-3 ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศในระยะก่อสร้างจากเครื่องจักรที่ใช้น้้ามันดีเซลเชื้อเพลิง  

รายละเอียด 

ความเข้มขน้ของมลพิษทางอากาศ (มคก./ลบ.ม.) 
PM-10 NO2 CO 

24 ชั่วโมง 1 ปี 1 ชั่วโมง 1 ปี 1 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 

แบบจ าลองฯ 
รวมกับความ
เข้มขน้พื้นฐาน 

แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ 
รวมกับความ 
เข้มขน้พื้นฐาน 

แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ 

ความเข้มขน้สูงสุด 0.86 115.86 0.20 83.24 181.94 1.91 57.03 13.50 
พิกัด 

197000E 1651500N 
197000E 

1651500N 
197250E  

1651500N 
197000E 

 1651500N 
197250E  

1651500N 
197250E  

1651500N 
บริเวณ 

ภายในพื้นที่ 
เขตอุตสาหกรรมสรุนาร ี

ภายในพื้นที ่
เขตอุตสาหกรรม 

สุรนาร ี

ภายในพื้นที ่
เขตอุตสาหกรรมสรุนาร ี

ภายในพื้นที ่
เขตอุตสาหกรรม 

สุรนาร ี

ภายในพื้นที ่
เขตอุตสาหกรรม 

สุรนาร ี

ภายในพื้นที ่
เขตอุตสาหกรรม 

สุรนาร ี
จุดสังเกตหลัก         
1. โรงเรียนบ้านทับช้าง (A1) 0.01 115.01 <0.01 1.60 100.30 0.02 1.10 0.26 
2. โรงเรียนบ้านมาบมะค่า (A2) 0.01 115.01 <0.01 1.49 100.19 0.01 1.02 0.26 
3. บ้านหนองสมอ (A4) <0.01 115.00 <0.01 0.48 99.18 <0.01 0.33 0.05 
4. รพ.สต.หนองพะลาน <0.01 115.00 <0.01 0.11 98.81 <0.01 0.07 0.01 

มาตรฐาน 120 1/ 50 1/ 320 2/ 57 2/ 34,200 3/ 10,260 3/ 
หมายเหตุ :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป 
   3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2563 
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รูปที่ 5.1-1 ต้าแหน่งค่าความเข้มข้นสูงสุดของ TSP กรณีคาดการณ์ผลกระทบจากการระบาย 

มลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะก่อสร้าง 
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รูปที่ 5.1-2 ต้าแหน่งค่าความเข้มข้นสูงสุดของ PM-10, NO2 และ CO กรณีคาดการณ์ผลกระทบ 

จากการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะก่อสร้าง 
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ตารางท่ี 5.1-4 การคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการของฝุ่นละออง (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในระยะด้าเนินการ 

รายละเอียด 

ความเข้มขน้ของมลพิษจากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ฝุ่นละออง (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

24 ชั่วโมง 1 ปี 24 ชั่วโมง 1 ปี 

แบบจ าลองฯ 
รวมกับความ
เข้มขน้พื้นฐาน 

แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ 
รวมกับความ 
เข้มขน้พื้นฐาน 

แบบจ าลองฯ 

ความเข้มขน้สูงสุด 75.12 - 39.23 69.26 - 36.13 
พิกัด 197100E 1651600N 197100E 1651600N 197100E 1651600N 197100E 1651600N 
บริเวณ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ       
1. โรงเรียนบ้านทับช้าง (A1) 1.08 287.08 0.13 1.01 116.01 0.12 
2. วัดหนองตาคง (A2) 0.38 286.38 0.02 0.35 115.35 0.02 
3. โรงเรียนวัดบา้นหนองบัวศาลา (A3) 1.00 287.00 0.05 0.92 115.92 0.04 
4. โรงเรียนบ้านหนองตาคง (A4) 0.38 286.38 0.02 0.35 115.35 0.02 
5. โรงเรียนบ้านบา้นมาบมะค่า (A5) 2.55 288.55 0.14 2.36 117.36 0.13 
6. รพ.สต.หนองปลิง (A6) 1.29 287.29 0.13 1.19 116.19 0.12 
7. วัดใหม่หนองบอน (A7) 0.03 286.03 0.01 0.03 115.03 0.01 
8. บ้านหนองสมอ (A8) 0.12 286.12 0.05 0.11 115.11 0.05 
จุดสังเกตหลัก       
9. หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม 0.04 286.04 0.01 0.03 115.03 0.01 
10. รพ.สต.หนองพะลาน 0.11 286.11 0.01 0.10 115.10 0.01 
11. วัดหนองตะลุมปุ๊ก 2.13 288.13 0.13 1.97 116.97 0.12 
12. บ้านมาบมะค่า 0.54 286.54 0.03 0.49 115.49 0.03 
13. รพ.สต.โตนด 2.14 288.14 0.27 1.97 116.97 0.25 
14. หมู่ที่ 5 บ้านส้าโรง 0.02 286.02 0.01 0.02 115.02 0.01 

มาตรฐาน 3301/ 1001/ 120 1/ 50 1/ 
หมายเหตุ  : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
ที่มา  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ้ากัด, 2563
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ตารางท่ี 5.1-5 การคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในระยะด้าเนินการ 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษจากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1 ปี 1 ชั่วโมง 1 ปี 

แบบจ าลองฯ 
รวมกับความ 
เข้มข้นพื้นฐาน 

แบบจ าลองฯ 
รวมกับความ 
เข้มข้นพื้นฐาน 

แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ 
รวมกับความ 
เข้มข้นพื้นฐาน 

แบบจ าลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 7.50 - 2.86 - 1.36 62.47 - 13.13 
พิกัด 197100E 1651600N 197100E 1651600N 197100E 1651600N 197100E 1651600N 197100E 1651600N 
บริเวณ ภายในพื้นท่ีโครงการ ภายในพื้นท่ีโครงการ ภายในพื้นท่ีโครงการ ภายในพื้นท่ีโครงการ ภายในพื้นท่ีโครงการ 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ         
1. โรงเรียนบ้านทับช้าง (A1) 0.24 19.64 0.04 31.14 <0.01 3.68 102.38 0.05 
2. วัดหนองตาคง (A2) 0.28 19.68 0.01 31.11 <0.01 2.81 101.51 0.01 
3. โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา (A3) 0.30 19.70 0.04 31.14 <0.01 2.98 101.68 0.02 
4. โรงเรียนบ้านหนองตาคง (A4) 0.16 19.56 0.01 31.11 <0.01 2.12 100.82 0.01 
5. โรงเรียนบ้านบ้านมาบมะค่า (A5) 0.55 19.95 0.08 31.18 <0.01 7.66 106.36 0.05 
6. รพ.สต.หนองปลิง (A6) 0.30 19.70 0.04 31.14 <0.01 3.57 102.27 0.05 
7. วัดใหม่หนองบอน (A7) 0.01 19.41 <0.01 31.10 <0.01 0.08 98.78 <0.01 
8. บ้านหนองสมอ (A8) 0.04 19.44 <0.01 31.10 <0.01 0.36 99.06 0.02 
จุดสังเกตหลัก         
9. หมู่ท่ี 4 บ้านหนองขาม 0.01 19.41 <0.01 31.10 <0.01 0.11 98.81 <0.01 
10. รพ.สต.หนองพะลาน 0.06 19.46 <0.01 31.10 <0.01 0.73 99.43 0.01 
11. วัดหนองตะลุมปุ๊ก 0.32 19.72 0.07 31.17 <0.01 3.60 102.30 0.05 
12. บ้านมาบมะค่า 0.34 19.74 0.02 31.12 <0.01 3.47 102.17 0.01 
13. รพ.สต.โตนด 0.27 19.67 0.08 31.18 0.01 3.24 101.94 0.11 
14. หมู่ท่ี 5 บ้านส้าโรง 0.01 19.41 <0.01 31.10 <0.01 0.06 98.76 <0.01 

มาตรฐาน 7802/ 3001/ - 1001/ 3203/ 573/ 
หมายเหตุ  : 1/  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตฉิบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
  2/  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง 
    3/  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป 
ที่มา  :    บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2563 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  

- 88 - 

 
รูปที่ 5.1-3 ต้าแหน่งค่าความเข้มข้นสูงสุดจากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ 

ภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิต 
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5.2 ผลการศึกษาด้านระดับเสียง 

การประเมินระดับเสียงในระยะก่อสร้างของโครงการจะประเมินระดับเสียงที่ห่างออกจากพ้ืนที่
โครงการไปในระยะต่างๆ จากแนวเขตพ้ืนที่โครงการ โดยประเมินระดับเสียงเมื่อด้าเนินกิจกรรมการก่อสร้าง
ในแต่ละกิจกรรม รวมกับเสียงจากการตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหว ซ่ึงโครงการได้ท้าการตรวจวัดระดับเสียง 
เมื่อวันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ 2562 จ้านวน 2 สถานี เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุด) จ้านวน  
2 สถานี ได้แก่ บ้านหนองสมอ (N6) และ โรงเรียนบ้านทับช้าง (N7) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.2-1  
โดยเลือกต้าแหน่งตรวจวัดระดับเสียงเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์และประเมินด้านเสียง และ  
เป็นตัวแทนชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง คือ บริเวณบ้านหนองสมอ (N6) อยู่ทางด้านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของโครงการ มีระยะห่างจากริมรั้วโครงการ ประมาณ 300 เมตร แสดงดังรูปท่ี 5.2-1 ส้าหรับผลการตรวจวัด
ระดับเสียง พบว่า ระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่า 50.6-54.9 เดซิเบลเอ ซึ่งไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง 
ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่ก้าหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70  
เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 

ตารางท่ี 5.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหวที่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด : dB(A) 

Leq 24 hr Lmax Ldn L90 
บ้านหนองสมอ (N6) 11-12/02/19 50.6 87.6 55.3 39.2-47.7 
(ด้านทิศตะวันออกเฉียงใตข้อง 12-13/02/19 52.6 86.1 56.5 39.1-46.3 
โครงการ) 13-14/02/19 51.1 83.1 56.2 38.5-47.6 
 14-15/02/19 50.6 82.1 56.5 38.9-46.1 
 15-16/02/19 51.9 80.8 56.0 39.1-51.6 
 16-17/02/19 54.9 85.5 61.6 39.5-57.0 
 17-18/02/19 54.1 90.5 61.6 41.2-55.8 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 50.6-54.9 80.8-90.5 55.3-61.6 38.5-57.0 

มาตรฐาน1/ 70 115 - - 
หมายเหตุ  :  1/  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2562 
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รูปที่ 5.2.1-1 สถานีตรวจวัดระดับเสียงในพ้ืนที่ศึกษา 
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1) ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรมการก่อสร้างจะก่อให้เกิดเสียงดังเพ่ิมขึ้นจากการด้าเนินงานปกติ โดยมีระยะเวลาการ
ได้รับผลกระทบเป็นไปตามลักษณะของอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมในการ
ก่อสร้าง การประเมินผลกระทบด้านเสียงในระยะก่อสร้างจากการก่อสร้างฐานรากของเครื่องจักร การติดตั้ง
เครื่องจักร การปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสีย และระบบสาธารณูปโภคของโครงการ มีการคาดการณ์ค่าระดับ
เสียงเมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้าง ริมรั้วโครงการรวมกับระดับเสียงริมรั้วสูงสุดที่ตรวจวัดได้ คือ 66.6  
เดซิเบลเอ พบว่าระดับเสียงบริเวณริมรั้วโรงงานที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างมีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 66.7  
เดซิเบลเอ (เพ่ิมขึ้น 0.1 เดซิเบลเอ) ส้าหรับระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชั่วโมง) บริเวณบ้านหนองสมอที่อยู่
ทางด้านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ มีระยะห่างจากริมรั้วโครงการ ประมาณ 300 เมตร รวมกับ
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ 54.9 เดซิเบลเอ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78.4 ของ
ค่ามาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงทั่วไปก้าหนดที่ 70 เดซิเบลเอ) 

จากผลการคาดการณ์ระดับเสียงรบกวนเมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณบ้านหนองสมอ พบว่า 
มีระดับเสียงรบกวนส่วนใหญ่ไม่เกินเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29  
(พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน ที่ก้าหนด ค่าระดับเสียงรบกวนไม่ให้เกิน 10 เดซิเบลเอ อย่างไรก็ตาม 
กิจกรรมการก่อสร้างจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง  
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จผลกระทบดังกล่าวจะหมดไป รวมทั้งต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ใน  
ระดับต่้า ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญ 
อยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 
ดังนั้น จึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อระดับเสียง
ในระดับต่้า 

2) ระยะด าเนินการ 

การประเมินผลกระทบด้านเสียงระยะด้าเนินการภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตต่อชุมชนที่อยู่ใกล้
พ้ืนที่โครงการมากที่สุด คือ บริเวณบ้านหนองสมอซึ่งอยู่ทางด้านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ มี
ระยะห่างจากริมรั้วโครงการ ประมาณ 300 เมตร (เช่นเดียวกับระยะก่อสร้าง) โดยพิจารณาแหล่งก้าเนิดเสียง
จากเครื่องจักรที่ด้าเนินการติดตั้งเพ่ิมเติม อ้างอิงผลการตรวจวัดระดับเสียงในพ้ืนที่ท้างานบริเวณเตาหลอมที่
มีค่าสูงสุด จากผลการตรวจวัดของโครงการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 มาเป็นตัวแทนข้อมูลระดับเสียงของ
เครื่องจักรที่จะติดตั้งใหม่ ซึ่งมีระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงสูงสุด (Leq 8 hr.) คือ 91.8 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่า
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2546 ก้าหนดให้มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย  
8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) ไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ ทั้งนี้โครงการได้ก้าหนดให้มีการจัดท้าโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 
รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ดังกล่าวต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตลอดเวลา
ที่ท้างาน 
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  การคาดการณ์ค่าระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชั่วโมง) บริเวณบ้านหนองสมอ หลังเปิดด้าเนิน
โครงการไม่เปลี่ยนแปลงไป (ระดับเสียงทั่วไปที่ตรวจวัดล่าสุดบ้านหนองสมอ ระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 คือ 54.9 เดซิเบลเอ) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78.4 ของค่ามาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงทั่วไป
ก้าหนดที่ 70 เดซิเบลเอ ส่วนการประเมินผลกระทบต่อระดับเสียงรบกวน พบว่า ระดับเสียงรบกวน 
ส่วนใหญ่ไม่เกินเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับ
เสียงรบกวน ที่ก้าหนด ค่าระดับเสียงรบกวนไม่ให้เกิน 10 เดซิเบลเอ ทั้งนี้ โครงการจะก้าหนดมาตรการฯ 
เพ่ือลดผลกระทบจากการด้าเนินงานของโครงการที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนใกล้เคียงให้สอดคล้องกับระดับ
ผลกระทบและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม ในการด้าเนินงานบริษัทฯ ได้ก้าหนดมาตรการในการ
ควบคุมเสียงตั้งแต่การควบคุมและลดระดับเสียงที่แหล่งก้าเนิดเสียงดังมีการดูแลบริหารจัดการทางผ่านของ
เสียง รวมทั้งการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของ
ผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ใน
ระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและ
แก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น จึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะ
ด้าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อระดับเสียงในระดับต่้า  ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความ
รุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความ
รุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกัน
และแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น จึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะ
ด้าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อระดับเสียงในระดับต่้า 

5.3    ผลการศึกษาด้านคุณภาพน้ า 

1) ระยะก่อสร้าง 

ในระยะก่อสร้างโรงงานจะมีน้้าเสียเกิดขึ้นจาก 2 กิจกรรม ได้แก่ น้้าเสียจากการอุปโภค -บริโภค
ของคนงาน และน้้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งบางช่วงที่มีคนงานก่อสร้างสูงสุดประมาณ 20 คน  ท้าให้
มีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นประมาณ 1.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน (พิจารณาให้น้้าที่คนงานใช้ก่อให้เกิดน้้าเสียทั้งหมด) 
ทั้งนี้ โครงการก้าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มีระบบบ้าบัดส้าเร็จรูปหรือห้องสุขาแบบชั่วคราวอย่างเพียงพอ 
ส้าหรับน้้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ น้้าเสียจากการบ่มคอนกรีต น้้าล้างอุปกรณ์/เครื่องจักร เป็นต้น 
ซึ่งคาดว่ามีปริมาณน้้าเสียดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาสั้นๆ อีก
ทั้งเป็นน้้าเสียที่มีความสกปรกต่้า ซึ่งจะสูญเสียบางส่วนจากการระเหยและอีกส่วนหนึ่งจะถูกระบายลงสู่ราง
ระบายน้้าชั่วคราวของพ้ืนที่ก่อสร้าง ส้าหรับน้้าฝนที่ตกในพ้ืนที่ก่อสร้าง โครงการก้าหนดให้บริษัทรับเหมา
จัดท้าและสร้างรางระบายน้้าชั่วคราวไว้ในแนวเดียวกับที่จะสร้างรางระบายน้้าถาวรเพ่ือระบายน้้าฝนที่ตกใน
พ้ืนที่โครงการลงสู่รางระบายน้้าของเขตอุตสาหกรรมสุรนารีต่อไป ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความ
รุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความ
รุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกัน
และแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น การด้าเนินงานในระยะก่อสร้างคาดว่าจะส่งผล
กระทบด้านลบต่ออุทกวิทยาและคุณภาพน้้าผิวดินภายนอกโครงการในระดับต่้า 
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2) ระยะด าเนินการ 

 การด้าเนินการของโครงการในก่อนและภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตของโครงการ จะใช้น้้าประปา
จากเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ซึ่งเป็นผู้ผลิต/ส่งจ่ายน้้าประปาและดูแลระบบประปาให้กับผู้ประกอบการภายใน
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้้ามีการพิจารณาถึง
กิจกรรมที่เก่ียวข้องในการจัดการน้้าเสีย/น้้าทิ้งของโครงการ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อคุณภาพน้้าของ
แหล่งน้้าที่อยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  น้ าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมการใช้น้้า
ในโรงอาหาร และกิจกรรมการใช้น้้าในห้องน้้า-ห้องส้วมของส้านักงาน โดยโครงการจะรวบรวมเข้าสู่บ่อ 
ดักไขมัน แล้วถูกส่งไปยังระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูปแบบชีวภาพของโครงการ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 
จากนั้นน้้าเสียที่ถูกบ้าบัดแล้วจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง 1 (Inspection Pit 1) เพ่ือท้าการ
ตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง ทั้งนี้หากมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน น้้าเสียจะถูกส่งไปยังบ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉิน 1 
(Emergency Pond 1) ขนาด 16 ลูกบาศก์เมตร และถูกน้ากลับไปบ้าบัดยังระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูปของ
โครงการอีกครั้ง ทั้งนี้หากมีค่าน้้าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะส่งไปยังบ่อพักน้้าทิ้ง  1 (Holding Pond 1) 
ขนาด 16 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือระบายออกสู่รางระบายน้้าของเขตอุตสาหกรรมสุรนารีต่อไป 

  ส้าหรับน้้าทิ้งจากการอุปโภคของพนักงาน และโรงอาหาร ปริมาณ 19.60 ลูกบาศก์เมตร/
วัน จะถูกระบายออกนอกโรงงาน ทั้งนี้ โครงการก้าหนดให้มีการควบคุมบีโอดีของน้้าทิ้งระบายออกไม่เกิน 20 
มิลลิกรัม/ลิตร โดยการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้งแบบอัตโนมัติ คือ pH BOD COD DO Temp 
Online นอกจากนี้ยังก้าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง เดือนละ 1 ครั้ง โดยท้าการตรวจวัด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) ออกซิเจนละลายน้้า (DO) บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) 
ไขมันและน้้ามัน (Grease & Oil) ของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) ของแข็งแขวนลอย (SS) ค่าการน้าไฟฟ้า 
(Conductivity) ค่าที เคเอ็น (TKN) อะลูมิเนียม (Al) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้ งหมด (Total 
Coliform Bacteria, TBC) และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria, FCB) 
เพ่ือควบคุมคุณภาพน้้าทิ้งส่วนนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม พ.ศ.2559 

(2)  น้ าเสียจากกระบวนการผลิต แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

 ก)  ระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็นเครื่องจักร เป็นน้้าระบบหล่อเย็นโดยอ้อม (Indirect 
System) ซึ่งน้้าทิ้งที่ผ่านการหล่อเย็นแบบ Indirect ที่กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกน้ามาลดอุณหภูมิที่ Cooling 
Tower เพ่ือหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันน้้าที่หมุนเวียนในระบบมีความเข้มข้นมาก
เกินไปจนอาจเป็นสาเหตุให้ระบบท่ออุดตัน จึงมีการระบายน้้าทิ้งออกจากระบบบ้างหรือเรียกว่า Blow 
Down Water ทั้งนี้ น้้าระบายทิ้งส่วนนี้ไม่มีความสกปรกหรือไม่มีการปนเปื้อนน้้ามันหรืออนุภาคอ่ืน ๆ โดย
จะรวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง 2 (Inspection Pit 2) ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพน้้าระบายทิ้ง ทั้งนี้หากมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน น้้าเสียจะถูกส่งไปยังบ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉิน 2 
(Emergency Pond 2) ขนาด 82.5 ลูกบาศก์เมตร และถูกน้ากลับไปบ้าบัดยังระบบบ้าบัดน้้าเสียของ
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โครงการอีกครั้ง หากมีค่าน้้าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะส่งไปยังบ่อพักน้้าทิ้ง  2 (Holding Pond 2) ขนาด 
35 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือระบายออกสู่รางระบายน้้าของเขตอุตสาหกรรมสุรนารีต่อไป 

ข) น้ าเสียจากกระบวนการผลิต (น้ าผสมสารเคลือบแม่พิมพ์/น้ ามันหล่อลื่น) น้้าเสียที่
เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมเพ่ือบรรจุในถัง PE ขนาด 200 ลิตร ก่อนจะส่งไปก้าจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป 

ค) น้ าจากกระบวนการแมชชีนนิ่ง (น้ าผสมน้ ามันหล่อเย็น) น้้าเสียที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวม
เพ่ือบรรจุในถัง PE ขนาด 200 ลิตร ก่อนจะส่งไปก้าจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมต่อไป 

ง) น้ าเสียจากการล้างพื้น/ล้างเครื่องจักร เกิดจากการล้างพ้ืน/ล้างเครื่องจักรในพ้ืนที่
กระบวนการผลิต โดยรวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโครงการ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน จากนั้น 
น้้าเสียที่ถูกบ้าบัดแล้วจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง 2 (Inspection Pit 2) เพ่ือท้าการตรวจสอบ
คุณภาพน้้ าทิ้ ง ทั้ งนี้หากมีค่าไม่อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน น้้ าเสียจะถูกส่ งไปยังบ่อพักน้้ าทิ้ งฉุกเฉิน 2 
(Emergency Pond 2) ขนาด 82.5 ลูกบาศก์เมตร และถูกน้ากลับไปบ้าบัดยังระบบบ้าบัดน้้าเสียของ
โครงการอีกครั้ง ทั้งนี้หากมีค่าน้้าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะส่งไปยังบ่อพักน้้าทิ้ง  2 (Holding Pond 2) 
ขนาด 35 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือระบายออกสู่รางระบายน้้าของเขตอุตสาหกรรมสุรนารีต่อไป 

น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดจากระบบบ้าบัดน้้าเสีย ปริมาณ 4.91 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูก
ระบายออกนอกโรงงาน ทั้งนี้  โครงการก้าหนดให้มีการควบคุมบีโอดีของน้้าทิ้งระบายออกไม่เกิน 20 
มิลลิกรัม/ลิตร โดยการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้งแบบอัตโนมัติ คือ TDS online ทั้งนี้ โครงการ
ก้าหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (Internal Audit) เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพ
การท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย และก้าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง เดือนละ 1 ครั้ง โดย
ท้าการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) ออกซิเจนละลายน้้า (DO) บีโอดี 
(BOD) ซีโอดี (COD) ไขมันและน้้ามัน (Grease & Oil) ของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) ของแข็งแขวนลอย 
(SS) ค่าการน้าไฟฟ้า (Conductivity) ค่าทีเคเอ็น (TKN) อะลูมิเนียม (Al) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria, TBC) และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bacteria, FCB) เพ่ือควบคุมคุณภาพน้้าทิ้งส่วนนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 
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5.4    ผลการศึกษาด้านคมนาคม 

การประเมินผลกระทบด้านคมนาคมได้ท้าการรวบรวมข้อมูลปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 
224 หลักกิโลเมตรที่ 2+535 (นครราชสีมา-หัวทะเล) และทางหลวงหมายเลข 224 หลักกิโลเมตรที่ 19+468 
(หัวทะเล-โชคชัย) ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่สามารถเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่โครงการได้ โดยจะท้าการ
ประเมินเพ่ือคาดการณ์ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะเปิดด้าเนินโครงการ โดยแยกประเมินทั้งในช่วงชั่วโมง
เร่งด่วน และนอกชั่วโมงเร่งด่วน เพ่ือคาดการณ์ความสามารถในการรองรับปริมาณรถของถนนว่าเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมหรือไม่กรณีมีโครงการ อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านคมนาคมที่เกิดจากโครงการได้
ก้าหนดมาตรการด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโครงการให้มากท่ีสุด 

1)  ระยะก่อสร้าง  

 เนื่องจากโครงการเริ่มด้าเนิ นการก่อสร้างในช่วงปี  พ.ศ. 2563 ดังนั้น ในการประเมิน 
ผลกระทบด้านการคมนาคม จึงพิจารณาให้ปี พ.ศ.2563 เป็นปีที่ 1 ในการก่อสร้างก่อนเริ่มเปิดด้าเนิน
โครงการภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตในปี พ.ศ.2564 

(1) ทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา-หัวทะเล) หลักกิโลเมตรที่ 2+535 เมื่อพิจารณา
สภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนของปีที่ 1 (ปี พ.ศ.2563) ในระยะก่อสร้าง พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ใน
ระดับ B คือ มีปริมาณจราจรคงตัว แต่ถูกจ้ากัดการเคลื่อนตัวเล็กน้อย (V/C Ratio เท่ากับ 0.56) และเมื่อ
พิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นของปีที่ 1 ในระยะก่อสร้าง พบว่าไม่ท้าให้สภาพจราจร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงสภาพการจราจรอยู่ในระดับ B คือมีปริมาณจราจรคงตัว  
แต่ถูกจ้ากัดการเคลื่อนตัวเล็กน้อยเช่นเดิม (V/C Ratio เท่ากับ 0.56) ส่วนสภาพจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนของ 
ปีที่ 1 (ปี พ.ศ.2563) ในระยะก่อสร้าง พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ B คือมีปริมาณจราจรคงตัว แต่ถูก
จ้ากัดการเคลื่อนตัวเล็กน้อย (V/C Ratio เท่ากับ 0.65) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่
เพ่ิมข้ึนของปีที่ 1 ในระยะก่อสร้าง พบว่าไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคง
มีสภาพการจราจรระดับ B คือมีปริมาณจราจรคงตัว แต่ถูกจ้ากัดการเคลื่อนตัวเล็กน้อย (V/C Ratio เท่ากับ 
0.65 

(2) ทางหลวงหมายเลข 224 (หัวทะเล-โชคชัย) หลักกิโลเมตรที่ 19+468 เมื่อพิจารณา
สภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนของปีที่ 1 (ปี พ.ศ.2563) ในระยะก่อสร้าง พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ใน
ระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.22) และเมื่อ
พิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นของปีที่ 1 ในระยะก่อสร้าง พบว่าไม่ท้าให้สภาพจราจร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่้า 
สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.22) ส่วนสภาพจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนของปีที่ 1 (ปี 
พ.ศ. 2563) ในระยะก่อสร้าง พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อน
ตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.29) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นของ 
ปีที่ 1 ในระยะก่อสร้าง พบว่าไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพ
การจราจรระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.29) 
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 ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญ 
อยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 
ดังนั้นจึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการ
คมนาคมในระดับต่้า 

2)  ระยะด าเนินการ  

1) ทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา-หัวทะเล) หลักกิโลเมตรที่ 2+535 เมื่อพิจารณา
สภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินการภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตปีที่ 1 (พ.ศ. 2564) 
พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ B คือ มีปริมาณจราจรคงตัว แต่ถูกจ้ากัดการเคลื่อนตัวเล็กน้อย  
(V/C Ratio เท่ากับ 0.60) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมข้ึนภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิต
ปีที่ 1 พบว่าไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ใน
ระดับ B คือ มีปริมาณจราจรคงตัว แต่ถูกจ้ากัดการเคลื่อนตัวเล็กน้อย (V/C Ratio เท่ากับ 0.60) ส่วนสภาพ
จราจรช่วงเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินการหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตปีที่ 1 (พ.ศ. 2564) พบว่า มีสภาพ
การจราจรอยู่ในระดับ B คือ มีปริมาณจราจรคงตัว แต่ถูกจ้ากัดการเคลื่อนตัวเล็กน้อย (V/C Ratio เท่ากับ 
0.70) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินการหลังเพ่ิมก้าลังการ
ผลิตปีที่ 1 พบว่า ไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่
ในระดับ B คือ มีปริมาณจราจรคงตัว แต่ถูกจ้ากัดการเคลื่อนตัวเล็กน้อย (V/C Ratio เท่ากับ 0.70) 

2) ทางหลวงหมายเลข 224 (หัวทะเล-โชคชัย) หลักกิโลเมตรที่ 19+468 เมื่อพิจารณา
สภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินการภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตปีที่ 1 (พ.ศ. 2564) 
พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio 
เท่ากับ 0.23) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมข้ึนภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตปีที่ 1 พบว่า
ไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมี
ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.23) ส่วนสภาพจราจรช่วงเวลา
เร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินการหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตปีที่ 1 (พ.ศ. 2564) พบว่า มีสภาพการจราจรอยู่ในร
ระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.31) และเมื่อ
พิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพิ่มข้ึนภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินการหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตปีที่ 1 พบว่า 
ไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมี
ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.31) 

ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญ 
อยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้า เนินงานหรือมาตรการทั่วไป 
ดังนั้นจึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะด้าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการ
คมนาคมในระดับต่้า 
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5.5    ผลการศึกษาด้านการใช้น้ า 

1) ระยะก่อสร้าง 

น้้าใช้ในช่วงก่อสร้างแบ่งตามลักษณะกิจกรรมการใช้ได้ 2 ประเภท คือ น้้าใช้เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคของคนงานก่อสร้าง และน้้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง โดยการก่อสร้างของโครงการคาดว่ามีคนงาน
สูงสุด (ในบางช่วง) ประมาณ 20 คน ซึ่งจะมีความต้องการใช้น้้าสูงสุดในช่วงนี้ประมาณ 1.4 ลูกบาศก์เมตร 
ต่อวัน (ค้านวณจากอัตราการใช้น้้า 70 ลิตร/คน -วัน อ้างอิงจาก เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, การออกแบบ
ระบบท่ออาคารและสิ่งแวดล้อมอาคาร, พ.ศ. 2537) ส้าหรับน้้าใช้ก่อสร้างนั้นมีปริมาณการใช้ในแต่ละวัน
ขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการก่อสร้าง ปริมาณการใช้น้้าก่อสร้าง ประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการ
ได้ก้าหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดเตรียมน้้าใช้ในช่วงก่อสร้างทั้งหมดให้มีความเพียงพอ ส่วนน้้าดื่มของ
คนงานก่อสร้างจะใช้น้้าดื่มบรรจุขวดซึ่งก้าหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหามาใช้อย่างเพียงพอเช่นกัน   
ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบ
และระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น จึ งคาดว่าการ
ด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการใช้น้้าในระดับต่้า 

2) ระยะด าเนินการ 

แหล่งน้้าใช้ของโครงการ คือ น้้าประปาจากเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ซึ่งเป็นผู้ผลิต/ส่งจ่าย
น้้าประปาและดูแลระบบประปาให้กับผู้ประกอบการภายในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
ทั้งนี้ก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิตโครงการมีปริมาณการใช้น้้าประปาประมาณ 27.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลัง
เพ่ิมก้าลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณการใช้น้้าเพ่ิมขึ้นรวมเป็นประมาณ 44.09 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยเขต
อุตสาหกรรมสุรนารี ยังสามารถจ่ายน้้าประปาให้โครงการได้อย่างเพียงพอ 

ส้าหรับน้้าประปาจากเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จะถูกส่งมายังโครงการโดยระบบท่อน้้าประปา 
บริเวณด้านทิศเหนือด้านหน้าโครงการเดินท่อน้้าประปามายังถังพักน้้าประปาขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์
เมตร จากนั้นจะสูบส่งไปยังถังคอนกรีต เพ่ือส่งจ่ายไปใช้งานยังส่วนต่างๆ ของโครงการต่อไป รวมทั้งเป็นน้้า
ส้ารองดับเพลิงด้วย 

การใช้น้้าภายในโครงการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ น้้าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน  
น้้าใช้ในการรดต้นไม้ น้้าใช้ในระบบผลิตน้้าอ่อน และน้้าใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ก่อนเพ่ิมก้าลังการผลิต
โครงการมีปริมาณการใช้น้้าประปาประมาณ 27.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตของ
โครงการคาดว่าจะมีปริมาณการใช้น้้าเพ่ิมขึ้นรวมเป็นประมาณ 60.85 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 33.37 
ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญ 
อยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 
ดังนั้นจึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะด้าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการใช้
น้้าในระดับต่้า 
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5.6    ผลการศึกษาด้านการจัดการของเสีย 

1) ระยะก่อสร้าง 

ระยะก่อสร้างมีของเสียเกิดขึ้น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง และมูลฝอย
ทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง ซึ่งโครงการก้าหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดเก็บและรวบรวมของเสียที่เกิดขึ้น และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการเข้ามารับไป
ก้าจัด นอกจากนี้ เพ่ือให้มีการจัดการของเสียมีประสิทธิผลได้ก้าหนดมาตรการในการจัดการของเสียระยะ
ก่อสร้างเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโครงการให้มากที่สุด ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือ
ความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ  
มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
สามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น การด้าเนินงานในระยะ
ก่อสร้างคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่อการจัดการของเสียอยูในระดับต่้า 

2) ระยะด าเนินการ 

ของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงด้าเนินการจะมีแหล่งก้าเนิดหลักจาก 2 แหล่ง คือ มูลฝอยทั่วไปจากการ
อุปโภค-บริโภคของพนักงาน/อาคารส้านักงาน และกากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต 
ทั้งนี้โครงการได้มีการหมุนเวียนอะลูมิเนียมในขั้นตอนการฉีดขึ้นรูปในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถหมุนเวียน
อะลูมิเนียมกลับมาใช้ได้ในปัจจุบันประมาณ 8,304.14 ตัน/ปี และภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตสามารถ
หมุนเวียนได้ประมาณ 18,081.45 ตัน/ปี คิดเป็นการหมุนเวียนอะลูมิเนียมกลับมาใช้ประมาณร้อยละ 99.26 
ของปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งของเสียจาก
อาคารส้านักงานโครงการจะจัดเตรียมถังรองรับของเสียที่มีฝาปิดมิดชิดแยกประเภทไว้ 3 ประเภท คือ ของ
เสียทั่วไป ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย โดยจะน้าไปวางตามสถานที่ต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการอย่าง
เพียงพอ ก่อนจะรวบรวมใส่ภาชนะจัดเก็บที่มีลักษณะและขนาดตามความเหมาะสมกับของเสียที่แยกแต่ละ
ประเภทพร้อมทั้งมีฝาปิดมิดชิด ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการน้าไปก้าจัดด้วยวิธีการที่
เหมาะสม ส้าหรับของเสียจากกระบวนการผลิต โครงการจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการของ
เสียอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้โครงการจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และชื่อผู้บ้าบัด พร้อมทั้งแสดงวิธี
ก้าจัดเพ่ือขออนุญาตและรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกทั้งจะจัดท้าเอกสารก้ากับการ
ขนส่ง ให้กับผู้ขนส่งและผู้รับก้าจัดก่อนที่จะน้าของเสียออกจากพ้ืนที่โครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะ
หรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ 
มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
สามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น จึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของ
โครงการในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการจัดการของเสียใน  
ระดับต่้า  
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5.7    ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

โครงการจัดให้มีแผนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจ้านวน 2 ครั้ง ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยครั้งแรกเป็นการชี้แจงขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และครั้งที่ 2 เป็นการชี้แจงผลการศึกษา และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยโครงการได้น้า 
ข้อวิตกกังวล ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่างๆ มาประเมินเพ่ือน้าไปก้าหนดเป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ การด้าเนินโครงการจะก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย โดยผลดีจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
การกระจายรายได้ออกสู่ชุมชนผ่านรูปแบบการเสียภาษีบ้ารุงท้องถิ่น รายจ่ายจากการจ้างพนักงาน และการ
เสียภาษีจากรายได้ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ  
เป็นต้น ส่วนผลเสียที่จะเกิด เช่น ประชากรแฝงในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆ เป็นต้น ส้าหรับผลกระทบต่อปัญหาทางสังคมที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นนั้น โครงการได้มี
การก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด้าเนินโครงการ
ตลอดระยะด้าเนินการจึงคาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่้า 

5.8    ผลการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 1)   ระยะก่อสร้าง 

การก่อสร้างโครงการจะมีกิจกรรมที่อาจส่งผลต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงาน
ก่อสร้าง เช่น การใช้เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ อาจเกิดอุบัติเหตุจากการร่วงหล่น และการขนย้าย ถูกของ  
มีคมบาด อุบัติเหตุเหล่านี้เกิดจากความประมาทของคนงานก่อสร้างในการป้องกันอันตรายดังกล่าว  ทาง
โครงการก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาเคร่งครัดต่อมาตรการด้านความปลอดภัยในระยะก่อสร้าง เช่น  
การก้าหนดแนวเขตอันตรายห้ามเข้า โดยจัดให้มีรั้วและป้ายแจ้งเขตอันตรายไว้ชัดเจน ตรวจตราอุปกรณ์ 
เครื่องจักร ก่อนใช้งานทุกครั้งให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ในกรณีท่ีต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงหรืออยู่ในพ้ืนที่
เสี่ยงต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพ้ืนฐานตามที่บริษัทก้าหนด ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้า
นิรภัย แว่นตานิรภัย และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามลักษณะงาน นอกจากนี้
โครงการได้ก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดของโครงการ พร้อมท้าการฝึกอบรมจาก
โครงการก่อนการด้าเนินการใด ๆ รวมทั้ง ยังมีข้อก้าหนดด้านระบบการจัดการความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย และการรายงานอุบัติ เหตุและอัคคีภัย ที่คนงานก่อสร้างทุกคน
ต้องยึดถือปฏิบัติซึ่งจะก้าหนดไว้ในสัญญาจ้างจึงคาดว่าผลกระทบด้านลบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระยะ
ก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่้า 

 2)   ระยะด าเนินการ 

ระยะด้าเนินการพนักงานย่อมมีโอกาสสัมผัสกับฝุ่น สารเคมี ความร้อน เสียงดังจากกิจกรรมการ
ผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ 
และด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสง
สว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท้างาน (พ.ศ. 2546) เพ่ือให้ลูกจ้างได้ท้างานอยู่ใน
สภาวะที่ปลอดภัย เมื่อพิจารณาจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ท้างาน ปี พ.ศ. 2559-2562 
ประกอบด้วย ปริมาณฝุ่นรวม (Total Dust) ปริมาณอะลูมิเนียมในฝุ่น (Al) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และไอน้้ามัน (Oil Mist) อีกทั้งมีการติดเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดติดตัว
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บุคคลให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน เพ่ือเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถสะสมในถุงลมของปอดได้ 
(Respirable Dust) พบว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อก้าหนดของ Occupational Safety 
and Health Administration (OSHA) The American Conference Of Governmental Industrial 
Hygienists (ACGIH) แ ล ะ  The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม โครงการได้ก้าหนดให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั้งเพ่ือความปลอดภัยในการท้างาน 

ส้าหรับตรวจวัดเสียงในบริเวณพ้ืนที่ท้างาน ในช่วงปี 2559-2562 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 8 
ชั่วโมง และ TWA ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2546 
กฎกระทรวง เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ท้างานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 ซึ่งก้าหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ และ 
TWA มีค่าไม่เกิน 85 เดซิเบล ส้าหรับบริเวณท่ีมีระดับเสียงสูงกว่า 85 เดซิเบลเอนั้น พบว่า เป็นบริเวณเครื่อง
แมชชีนนิ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นบริเวณที่ท้างานประจ้าต่อเนื่องเป็นเวลานาน กรณีพนักงานต้องเข้าไปปฏิบัติงาน
จะต้องสวมอุปกรณ์ PPE ป้องกันเสียงดังทุกครั้ง เพ่ือเป็นการป้องกันระดับเสียงที่จะส่งผลกระทบต่ อ
ผู้ปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว อีกทั้งโครงการมีการติดตั้งป้ายเตือนให้สวมใส่ PPE ป้องกันเสียงดังไว้ตั้งแต่ก่อน
เข้าพ้ืนที่กระบวนการผลิตอีกด้วย อีกท้ังโครงการมีการติดตั้งป้ายเตือนให้สวมใส่ PPE ป้องกันเสียงดังไว้ตั้งแต่
ก่อนเข้าพ้ืนที่กระบวนการผลิตอีกด้วย โครงการได้มีการจัดท้าเส้นระดับเสียงที่เท่ากัน (Noise Contour) ใน
พ้ืนที่การผลิต เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือเป็นการน้าผลมาใช้ในการก้าหนดแนวทางการป้องกัน
ผลกระทบของโครงการต่อไป โดยโครงการจัดให้มีมาตรการในการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ 
โดยท้าการทบทวนทุก 3 ปี 

ส้าหรับค่าความร้อนจากผลการตรวจวัดปี พ.ศ. 2560-2562 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม โครงการได้ก้าหนดให้พื้นที่ที่มีความร้อนสูงกว่าปกติ ต้องมีการ
ลดอุณหภูมิ เช่น การเพ่ิมการระบายอากาศ ใช้แผ่นกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อน รวมทั้งก้าหนดให้
พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และลดระยะเวลาการท้างานในพ้ืนที่ เพ่ือให้
คนงานลดการสัมผัสกับความร้อน 

5.9    ผลการศึกษาด้านสุขภาพ   

การเพ่ิมก้าลังการผลิตครั้งนี้ โครงการฯ ไม่เข้าข่ายต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดโครงการ 
กิจการ หรือการด้าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่  4 มกราคม 2562  ถึงแม้ว่าลักษณะโครงการจะไม่เข้าข่ายโครงการที่อาจก่อให้เกิด



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  

- 101 - 

ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น แต่เพ่ือให้การประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมมีความรอบด้านและครอบคลุมประเด็นสุขภาพ โครงการจึงได้พิจารณาประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ โดยใช้แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 และ
แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากิจกรรมการด้าเนินโครงการ พบว่า แหล่งก้าเนิดมลพิษท่ีส้าคัญของโครงการเกิดจาก
การระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายของโครงการ ซึ่งมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม 
(TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ (NO2) และเม่ือพิจารณาค่าความเสี่ยงรวมหรือ Hazard Index (HI) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดิน
หายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศที่ 1 ปี  
(ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2)) ในระยะด้าเนินการ แสดงดังตารางที่ 5.9-1 พบว่า ค่าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจกรณีเรื้อรัง (1 ปี) มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.0036 ถึง 0.0070 ซึ่งสรุปได้ว่าปริมาณมลพิษทาง
อากาศที่ร่างกายได้รับเฉลี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
โดยรอบพ้ืนที่โครงการ (HI<1)  

ตารางที่ 5.9-1 ค่าความเสี่ยงรวม (HI) ต่อระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากมลพิษทางอากาศจากโครงการ โดย
การรับสัมผัสมลพิษท่ี ที่ 1 ปี ระยะด้าเนินการ 

รายละเอียด 
ค่าความเสี่ยงรวม (Hazard Index : HI)1/ 

กรณีเร้ือรัง (1 ปี)2/ 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
1. โรงเรียนบ้านทับช้าง (A1) <0.0034 
2. วัดหนองตาคง (A2) <0.0007 
3. โรงเรียนวัดบา้นหนองบัวศาลา (A3) <0.0013 
4. โรงเรียนบ้านหนองตาคง (A4) <0.0007 
5. โรงเรียนบ้านบา้นมาบมะค่า (A5) <0.0036 
6. รพ.สต.หนองปลิง (A6) <0.0034 
7. วัดใหม่หนองบอน (A7) <0.0005 
8. บ้านหนองสมอ (A8) <0.0015 
จุดสังเกตหลัก   
9. หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม <0.0005 
10. รพ.สต.หนองพะลาน <0.0005 
11. วัดหนองตะลุมปุ๊ก <0.0034 
12. บ้านมาบมะค่า <0.0009 
13. รพ.สต.โตนด 0.0070 
14. หมู่ที่ 5 บ้านส้าโรง <0.0005 

มาตรฐาน ≤ 1 
หมายเหตุ :    1/ ค่า HI = ผลรวมค่า HQ ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

ที่ 1 ปี 
   2/ บริษัทที่ปรึกษาพิจารณาค่าความเสี่ยงของการรับสัมผัสฝุน่ละอองที่มีค่าสัดส่วนความเสีย่งของการเกิดผลกระทบ (HQ) สูงสุด เนื่องจากมี

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบมากที่สดุ ดังนั้น จึงน้าค่าสดัส่วนความเสี่ยงของการเกดิผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) ที่มีค่าสูงสุดดังกล่าวไปพิจารณารวมกับสารมลพิษอืน่ทีม่ีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ 

ที่มา  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2563 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  

- 102 - 

5.10  ผลการศึกษาด้านการประเมินอันตรายร้ายแรง/ความเสี่ยง 

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงจากการด้าเนินงานโครงการ ไม่เข้าข่ายที่ต้อง
จัดท้ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามบัญชี  
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด้าเนินงาน (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตาม โครงการมีการใช้สารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหล คือ  
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือเรียกก๊าซแอลพีจี (LPG) บริษัทที่ปรึกษาจึงพิจารณาประเมินอันตรายร้ายแรง
บริเวณถังกักเก็บก๊าซแอลพีจี ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โอกาสและระดับความรุนแรงของอันตรายเพ่ือชี้บ่งถึงระดับ
ความเสี่ยงของการเกิดอันตรายเพ่ือใช้ในการก้าหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม และน้าผลการประเมินมา
เป็นแนวทางในการประเมิน เพ่ือจัดล้าดับความรุนแรงของผลกระทบในแต่ละด้าน ทั้งในส่วนของผลกระทบ
ต่อบุคคล ผลกระทบต่อชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อทรัพย์สิน พบว่า โอกาสในการเกิด
เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก เนื่องจากทางโครงการมีมาตรการป้องกันด้านต่างๆ รวมถึงแผนฉุกเฉิน 
ทั้งนีโ้ครงการได้ก้าหนดมาตรการเพิ่มเติมดังนี้ 

1) จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับ
ลักษณะงาน เช่น ข้อปฏิบัติในการท้างานอย่างปลอดภัย อันตรายและการป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่ใช้ใน
โครงการ สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท้างาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 

2) จัดตั้ งองค์กรเพ่ือความปลอดภัย (Safety Organization) คณะกรรมการความปลอดภัย  
และเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจ้าโครงการ เพ่ือก้าหนดตรวจสอบและดูแลงานด้าน  
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องโดยมีการประชุม
ทุกๆ เดือน 

3) จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพ้ืนที่โครงการ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน และแผนการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการฝึกซ้อมตาม
แผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4) จัดเตรียมผังแสดงเส้นทางหนีไฟไปยังบริเวณจุดรวมพล 

5) จัดให้มีเครื่องตรวจวัดก๊าซ หรือ Gas Detector ซึ่งจะมีสัญญาณดังเมื่อตรวจพบกรณีรั่วไหล 
ของก๊าซ 
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6. ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จะเสนอมาตรการที่จะใช้ในระยะก่อสร้างและ
ระยะด้าเนินการ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ทันท่วงท ี

6.1 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ โดยได้น้าเสนอไว้ในตารางที่ 6.1-1 และ
ตารางท่ี 6.1-2 ตามล้าดับ 

6.2 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 นอกจากมาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อมดังข้างต้น บริษัทที่ปรึกษายังได้เสนอแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง  
ที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ส้าคัญ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการน้ามาปฏิบัติ รายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแสดงไว้ในตารางท่ี 6.2-1 และตารางท่ี 6.2-2 
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ตารางท่ี 6.1-1 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป 
 

1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตช้ินส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ 
จ้ากัด ตั้งอยู่ที่ต้าบลหนองระเวียง อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
อย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
 

 2) หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด ต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส้านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา และส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อหน่วยงานดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
 

 3) บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อ
ด้าเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรม ทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การจัดท้าและการเสนอรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ด้าเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับ
อนุญาตให้ด้าเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

4) หากบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด มีความจ้าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากท่ีได้เสนอไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ตามที่คณะกรรมการผูช้้านาญการฯ ได้ให้ความ
เห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ในการพิจารณา
อนุมัติ หรืออนุญาตเป็นผู้พิจารณา ดังนี ้

- พื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
 

 -  หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระส้าคัญของการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่
เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่ก้าหนดไว้ใน 
รายงานฯ ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช้านาญ 
การฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอ้านาจอนุมัติ หรืออนุญาต รับจดแจ้งการปรับปรุง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีก้าหนดไว้ใน
กฏหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดท้าส้าเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับจดแจ้งไว้ ส่งให้ส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

   

 -  หากหน่วยงานท่ีมีอ้านาจในการอนุมัติ หรืออนุญาตมีความเห็นว่า การปรับปรุง
แก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้น ๆ อาจกระทบต่อสาระส้าคัญ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอ้านาจในการอนุมัติ หรือ
อนุญาต จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) รา่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และ
เมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือปรับปรุงแก้ไข
มาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบ
แล้ว หน่วยงานที่มีอ้านาจให้การอนุมัติหรืออนุญาตต้องแจ้งผลการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
 

 5) ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก
ค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการด้าเนินการปกติ หรือมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าควบคุม
หรือค่ามาตรฐาน ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและเฝ้าระวัง เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ท้ังนี้ ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าว
ไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
 

 6) ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งก้าเนิดของโครงการมีค่าเกินค่า
ควบคุมที่ก้าหนดไว้ ให้โครงการท้าการตรวจหาสาเหตุ ท้าการแก้ ไข และท้า
การตรวจวัดซ้้าเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไขพร้อมทั้งก้าหนดมาตรการ
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
 

2. คุณภาพอากาศ 1) ฉีดพรมน้้าในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ยกเว้นช่วงที่มี 
ฝนตก เช่น ถนน พื้นที่ท่ีมีกิจกรรมการปรับถม เป็นต้น อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน 
(เช้า-บ่าย) 

- พื้นที่โครงการและถนน 
ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) ท้าความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดิน 
เศษหินและทรายที่อาจสร้างความสกปรกให้แก่ถนน 

- พื้นที่โครงการและถนน 
ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 3) ตรวจสอบ บ้ารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง ตามระยะเวลาที่ก้าหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะน้าการบ้ารุงรักษาของ 
แต่ละเครื่องจักร) 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) ห้ามเผาท้าลายเศษวัสดุหรือขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
  -  -  -  



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) รา่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 5) ควบคุมและจ้ากัดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง บริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพื่อลดควันเสียจากรถยนต์ ลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบนถนน และการเกิดอุบัติเหตุ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 6) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุกเพื่อ
ป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุก 

- พื้นที่โครงการและถนน 
ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

7) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองส้าหรับคนงานท่ีอยู่ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
ให้เพียงพอ 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 8) ท้าความสะอาดและปรับปรุงพ้ืนท่ีให้เรียบร้อยภายหลังเสร็จสิ้นการก่อสร้าง - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
3. ระดับเสียง 1) งดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในระยะเวลา 17.00 - 08.00 น. 

โดยก้าหนดให้มีระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 8 ช่ัวโมง/วัน (08.00 - 17.00 น.) 
- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) 
หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) เป็นต้น ส้าหรับคนงานก่อสร้างในระหว่าง
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีที่มีระดับเสียงดังตั้งแต ่85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 3) ดูแลก้ากับให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีระดับเสียงดังเกิน
กว่า 85 เดซิเบลเอ ให้ท้างานได้ไม่เกิน 8 ช่ัวโมงต่อวัน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพ้ืนที่ที่
มีระดับเสียงดังตามการจ้าแนกพื้นที่เสียง โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท้างาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 5) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างถูกต้องและ
ตระหนักต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 6) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา และเมื่อพบการ
ช้ารุดเสียหายต้องเปลี่ยนใหม่ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 7) จัดให้มีมาตรการลดระดับเสียงดังจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง ได้แก่ การปฏิบัติตามคู่มือ การบ้ารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนซ่อมแซมดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาและ
บ้ารุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่ก้าหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

     



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) รา่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. คุณภาพน้ า 1) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะให้เพียงพอส้าหรับ
คนงานก่อสร้างตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ พ.ศ. 2548 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และติดต่อให้หน่วยงานราชการที่
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามารับสิ่งปฏิกูลเพื่อน้าไปก้าจัดตามหลัก
สุขาภิบาลต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) จัดให้มีพื้นที่ส้าหรับล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และล้อรถในพื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
 3) ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัสดุก่อสร้าง และของเสียทุกชนิดลงรางระบาย

น้้าท้ิง 
- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

5. ทรัพยากรน้ าใช้  1) จัดหาน้้าใช้ส้าหรับกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเพียงพอ - พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

2) จัดเตรียมน้้าดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะให้คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ - พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

6. การคมนาคมขนส่ง 1) จ้ากัดความเร็วรถยนต์ขณะวิ่งผ่านชุมชนให้เป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด และ
ภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

-  พื้นที่โครงการและถนน
เข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน ทั้งช่วงเช้า (เวลา 07.00 
-09.00 น.) และช่วงเย็น (16.00-18.00 น.) 

- พื้นที่โครงการและเส้นทาง
ขนส่งวัสดุอุปกรณ ์

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 3) จัดระบบการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรถที่ 
เข้า-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออ้านวยความสะดวกและให้สัญญาณจราจร โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาใช้เครื่องจักรหนักและการเคลื่อนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างใน
พื้นที่สาธารณะ 

- พื้นที่โครงการและเส้นทาง
ขนส่งวัสดุอุปกรณ ์

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 5) ก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจะต้องกวดขันพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการและเส้นทาง
ขนส่งวสัดุอุปกรณ ์

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 6) ก้าหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบน้้าหนักการบรรทุกให้สอดคล้องตามที่
กฎหมายก้าหนด และต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นของวัสดุ
ก่อสร้างเพื่อป้องกันความเสียหายของผิวจราจรและเกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง 

- พื้นที่โครงการและเส้นทาง
ขนส่งวัสดุอุปกรณ ์

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) รา่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. การคมนาคมขนส่ง 
   (ต่อ) 

7) กรณีที่มีวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นภายในพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นท่ีใกล้เคียงโดยรอบ
หรือเส้นทางที่ใช้ขนส่งผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเก็บวัสดุก่อสร้างที่ร่วงหล่น
ทันที รวมทั้งท้าความสะอาดในบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดการ
กีดขวางการใช้เส้นทางหรือความสกปรกในบริเวณต่าง ๆ 

- พื้นที่โครงการและถนน 
ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 8) ก้าหนดให้มีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งตามคู่มือการบ้ารุงรักษาตลอดอายุ
การด้าเนินการ 

- พื้นที่โครงการและเส้นทาง
ขนส่งวัสดุอุปกรณ ์

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 9) ก้าหนดให้รถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการช่วงก่อสร้างที่ขนส่งวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้างต้องมีการปกคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด 

- พื้นที่โครงการและเส้นทาง
ขนส่งวัสดุอุปกรณ ์

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 10) ก้าหนดให้รถบรรทุกที่เกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้างโครงการติดหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียนและควบคุม
การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 

- พื้นที่โครงการและเส้นทาง
ขนส่งวัสดุอุปกรณ ์

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 11) วางแผนในการเคลื่อนย้าย ขนส่ง เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ เข้าสู่พื้นท่ีโครงการ 
โดยในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ ประสานงานกับต้ารวจทางหลวง 
และต้ารวจจากสถานีต้ารวจภูธรในพื้นที ่เพื่ออ้านวยความสะดวกในการจราจร 

- พื้นที่โครงการและเส้นทาง
ขนส่งวัสดุอุปกรณ ์

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

7. การจัดการของเสีย 1) ก้าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นแบบแยกประเภท
กระจายไปตามพื้นที่ก่อสร้างและตามกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมเกิดจากคนงานและจากกิจกรรมการก่อสร้าง และติดต่อให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมาท้าการเก็บขนไปจัดการอย่างเหมาะสม 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) แยกเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างและมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมของ
คนงานออกจากกัน ซึ่งต้องจัดเก็บในภาชนะให้เป็นระเบียบและต้องเป็นแบบที่
มีฝาปิดมิดชิด 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 3) จัดให้มีผู้รับผิดชอบเพื่อดูแลการรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ กล่าวคือ 
ดูแล/ควบคุมให้มีการคัดแยกมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง พร้อมทั้งมีหน้าที่
ประสานงานเพื่อจ้าหน่ายมูลฝอยที่สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ให้กับ
ผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาต หรือติดต่อให้หน่วยงานท้องถิ่นที่มีศักยภาพมารับมูลฝอย
ที่ไม่สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้เพื่อน้าไปก้าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. การจัดการของเสีย 
   (ต่อ) 

4) อบรมและให้ความรู้ต่อคนงานก่อสร้างเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณและ
เสริมรายได้ 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

5) ห้ามทิ้งขยะลงในทางระบายน้้า ท่อรวบรวมน้้าทิ้งและท่อระบายน้้า รวมถึงแหล่ง
น้้าในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

6) กากตะกอนจากการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ท้าการขุดลอก โครงการจะส่งให้
หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน้าไปก้าจัดต่อไป 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 7) การจัดการเศษวัสดุจากการก่อสร้าง/มูลฝอยจากการก่อสร้าง โครงการก้าหนด
รายละเอียดการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 
เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมารื้อถอนหรือก่อสร้างในการจัดการมูลฝอย
และเศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ไม่น้าเศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนไปทิ้งในพื้นที่
สาธารณะ หรือสถานท่ีที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

8. ระบบระบายน้ า 
   และป้องกันน้ าท่วม 

1) เศษวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะง่ายต่อการถูกน้้าฝนชะล้างและพัดพาควรเก็บใส่
ภาชนะหรือใช้วัสดุปิดคลุมให้มิดชิด 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) ป้องกันและควบคุมไม่ให้คนงานก่อสร้างทิ้งมูลฝอยลงรางระบายน้้าเพื่อป้องกันการ
อุดตันและเน่าเสียของน้้าในรางระบายน้้า 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 
 

3) จัดเก็บกองวัสดุก่อสร้างและเศษขยะมูลฝอยให้เหมาะสม  โดยห้ามอยู่ใกล้กับ 
รางระบายน้้าฝนภายในโครงการ รวมทั้งการดูแลขุดลอกรางระบายน้้าอย่าง
ต่อเนื่องทุกสัปดาห์หรือตามความจ้าเป็น เพื่อป้องกันการกีดขวางทางระบายน้้า
และป้องกันน้้าท่วมขัง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. อาชีวอนามัยและ 
   ความปลอดภัย 

    

9.1 การคัดเลือกผู้รับเหมา
และแผนงานก่อสร้าง 

 

1) การคัดเลือกผู้รับเหมาให้พิจารณาจากการจัดท้าแผนงานด้านความปลอดภัยใน
การท้างานส้าหรับงานก่อสร้างให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท้างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และประกาศกรมสวัสดิการและ
คุม้ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑการจัดท้าแผนงานด้านความปลอดภัยในการ
ท้างานส้าหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2554 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

2) ก้าหนดให้น้ารายละเอียดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมไปก้าหนดเป็นเง่ือนไขใน
สัญญาจ้างบริษัทผู้รับเหมาและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ในการปฏิบัติ 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

3) การคัดเลือกผู้รับเหมาให้พิจารณาบุคลากรหลัก พิจารณาประสบการณ์ประวัติ
การศึกษา บุคลากรหลักของบริษัทผู้รับเหมา ว่ามีความสอดคล้องกับโครงการที่
จะก่อสร้างหรือไม่ รวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างาน
ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับ
วิชาชีพ ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท้างาน พ.ศ. 
2549 รวมทั้งข้อก้าหนด/เง่ือนไขด้านความปลอดภัยในการท้างานรวมถึงการ
อบรมให้ความรู้และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ต้องจัดให้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

 4) ระบุในสัญญาจัดจ้างให้บริษัทรับเหมาก้าหนดรายละเอียด อุปกรณ์ ขั้นตอน
ต่างๆ ที่บริษัทรับเหมาต้องด้าเนินการและปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การด้าเนินงานก่อสร้างให้ชัดเจน 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.1 การคัดเลือกผู้รับเหมา
และแผนงานก่อสร้าง 
(ต่อ) 

5) ก้าหนดแผนการก่อสร้างและแผนการเคลื่อนย้าย/การล้าเลียงวัสดุ/การจัดเก็บ
วัสดุและการก้าจัดวัสดุที่ใช้แล้วในสถานท่ีก่อสร้าง ก้าหนดแผนเพื่อเตรียมการไว้
ล่วงหน้ารวมทั้งต้องปฏิบัติตามแผนที่ก้าหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่กองเก็บ
วัสดุหรือบริเวณที่ก้าลังท้าการขนส่งวัสดุ/เส้นทางที่ใช้ในการส่ง 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

6) ตรวจสอบความปลอดภัยในการท้างานอย่างสม่้าเสมอตามแผนงานที่ก้าหนด
ร่วมกันระหว่างบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด กับบริษัทรับเหมา 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

9.2 ระบบการจัดการความ
ปลอดภัย 

1) ก้าหนดให้บริเวณเขตก่อสร้าง เช่น ก้ันพื้นท่ีที่มีการก่อสร้างด้วยวัสดุที่เหมาะสม
ตามลักษณะงาน และจัดท้าป้าย “เขตก่อสร้าง” หรือ “เขตอันตราย” แสดงให้
เห็นได้ชัดเจน 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) ก้าหนดให้อบรมให้ความรู้และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน รวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การท้างาน ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท้างาน 
พ.ศ. 2549 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 3) ห้ามนายจ้าง/ผู้รับเหมาช่วงอนุญาตหรือปล่อยปละละเลยให้คนงานก่อสร้าง 
เข้าพักอาศัยในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือในเขตก่อสร้างนั้น เว้น
แต่นายจ้าง/ผู้รับเหมาช่วงจะได้จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและได้รับ
ความเห็นชอบเป็นหนังสือจากวิศวกร ตามกฎหมายก้าหนด 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

4) ควบคุมดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่
ท้างานและต้องจัดเตรียมให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน และเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 
2554 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการตรวจสอบและอบรมการใช้อุปกรณ์
นั้นก่อนการใช้งาน 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.3 การจัดสภาพแวดล้อม
และสขุาภิบาล  

1) จัดให้มีระบบการจัดเก็บ การขนและย้ายเศษวัสดุเหลือใช้ ไม่ให้กีดขวางการ
ท้างาน มีความปลอดภัยและห้ามเผาท้าลายวัสดุเหลือใช้หรือขยะ 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

2) จัดให้มีห้องน้้า-ห้องส้วม ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและติดตั้งไว้ในที่ซึ่งใกล้กับ 
แหล่งปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดให้มีน้้าดื่มที่สะอาดและพอเพียงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอ้านวยความสะดวกและสวัสดิการ ได้แก่ สิ่งอ้านวยความ
สะดวกซักล้าง การเปลี่ยนเสื้อผ้า น้้าดื่ม และสิ่งอ้านวยความสะดวกในการ
รับประทานอาหาร 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

3) จัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางฉุกเฉิน และทางออก เส้นทางการจราจร พื้นที่
อันตราย และติดป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
ความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง หน่วยงาน
บรรเทาสาธารณภัยที่ใกล้ที่สุดไว้ ณ เขตก่อสร้างให้เห็นได้ชัดเจน 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

4) จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ 
เข้า-ออกเขตก่อสร้าง โดยจัดให้มีป้ายเตือน และระบบควบคุมตรวจสอบการเข้า
ท้างานของคนงานเพื่อป้องกันและห้ามไม่ให้บุคคลหรือยานพาหนะที่ไม่ได้รับ
อนุญาตเข้าเขตก่อสร้าง 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 5) จัดให้มีเส้นทางการจราจร ทางเท้า จุดบรรทุกและขนถ่ายวัสดุภายในเขตก่อสร้าง
ที่เหมาะสมและปลอดภัยกับบุคคลและยานพาหนะ 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

9.4 การเฝ้าระวังและ
จัดการเร่ืองความ
ปลอดภัย 

 

1) จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยในงานก่อสร้างตามกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐาน 
ในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- พื้นทีโ่ครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) จัดท้ารายงานอุบัติเหตุ ท่ีเกิดขึ้นทุกครั้ง โดยรายงานประวัติส่วนตัวของผู้ประสบ 
อุบัติเหตุ สถานที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้เห็นเหตุการณ์ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
ลักษณะการบาดเจ็บ และความรุนแรง แนวทางแก้ไขและการป้องกัน ขณะเกิด
อุบัติเหตุมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันหรือไม่และความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับอุบัติเหตุนั้น 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.4 การเฝ้าระวังและ
จัดการเร่ืองความ
ปลอดภัย 

 

3) จัดให้มีสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานในต้าแหน่งที่มีความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายความปลอดภัย และรหัสสัญญาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) ก้าหนดในพื้นที่ก่อสร้างต้องจัดให้มีเวชภัณฑและยาเพื่อใชในการปฐมพยาบาล
ประจ้าในหน่วยงานก่อสร้างให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

9.5 งานเจาะและ 
      งานขุด 

1) การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกัน ต้องท้าการ 
ขออนุญาตท้างานเพื่อก้าหนดมาตรการป้องกัน เช่น การจัดให้มีราวกั้นหรือรั้ว 
กันตก แสงสว่าง และป้ายเตือนอันตรายตามลักษณะของงานก่อสร้างเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยตลอดเวลาการท้างาน และในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีสัญญาณ
ไฟสีส้มหรือป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

9.6 ความปลอดภัยในการ
ใช้เคร่ืองมือ 
และเคร่ืองจักร 

1) ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดให้อยู่ในสภาพพร้อม 
ใช้งานก่อนด้าเนินงานในทุกวัน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ใช้เครื่องมือและเครื่องจักร 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) จัดท้าแผนงานดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้างานก่อสร้างให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยตามระยะเวลาการใช้งานที่เหมาะสม และการ
ตรวจรับรองประจ้าปี 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

3) กรณีที่อาจเกิดอันตรายจากการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรใด ให้ติดตั้งอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายและเตือนอันตรายที่เครื่องจักรนั้น เช่น สัญญาณเสียง และแสง 
ส้าหรับการเดินหน้าถอยหลังของเครื่องจักร และติดป้ายเตือนอันตรายให้เห็นได้
ชัดเจน 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส้าหรับลูกจ้างซึ่งท้างานกับเครื่องจักร เช่น หลังคา
เก๋ง ที่ปิดครอบแท่นหมุน เครื่องปิดบังประกายไฟ หรือตะแกรงเหล็กเหนียว 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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9.7 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 1) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินส้าหรับช่วงก่อสร้าง รวมทั้งการประสานงานกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) จัดให้มีระบบการฝึกอบรมคนงานก่อสร้างและพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
เกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนกรณีฉุกเฉิน และขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 3) จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์พื้นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีรถ
ส้าหรับน้าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันทีกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู และงานอ่ืนในลักษณะเดียวกันท่ีลึกตั้งแต่ 2 เมตร 
ขึ้นไป ให้มีการออกแบบและก้าหนดขั้นตอนการดา้เนินการโดยวิศวกรก่อนลงมือ
ปฏิบัติงาน และต้องปฏิบัติตามแบบและขั้นตอนดังกล่าว รวมทั้งต้องติดตั้งสิ่ง
ป้องกันดินพังทลายไว้ด้วย 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

10. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 1) พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้าท้างาน
เป็นอันดับแรก ยกเว้นผู้เข้ามาท้างานในต้าแหน่งเช่ียวชาญอาจใช้แรงงานจากที่
อื่นและผู้รับเหมาต้องท้าการตรวจสอบประวัติแรงงานก่อนเข้าท้างาน รวมทั้ง
จัดท้าประวัติแรงงาน  

- พืน้ท่ีโครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 
 
 

2) ก้าหนดให้ผู้รับเหมามีการควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาลัก
ขโมย การท้าร้ายร่างกาย ปัญหายาเสพติด และการทะเลาะวิวาทระหว่าง
คนงานกับคนในชุมชน 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

3) ก้าหนดกฎระเบียบการท้างานอย่างชัดเจน และควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง
อย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 
 

4) ก้าหนดให้โครงการจะต้องติดต่อประสานงานร่วมมือกับผู้น้าชุมชน เช่น ก้านัน
และผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขเรื่องความปลอดภัยของ
ประชาชน และก้าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับชุมชน 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

5) หากมีการร้องเรียนในขณะด้าเนินการก่อสร้างโครงการต้องด้าเนินการแก้ไขทันที
พร้อมรายงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. การประชาสัมพันธ ์
     และการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชน 

1) ก้าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบ
เกี่ยวกับความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งก้ากับดูแลมิให้คนงานรบกวนหรือบุกรุกที่ดินของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด   

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) ก้าหนดให้มีการให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างเพียงพอ สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ถ้ามีข้อร้องเรียนจะต้องรีบ
ด้าเนินการแก้ไข 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 3) ติดป้ายประกาศบริเวณหน้าพื้นที่ตั้งโครงการ เพื่อน้าเสนอข้อมูลข่าวสารของ
โครงการ โดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ช่ือโครงการ แผนการ
ก่อสร้างโครงการ บริษัทผู้รับเหมา บริษัทเจ้าของโครงการ ผู้ประสานงาน และ
หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและ 
รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู้ที่รับผิดชอบในการด้าเนินงาน ช่องทาง 
การติดต่อ สื่อสารรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบข้อร้องเรียน
และแจ้งผลการด้าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากการด้าเนินงานของ
โครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 5) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด้าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ ประกอบด้วย 
ผู้แทนภาครัฐ ตัวแทน 6 หน่วยงาน ผู้แทนภาคประชาชนจากการเลือกตั้ง
ตัวแทน 28 ชุมชน/หมู่บ้าน จ้านวน 14 คน และผู้แทนโครงการ โดยแต่งตั้ง
ภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับความเห็นชอบจากส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. การประชาสัมพันธ ์
     และการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชน (ต่อ) 

6) องค์ประกอบคณะกรรมการฯ และที่มาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย 
ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการ
ในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ โดยก้าหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชน
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจ้านวนคณะกรรมการฯ ท้ังหมด รายละเอียดดังนี้ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 (1)  ผู้แทนภาคประชาชนไม่รวมผู้นา้ชุมชน จ้านวนไม่น้อยกว่า 14 คน กรรมการ
ผู้แทนภาคประชาชนให้มาจากการเลือกตั้งของหมู่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้านหรือคณะกรรมการบุคคลที่เป็นตัวแทนในการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชน
รอบที่ตั้งโครงการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ประกอบด้วย 

   

 (1.1) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองระเวียง 6 คน จากการ
เลือกตั้งของหมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 5 
บ้านทับช้าง หมู่ที่ 6 บ้านทับช้าง หมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า หมู่ที่ 8 
บ้านชะอม หมู่ที่ 9 บ้านชะอม หมู่ที่ 10 บ้านโตนด หมู่ที่ 11 บ้าน
โตนดหมู่ที่  13 บ้านหนองสมอ หมู่ที่  14 บ้านโนนมะกอก และ 
หมู่ที่ 15 บ้านหนองพะลาน 

   

 (1.2) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองระเวียง 6 คน จากการ
เลือกตั้งของหมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 5 
บ้านทับช้าง หมู่ที่ 6 บ้านทับช้าง หมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า หมู่ที่ 8 
บ้านชะอม หมู่ที่  9 บ้านชะอม หมู่ที่  10 บ้านโตนด หมู่ที่  11  
บ้านโตนด หมู่ที่ 13 บ้านหนองสมอ หมู่ที่ 14 บ้านโนนมะกอก และ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองพะลาน 

   

 (1.3) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลาจ้านวน 4 คน 
จากการเลือกตั้งของ หมู่ที่  2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  หมู่ที่  3 บ้าน 
หนองปลิง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวศาลา หมู่ที่ 5 บ้านอ่างหนองแหน 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแหน หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองปลิงใหม่และหมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. การประชาสัมพันธ ์
     และการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชน (ต่อ) 

(1.4) ตัวแทนจากเทศบาลต้าบลหัวทะเล จ้านวน 1 คน จากการเลือกตั้ง
ของ หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองห้องและหมู่ที่ 11 บ้านบุญนิมิต 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

(1.5) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุงจ้านวน 1 คน  
จากการเลือกตั้งของหมู่ที่ 1 บ้านขี้ตุ่นหมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่นและหมู่ที่ 5  
บ้านส้าโรง 

  

 (1.6) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลด่านเกวียนจ้านวน 1 คน 
จากการเลือกตั้งของ หมู่ที่ 5 บ้านตูมและหมู่ที่ 6 บ้านหนองบอน 

   

 (1.7) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลพระพุทธจ้านวน 1 คน จาก
การเลือกตั้งของหมู่ที่ 9 บ้านเขว้า 

   

 (2)  กรรมการผู้แทนภาคราชการให้มาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ 
การด้าเนินงานของโครงการ จ้านวน 6 คน ประกอบด้วย 
(2.1)  ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

นครราชสีมาหรือผู้แทน 1 คน  
(2.2)  อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาหรือผู้แทน 1 คน  
(2.3)  นายอ้าเภอเมืองนครราชสีมาหรือผู้แทน  1 คน 
(2.4)  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองระเวียง 1 คน 
(2.5)  ตัวแทนด้านสาธารณสุขภายในอ้าเภอเมืองนครราชสีมา หรือผู้แทน   

1 คน 
(2.6)  ตัวแทนสถาบันการศึกษาภายในอ้าเภอเมืองนครราชสีมา หรือผู้แทน  

1 คน 

   

 (3)  ผู้แทนโครงการ จ้านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่าย
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์/บุคคล 

   

 15) คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติส้าหรับบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือก 
ให้เป็นคณะกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. การประชาสัมพันธ ์
     และการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชน (ต่อ) 

(4) ไม่เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   

(5)  ส้าหรับกลุ่มตัวแทนจากภาคประชาชน กลุ่มผู้น้าชุมชน หน่วยงานราชการ
ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
และต้องไม่มีบุคคลในเครือญาติท้างานอยู่ภายใต้บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

   

 16)  วาระของคณะกรรมการและการพ้นสภาพ 
(1) กรรมการมีวาระในการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการ

ประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก 
แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

(2) เมื่อครบก้าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ต้าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการ 
พ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั้น 

(3) กรณีที่กรรมการพ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระให้ด้าเนินการสรรหาหรือ
แต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการ
ว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งแทน
อยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 (4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่น้อยกว่า 
90 วัน จะไม่ด้าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนต้าแหน่งที่ว่างลง 
ก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการเท่าที่เหลืออยู่นอกจาก
การพน้ต้าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต้าแหน่งเมื่อ 
(4.1) ตาย 
(4.2) ลาออก 
(4.3) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. การประชาสัมพันธ ์
     และการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชน (ต่อ) 

(4.4) คณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ให้ถอดถอนออกจากต้าแหน่งเพราะมี
ความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อน
ความสามารถ 

   

(4.5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4.6) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4.7) เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

   

 17) อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
(1) สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และประสานความ

ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(2) ร่วมกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดตาม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ  

(3) ก้ากับ ดูแล การด้าเนินงานของโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 (4) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบ
การด้าเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐานกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

(5) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการด้าเนินงานใด ๆ เพื่อก่อให้ 
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 

   

 (6) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อติดตาม 
ผลการด้าเนินการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างโครงการ ชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความ
สมานฉันท์ โดยค้านึงถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของชุมชน 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. การประชาสัมพันธ ์
     และการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชน (ต่อ) 

(7) ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดการ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการด้าเนิน
โครงการ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

(8) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการกับชุมชนและพิจารณาก้าหนดอัตราการชดเชยกรณี 
ข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน 

   

 18) ความถี่ในการประชุม 
(1) ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่ งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ต้องมีกรรมการฯ มา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็น 
องค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยทุก 6 เดือน แต่หากพบว่ามีความ
จ้าเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนก้าหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 (2) การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง 
ใหม้ีเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน 
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

   

 19)  งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) มาจากงบการ
ด้าเนินงานด้านการบริหารงานของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด ในวงเงินข้ันต่้า 
100,000 บาท/ปี หลังจากนั้นให้จัดสรรงบประมาณจากการด้าเนินกิจการ
ของโครงการในอัตราคงที่ 100,000 บาท/ปี โดยงบประมาณที่เหลือจากปี
ก่อนหน้าให้เป็นเงินสะสมเพื่อใช้ในการด้าเนินงานในปีถัด 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. การประชาสัมพันธ ์
     และการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชน (ต่อ) 

21) ก้าหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น แผนการตรวจวัด 
กฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยก้าหนดให้ด้าเนินการภายหลัง
การเห็นชอบภายใน 6 เดือน และเป็นประจ้าทุกครั้งที่มีการปรับหรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ อีกครั้ง 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

12. สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

 

1) จัดให้มีระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ  ตาม
กฎกระทรวง วาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

2) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมา ต้องพิจารณารายละเอียดด้านการจัดการ  
ความปลอดภัยในสัญญาว่าจ้างให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยของคนงานท่ีปฏิบัติงานภายในโครงการ 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

3) จัดให้มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้อย่างเพียงพอ รวมทั้ง
จัดเตรียมรถฉุกเฉินไว้ประจ้าโรงงานตลอดเวลาให้พร้อมส้าหรับการเคลื่อนย้าย
ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาล ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการ
จัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

13. พ้ืนที่สีเขียว 1)  จัดพื้นที่สีเขียว ขนาด 3.88 ไร่ (ร้อยละ 15.52 ของพื้นที่โครงการ) แสดงดัง 
รูปที่ 1 ซึ่งจะท้าการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ ไม้ยืนต้นที่
น้ามาปลูกก้าหนดให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เช่น ต้นอโศกอินเดีย ต้น
กระทิง และต้นเสลา โดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ช้ันเรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว 
สลับฟันปลา 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) บ้ารุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรรงบประมาณ
การด้าเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณในการซ่อมบ้ารุง
ปั๊มน้้า ดูแลต้นไม้ พันธุ์ไม้ และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น แสดงดังตารางที่ 1 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

หมายเหตุ :  บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยระบุในเอกสารแนบทา้ยสัญญาว่าจา้ง  
และก้ากับดูแลบริษัทผู้รับเหมาให้ปฏิบัตติามมาตรการที่เกีย่วขอ้งกับงานรับเหมาแต่ละกิจกรรมโดยเคร่งครัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป 
 

1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตช้ินส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ 
จ้ากัด ตั้งอยู่ที่ต้าบลหนองระเวียง อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
อย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
 

 2) หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด ต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส้านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา และส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อหน่วยงานดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
 

 3) บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อ
ด้าเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรม ทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การจัดท้าและการเสนอรายงาน 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ด้าเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับ
อนุญาตให้ด้าเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

4) หากบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด มีความจ้าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ 
ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต เป็นผู้พิจารณา ดังนี ้

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
 

 -  หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระส้าคัญของการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการ 
ที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่ก้าหนดไว้ใน
รายงานฯ ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ 
แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอ้านาจอนุมัติ หรืออนุญาต รับจดแจ้งการปรับปรุงแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไขที่ก้าหนดไว้ใน
กฏหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดท้าส้าเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับจดแจ้งไว้ ส่งให้ส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) -  หากหน่วยงานที่มีอ้านาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต มีความเห็นว่าการ
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้น ๆ อาจกระทบต่อ
สาระส้าคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ เห็นชอบ
จากคณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอ้านาจในการอนุมัติ หรือ
อนุญาต จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการ
ดังกล่าว และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือ
ปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ ให้ความเห็นชอบ
ประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอ้านาจให้การอนุมัติ หรืออนุญาตต้องแจ้งผลการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
 

 
 

5) ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก
ค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการด้าเนินการปกติ หรือมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าควบคุมหรือ
ค่ามาตรฐาน ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ใน
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
 

 6) ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งก้าเนิดของโครงการมีค่าเกินค่าควบคุม
ที่ก้าหนดไว้ ให้โครงการท้าการตรวจหาสาเหตุ ท้าการแก้ไข และท้าการตรวจวัด
ซ้้าเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไขพร้อมทั้งก้าหนดมาตรการเพื่อป้องกัน 
การเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. คุณภาพอากาศ     
2.1 การระบายมลพิษ 
     ออกจากปล่อง 

1) ควบคุมค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงงาน 
โดยจะต้องไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของการระบายอากาศเสียจากปล่องตามค่า
มาตรฐานฉบับล่าสุด และ/หรือมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดตามที่กฎหมายก้าหนด 
หรือตามค่าควบคุมความเข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้เป็นไป
ตามค่าการออกแบบดังตารางที่ 2 

- ปล่องระบายอากาศ
จากระบบบ้าบดั
มลพิษทางอากาศ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 (1) ปล่องระบายอากาศ Dust Collector 1 (DC1) 
ก)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 75 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตราการ

ระบาย 0.3567 กรัม/วินาที) 
ข)  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 28.22 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์

เมตร (อัตราการระบาย 0.1342 กรัม/วินาที)  

- ปล่องระบายอากาศ
จากระบบบ้าบดั
มลพิษทางอากาศ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 (2) ปล่องระบายอากาศ Dust Collector 2 (DC2) 
ก)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 45 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตราการ

ระบาย 0.2221 กรัม/วินาที) 
ข)  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 28.22 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์

เมตร (อัตราการระบาย 0.0818 กรัม/วินาที) 

- ปล่องระบายอากาศ
จากระบบบ้าบดั
มลพิษทางอากาศ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 (3) ปล่องระบายไอร้อน 1 (F1-1) 
ก)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตราการ

ระบาย 0.0390 กรัม/วินาที) 
ข)  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 18.81 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์

เมตร (อัตราการระบาย 0.0245 กรัม/วินาที) 

- ปล่องระบายอากาศ
จากระบบบ้าบดั
มลพิษทางอากาศ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 (4) ปล่องระบายไอร้อน 2 (F1-2) 
ก)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตราการ

ระบาย 0.0245 กรัม/วินาที) 
ข)  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 18.81 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์

เมตร (อัตราการระบาย 0.0132 กรัม/วินาที) 

- ปล่องระบายอากาศ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

     



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 127 - 

ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 การระบายมลพิษ 
     ออกจากปล่อง (ต่อ) 

(5) ปล่องระบายไอร้อน 3 (F1-3) 
ก)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตราการ

ระบาย 0.0210 กรัม/วินาที) 
ข)  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 28.22 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์

เมตร (อัตราการระบาย 0.0198 กรัม/วินาที) 

- ปล่องระบายอากาศ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 (6) ปล่องระบายไอร้อน 4 (F2-1) 
ก)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 55 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตราการ

ระบาย 0.1540 กรัม/วินาที) 
ข)  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 18.81 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์

เมตร (อัตราการระบาย 0.0527 กรัม/วินาที) 

- ปล่องระบายอากาศ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 (7) ปล่องระบายไอร้อน 5 (F2-2) 
ก)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 90 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตราการ

ระบาย 0.2610 กรัม/วินาที) 
ข)  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 28.22 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์

เมตร (อัตราการระบาย 0.0818 กรัม/วินาที) 

- ปล่องระบายอากาศ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) ติดตั้งอุปกรณ์บ้าบัดมลพิษทางอากาศจากแหล่งก้าเนิด ระบบรวบรวมอากาศ
จากเตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 48 ตัน 7.2 ตัน และ 4.8 ตัน เข้าสู่ระบบบ้าบัด
มลพิษทางอากาศแบบถุงกรอง (Bag Filter) และระบายออกทางปล่องระบาย 
Dust Collector 1 (DC1) ความสูงปล่อง 16 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.77 
เมตร 

- ระบบบ้าบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 3) ติดตั้งอุปกรณ์บ้าบัดมลพิษทางอากาศจากแหล่งก้าเนิด ระบบรวบรวมอากาศ
จากเตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 4.8 ตัน จ้านวน 6 เตา เข้าสู่ระบบบ้าบัดมลพิษ
ทางอากาศแบบถุงกรอง (Bag Filter) และระบายออกทางปล่องระบาย Dust 
Collector 2 (DC2) ความสูงปล่อง 16 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.77 เมตร 

- ระบบบ้าบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

4) จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลระบบบ้าบัดมลพิษทาง
อากาศไว้ประจ้าพื้นที่ปฏิบัติงาน  

- ระบบบ้าบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

     



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 ระบบบ าบัดมลพิษ 
     ทางอากาศ (ต่อ) 

5) จัดท้าแผนตรวจสอบบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 
Program) ซึ่งก้าหนดระยะเวลาการซ่อมบ้ารุงตามช่ัวโมงการท้างานของ
เครื่องจักร เพื่อให้ระบบรวบรวมและระบายอากาศ ระบบบ้าบัดมลพิษทาง
อากาศ สามารถท้างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ประกอบด้วย 

- ระบบบ้าบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

      -  การตรวจสอบการท้างานของระบบพัดลมและท่อดูดอากาศ 
-  ตรวจประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศ เช่น ตรวจสอบแรงลม

ดูด และตรวจสอบความดันตกของระบบดักฝุ่น 
-  การท้าความสะอาดระบบบ้าบัดมลพิษทางอากา 
-  การตรวจสอบระบบสายพานและมอเตอร์ต่างๆ 
-  การเปลี่ยนถุงกรอง (Bag filter) ตามระยะเวลาการใช้งาน และเปลี่ยนทันที

เมื่อพบถุงกรองอยู่ในสภาพช้ารุดหรือไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

   

 6) ด้าเนินงานตามแผนบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) 
เพื่อให้ระบบสามารถด้าเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ประกอบด้วย แผนการ
ตรวจสอบประจ้าวัน ประจ้าเดือน และประจ้าปี ลดความเสี่ยงท่ีอุปกรณ์จะช้ารุด
เสียหายในระหว่างการผลิต 

- ระบบบ้าบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 7) การจัดเตรียมอะไหล่ส้ารองที่จ้าเป็นส้าหรับระบบดักฝุ่นให้เพียงพอ และพร้อม
ส้าหรับใช้งานการแก้ไขซ่อมบ้ารุง เมื่อระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศเกิดขัดข้อง 

- ระบบบ้าบดัมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 8) จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลระบบบ้าบัดมลพิษทาง
อากาศไว้ประจ้าพื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ระบบบ้าบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

9) กรณีที่ระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศมีการท้างานผิดปกติ เกิดการช้ารุด ขัดข้อง 
หรือมีการระบายมลสารเกินกว่าค่ามาตรฐาน โครงการจะต้องท้าการตรวจสอบ
เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขโดยทันที และหยุดด้าเนินการหลอมจนกว่าจะท้าการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย จึงด้าเนินการผลิตต่อ และต้องบันทึกสาเหตุการ
ตรวจสอบและแก้ไขไว้ทุกครั้ง 

- ระบบบ้าบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

  
 

   



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 ระบบบ าบัดมลพิษ 
     ทางอากาศ (ต่อ) 

10) ก้าหนดให้พนักงานทุกคนมีการเฝ้าระวังและสังเกต สภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่
ท้างาน ดังนั้นเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ พนักงานที่ประสบเหตุทุกคน
สามารถแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และด้าเนินการแก้ไขโดยทันที หากระบบ
ดักฝุ่นดังกล่าวท้างานผิดปกติ จะส่งผลต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง 

- ระบบบ้าบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

2.2 ผู้ควบคุมระบบบ าบัด
มลพิษทางอากาศ 

1) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศตามที่กฎหมายก้าหนด ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกีมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อท้าหน้าที่ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ
การท้างานของระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

3. เสียง     

3.1 การควบคุมเสียง 
จากแหล่งก าเนิด 

 

1) ก้าหนดแผนตรวจสอบบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน  (Preventive Maintenance 
Program) ส้าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถท้างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และไม่เป็นแหล่งก้าเนิดเสียงดัง โดยต้องมีการระบุช่วงเวลาและ
กิจกรรมที่มีการด้าเนินงานอย่างชัดเจน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) ก้าหนดให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งก้าเนิดเสียงหลักอยู่ภายในอาคาร 
หรือมีวัสดุที่ลดความดังจากเสียง เพื่อเป็นการควบคุมระดับเสียงตั้งแต่แหล่งก้าเนิด 
รวมทั้งใช้วิธีควบคุมเสียงตั้งแต่แหล่งก้าเนิดให้เหมาะสม เพื่อลดการเกิดเสียงดัง
และบ้ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีสภาพที่ดีอย่างสม่้าเสมอ และป้องกัน
ผลกระทบเสียงดังรบกวนชุมชน 

- เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

3) ควบคุมเสียงที่แหล่งก้าเนิดโดยหลักการด้านวิศวกรรม เพื่อเป็นการลดระดับ
เสียงที่แหล่งก้าเนิด โดยได้วางแผนการเลือกอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ เช่น 
เตาหลอมอะลูมิเนียม และเครื่องจักรสนับสนุนต่างๆ ให้มีค่าระดับเสียงน้อยท่ีสุด 

- เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) ควบคุมระดับเสียงให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม โดยที่ระยะ 1 เมตร 
จากแหล่งก้าเนิดควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกิน 85 เดซิเบลเอ ในกรณีที่ควบคุม
ไม่ได้ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ 
จะต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) หรือปลั๊กอุดหู (Ear Plug) 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

  
 

   



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.1 การควบคุมเสียงจาก
แหล่งก าเนิด (ต่อ) 

5) เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเสียงดังจะต้องมีวิธีการลดระดับเสียงที่แหล่งก้าเนิด เช่น 
การหล่อลื่น การลดความสั่นสะเทือน การปิดครอบ เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 6) ดูแลตรวจสอบสภาพการใช้งานและซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรที่ท้าให้เกิดเสียงดัง 
โดยตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักร/ตั้งศูนย์เพลาเครื่องจักร  และ
ตรวจสอบแท่นยึดจับเครื่องจักร 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 7) ตรวจวัดระดับเสียงภายในอาคารผลิต เพื่อจัดท้าเส้นระดับเสียงที่เท่ากัน 
(Noise Contour Map) ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิต 
และทบทวนทุก ๆ 3 ปี และน้าผลการจัดท้า Noise Contour Map มาใช้ใน
การก้าหนดแนวทางในการป้องกันผลกระทบในโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 8) จัดท้าป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนก่อนเข้าบริเวณที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่ 85  
เดซิเบลเอขึ้นไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 9) ในการตรวจวัดระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วโรงงานและระดับเสียงรบกวน หากพบว่า
มีค่าการตรวจวัดสูงกว่าค่ามาตรฐานก้าหนด และพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบจาก
กิจกรรมการผลิต ทางโรงงานจะต้องมีแนวทางการแก้ไขเพื่อปรับปรุงผลกระทบ
ด้านเสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งก้าเนิดเสียง โดยการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงหรือติดตั้ง
ก้าแพงกันเสียงจากแหล่งก้าเนิดเสียงดัง เพื่อลดระดับเสียงท่ีทางผ่านของเสียง 

- พื้นที่การผลิต/ริมรั้ว 
โรงงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 10) ควบคุมการด้าเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อให้ระดับเสียงที่บริเวณริมรั้ว
ของโครงการและระดับเสียงในพื้นที่ท้างานมีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมาย
ก้าหนด หากพบว่ามีค่าระดับเสียงสูงเกินกว่ามาตรฐานก้าหนด จะต้องด้าเนินการ
ปรับปรุงและแก้ไขทันที 

- ริมรั้วรอบโครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 11) ระมัดระวังมิให้เกิดการกระทบกระแทกขณะเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
เพื่อป้องกันการเกิดเสียงดัง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

3.2 การป้องกันที่ 
     ตัวกลาง 

1) ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณริมรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองและเสียงดัง 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้ 

- พื้นที่ริมรั้วโครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.3 การป้องกันที่ 
     พนักงาน   
 

1) ก้าหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และท้าสัญลักษณ์บริเวณ
ที่มีเสียงดัง และก้าหนดให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะปฏิบัติงาน
ในบริเวณนั้น ได้แก่ ที่ครอบหูหรือที่อุดหู กรณีพนักงานต้องปฏิบัติงานในบริเวณ
ที่มีเสียงดังตั้งแต ่85 เดซิเบลเอขึ้นไป ต้องจัดหาที่ครอบหูให้พนักงานแทนท่ีอุดหู 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 
 

2) รณรงค์ให้พนักงานสวมใส่ที่อุดหูหรือที่ครอบหูก่อนเข้าพื้นที่การผลิตที่มีเสียงดัง
อย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 
 

3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กลดเสียง และครอบหู 
ลดเสียง ส้าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดัง
ตั้งแต ่85 เดซิเบลเอขึ้นไป และมีอุปกรณ์ดังกล่าวส้ารองไว้อย่างเพียงพอ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) เตรียมเอกสารแนะน้าเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ/หรือ มีการอบรมก่อนการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ส้าหรับ
พนักงานของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

4. คุณภาพน้ า     
4.1 ระบบรวบรวม 
     น้ าเสีย/น้ าทิ้ง 

1) ก้าหนดให้ระบบระบายน้้าเสียของโครงการแยกกับระบบระบายน้้าฝนโดยเด็ดขาด 
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้้าเสียลงรางระบายน้้าฝน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) ก้าหนดให้พื้นที่เก็บวัตถุดิบ/ของเสีย เป็นอาคารที่มีหลังคาปกคลุมเพื่อป้องกัน
น้้าฝนปนเปื้อนชะล้างวัตถุดิบ/ของเสีย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

4.2 การจัดการน้ าเสีย 
จากส านกังาน/ 
โรงอาหาร 

1) ติดตั้งถังบ้าบัดน้้าเสียแบบส้าเร็จรูป ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน จ้านวน 2 ถัง 
รวม 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบ้าบัดน้้าเสียจากอาคารส้านักงาน (ห้องน้้า-ห้อง
ส้วม) ปริมาณ 15.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน ก้าหนดให้คุณลักษณะค่า BOD น้้าเข้า 
250 มิลลิกรัม/ลิตร และค่า BOD น้้าออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
ทั้งนี้ก้าหนดให้น้้าที่ออกจากระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูป ต้องเข้าสู่ระบบบ้าบัด
น้้าเสียของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) ติดตั้งถังดักไขมันและน้้ามันขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร ส้าหรับบ้าบัดน้้าเสียจากโรง
อาหารและก้าหนดให้มีการตักไขมันและน้้ามัน ความถี่ทุกสัปดาห์ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

  
 

-    
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.2 การจัดการน้ าเสีย 
จากส านกังาน/ 
โรงอาหาร 

3) น้้าเสียจากส้านักงานและโรงอาหารที่ผ่านการบ้าบัดด้วยระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ส้าเร็จรูปมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะถูกรวบรวมไปยังบ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้้าทิ้ง 1 (Inspection Pit 1) ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้้า
ทิ้งอัตโนมัติ คือ BOD/COD Online กรณีน้้าท้ิงมีคุณภาพตามมาตรฐานจะถูกส่ง
เข้าบ่อพักน้้าทิ้ง 1 (Holding Pond 1) ขนาด 16 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบาย
ออกนอกโรงงาน และกรณีที่น้้าทิ้งมีคุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานจะถูก
รวบรวมไปยังบ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉิน 1 (Emergency Pond 1) ขนาด 16 ลูกบาศก์
เมตร ระยะเวลากักเก็บ 1 วัน ก่อนน้ากลับไปบ้าบัดอีกครั้งที่ระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ส้าเร็จรูปของโครงการ 

- ระบบบ้าบดัน้้าเสีย 
แบบส้าเร็จรูป/บ่อ
พักน้้าท้ิงฉุกเฉิน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) จัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง 1 (Inspection Pit 1) ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร 
และติดตั้ง BOD/COD อัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งจากกิจกรรม 
การอุปโภค-บริโภคของพนักงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 5) จัดให้มีบ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉิน 1 (Emergency Pond 1) ขนาด 16 ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อรองรับน้้าทิ้งจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง 1 จากกิจกรรมการอุปโภค-
บริโภคของพนักงาน กรณีน้้าทิ้งมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะน้ากลับไป
บ้าบัดอีกครั้งที่ระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูปของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 6) ก้าหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ส้าเร็จรูปของโครงการอย่างสม่้าเสมอ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 7) จัดให้มีการดูแลท้าความสะอาดถังบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูปโดยการสูบกากตะกอน
ออกไปก้าจัดอย่างสม่้าเสมอ 

- ถังบ้าบัดน้้าเสีย
ส้าเรจ็รูป 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

4.3 การจัดการน้ าเสีย     
จากกระบวนการผลิต 
และระบบเสริม 
การผลิต 

1) น้้าเสียจากระบบหล่อเย็นเครื่องจักร จะรวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้้า
ทิ้ง 2 (Inspection Pit 2) ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้้า
ระบายทิ้ง ท้ังนี้หากมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน น้้าเสียจะถูกส่งไปยังบ่อพักน้้า
ทิ้งฉุกเฉิน 2 (Emergency Pond 2) ขนาด 82.5 ลูกบาศก์เมตร และถูกน้า
กลับไปบ้าบัดยังระบบบ้าบัดน้้าเสียของโครงการอีกครั้ง หากมีค่าน้้าทิ้งอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานฯ จะส่งไปยังบ่อพักน้้าทิ้ง (Holding Pond) ขนาด 35 ลูกบาศก์
เมตร เพื่อระบายออกสู่รางระบายน้้าของเขตอุตสาหกรรมสุรนารีต่อไป 

- ระบบบ้าบดัน้้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.3 การจัดการน้ าเสีย     
จากกระบวนการผลิต 
และระบบเสริม 
การผลิต (ต่อ) 

2) น้้าเสียจากน้้าผสมสารเคลือบแม่พิมพ์และน้้ามันหล่อลื่น จะถูกรวบรวมเพื่อ
บรรจุในถัง PE ขนาด 200 ลิตร ก่อนจะส่งไปก้าจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

3) น้้าเสียจากน้้าผสมน้้ามันหล่อเย็น จะถูกรวบรวมเพื่อบรรจุในถัง PE ขนาด 200 
ลิตร ก่อนจะส่งไปก้าจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) จัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง 2 (Inspection Pit 2) ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร 
ระยะกักเก็บไม่น้อยกว่า 1 วัน และติดตั้ง TDS BOD/COD อัตโนมัติ เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้้าท้ิงจากกระบวนการผลิตของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 5) จัดให้มีบ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉิน 2 (Emergency Pond 2) ขนาด 82.5 ลูกบาศก์
เมตร เพื่อรองรับน้้าทิ้งจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง 2 (Inspection Pit 2) 
จากกระบวนการผลิตของโครงการ กรณีน้้าทิ้งมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
เขตอุตสาหกรรมฯ จะถูกน้ากลับไปบ้าบัดยังระบบบ้าบัดน้้าเสียของโครงการ 
อีกครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 6) น้้าเสียจากการล้างพื้น/ล้างเครื่องจักร จะรวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียของ
โครงการ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน จากนั้นน้้าเสียที่ถูกบ้าบัดแล้วจะถูกส่งไป
ยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง 2 (Inspection Pit 2) ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้้าระบายทิ้ง ทั้งนี้หากมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน น้้า
เสียจะถูกส่งไปยังบ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉิน 2 (Emergency Pond 2) ขนาด 82.5 
ลูกบาศก์เมตร และถูกน้ากลับไปบ้าบัดยังระบบบ้าบัดน้้าเสียของโครงการอีกครั้ง 
หากมีค่าน้้าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะส่งไปยังบ่อพักน้้าทิ้ง (Holding Pond) 
ขนาด 35 ลูกบาศก์เมตร เพื่อระบายออกสู่รางระบายน้้าของเขตอุตสาหกรรม 
สุรนารีต่อไป 

- ระบบบ้าบดัน้้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 7) จัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งส้าหรับระบบบ้าบัดน้้าเสียชีวภาพ ส้าหรับ
รองรับน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดจากระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบเคมี โดยติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้งอัตโนมัติ pH, TDS, COD, BOD, DO และอุณหภูมิ กรณี
น้้าทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะส่งเข้าบ่อพักน้้าทิ้ง 2 (Holding Pond 2) ขนาด 
35 ลกูบาศก์เมตรแต่หากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะรวบรวมเข้าบ่อพักน้้าท้ิง 

- ระบบบ้าบดัน้้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.3 การจัดการน้ าเสีย     
จากกระบวนการผลิต 
และระบบเสริม 
การผลิต (ต่อ) 

ฉุกเฉิน 2 (Emergency Pond 2) ขนาด 82.5 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรอส่งกลับไป
บ้าบัดใหม่อีกครั้ง 

-    

8) จัดให้มีบ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉิน 2 (Emergency Pond 2) ส้าหรับรองรับน้้าทิ้งที่ผ่าน
การบ้าบัดจากระบบบ้าบัดน้้าเสยีแบบเคมีขนาด 82.5 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับ
น้้าท้ิงภายหลังการบ้าบัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

- ระบบบ้าบดัน้้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

4.4 การควบคุมและ
ตรวจสอบระบบ 
บ าบัดน้ าเสีย 

1) ออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียให้มีการปูวัสดุกันซึมที่ใต้พื้นระบบบ้าบัดน้้าเสียด้วย
แผ่นวัสดุสังเคราะห์ High Density Polyethylene : HDPE เพื่อป้องกันไม่ให้
น้้าเสียในระบบบ้าบัดน้้าเสียปนเปื้อนกับน้้าใต้ดิน 

- ระบบบ้าบัดน้้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) ควบคุมคุณภาพน้้าทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโรงงานให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมก้าหนดไว้ และควบคุม BOD 
Loading เพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระ BOD ลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ 

- ระบบบ้าบัดน้้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

3) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ้าบัดมลพิษทางน้้าให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก้าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน ก้าหนดวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก้าหนด
คุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจ้า และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 
ผู้ควบคุมดูแล ส้าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ระบบบ้าบัดน้้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) จัดท้าแผนบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) และ
ตรวจสอบระบบบ้าบัดน้้าเสียทุกระบบเป็นประจ้าทุกสัปดาห์ เพื่อให้ระบบ
ท้างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กรณีที่พบว่าระบบบ้าบัดน้้าเสียไม่สามารถ
ท้างานได้ตามค่าที่ออกแบบให้ด้าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ และด้าเนินการ
แก้ไขโดยเร็ว 

- ระบบบ้าบัดน้้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 5) ตรววจสอบและจัดท้าบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ้าบัดน้้าเสียให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการ
จัดท้าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
พ.ศ. 2555 เป็นประจ้า 

- ระบบบ้าบัดน้้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.4 การควบคุมและ
ตรวจสอบระบบ 
บ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

6) จดบันทึกปริมาณน้้าท้ิงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสรุปและรายงานผลในรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทราบทุก 6 เดือน 

- ระบบบ้าบัดน้้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

7) ตรวจสอบความสูงของตะกอนที่สะสมที่ก้นบ่อบ้าบัด หากพบตะกอนมีความสูง
เกินหนึ่งในสามของความลึกของแต่ละบ่อ ต้องลอกตะกอนออกป้องกัน
ประสิทธิภาพของบ่อบ้าบัดน้้าเสียลดลง  

- ระบบบ้าบัดน้้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 8) ก้าหนดให้มีการควบคุมคุณภาพน้้าท้ิงของโครงการให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่
กฎหมายก้าหนด และก้าหนดให้มีการควบคุมค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด 
(TDS) ของน้้าท้ิงให้มีค่าไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร  

- ระบบบ้าบัดน้้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

9) ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์บ้าบัดน้้าทิ้งเป็นประจ้าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - ระบบบ้าบัดน้้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

10) กรณีที่ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโครงการขัดข้อง โครงการจะไม่ระบายน้้าเสียออก
จากระบบบ้าบัดน้้าเสีย โดยต้องท้าการแก้ไขระบบบ้าบัดน้้าเสียของโครงการ
โดยเร็ว หากแก้ไขไม่แล้วเสร็จ โครงการจะส่งน้้าเสียไปบ้าบัดยังหน่วยงานท่ีได้รับ
อนุญาตจากทางราชการ จนกว่าจะท้าการแก้ไขระบบบ้าบัดน้้าเสียแล้วเสร็จ 

- ระบบบ้าบัดน้้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

5. การใช้น้ า 1) รวบรวมน้้าฝนที่ไม่มีโอกาสปนเปื้อน เช่น น้้าฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ที่มีหลังคา
ปกคลุม พ้ืนท่ีลานเปิดโล่ง เป็นต้น ลงสู่รางระบายน้้าฝนของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) รับน้้าประปาจากส้านักงานเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ส้าหรับใช้กิจกรรมของ
พนักงานในอาคารส้านักงาน และกิจกรรมการผลิตของโครงการ 

- พื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

6. การคมนาคมขนส่ง 1) ควบคุมความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่โครงการไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) จ้ากัดความเร็วของยานพาหนะที่เป็นรถบรรทุกที่ขับในบริเวณชุมชนไม่ให้เกินที่
กฏหมายก้าหนด 

- บริเวณชุมชน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 3) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในช่วงการจราจรคับคั่งช่วงเช้า 
(07.00-09.00 น.) และช่วงเย็น (16.00-18.00 น.) 

- รถขนส่งวัตถุดิบและ
ผลิตภณัฑ ์

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) ก้าหนดให้รถบรรทุกทุกคันของโครงการเป็นแบบที่มีส่วนปกคลุมมิดชิดและ
ประตูเปิด-ปิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นขณะขนส่ง 

- รถขนส่งวัตถุดิบและ
ผลิตภณัฑ ์

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 5) จัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถให้มีความรู้เรื่องกฎจราจรและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

-  พนักงานขับรถ
ขนส่ง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. การคมนาคมขนส่ง  
   (ต่อ) 

6) ดูแลให้มีการขับรถด้วยความระมัดระวังทั้งรถยนต์ทั่วไป รถบรรทุก และรถ
รับส่งพนักงาน มีการจดบันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรที่เกิดกับรถของโครงการ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก้าหนดมาตรการป้องกันในอนาคต 

-  รถยนต์ทั่วไป 
รถบรรทุก และรถ
ของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 7) ควบคุมน้้าหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายเพื่อป้องกัน
ความเสียหายของพื้นผิวจราจร 

- รถบรรทุก - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ้านวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณ
ทางเข้าออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

- บริเวณทางเข้าออก
พื้นทีโ่ครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 9) กวดขันพนักงานขับรถขนส่งให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และมีมาตรการ
ด้าเนินการต่อรถที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเข้มงวด 

- พนักงานขับรถขนส่ง - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 10) ก้าหนดให้มีแผนตรวจสอบสภาพรถ และซ่อมบ้ารุงอย่างสม่้าเสมอ หากพบ
ข้อบกพร่องระหว่างขนส่งให้ด้าเนินการแก้ไขทันที 

-  รถขนส่งวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ ์

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 11) การขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ทุกครั้งต้องมีเอกสารก้ากับการขนส่ง
และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุที่ขนส่ง (Material Safety Data 
Sheet; MSDS) ซึ่งมีข้อมูลด้าเนินการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุ 

-  รถขนส่งวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ ์

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

7. การระบายน้ าและ  
 ป้องกันน้ าท่วม 

1) ติดตั้งหลังคาปกคลุมพื้นที่ท่ีอาจมีการปนเปื้อน เช่น พื้นที่กระบวนการผลิต พื้นที่
เก็บของเสีย ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าแบบ 
RO ระบบบ้าบัดน้้าเสีย เป็นต้น เพื่อป้องกันน้้าฝนปนเปื้อน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) ก้าหนดแผนการดูแลและตรวจสอบรางระบายน้้าไม่ให้มีเศษขยะหรือวัสดุตก
หล่นลงสู่รางระบายน้้าฝนในพ้ืนท่ีโครงการเพื่อป้องกันการอุดตัน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 3) ก้าหนดแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน้้ารวม และบ่อน้้าของโรงงาน
ในกรณีตื้นเขิน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) จัดให้มีรางระบายน้้าฝนและน้้าเสียแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด โดยน้้าฝนที่ไม่มี
โอกาสปนเปื้อนจะสามารถระบายออกจากโครงการได้ ส่วนน้้าเสียจะถูกรวบรวม
เข้าระบบบ้าบัดน้้าเสียของโครงการเพื่อท้าการบ้าบัดให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ก้าหนดก่อนระบายออกจากโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. การระบายน้ าและ 
   ป้องกันน้ าท่วม (ต่อ) 

5) ก้ากับดูแลมิให้มีการทิ้งเศษวัสดุ และขยะมูลฝอยที่อาจอุดตันในรางระบายน้้า
ภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งก้าหนดแผนการท้าความสะอาด และเก็บกวาดท่อ
ระบายน้้าโครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

8. การจัดการของเสีย     
8.1 มาตรการทั่วไป 1) พิจารณาก้าหนดแนวทางการลดปริมาณของเสียจากแหล่งก้าเนิดต่าง ๆ ภายใน

โครงการ หรือการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้มากที่สุด 
- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) จัดท้าแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการคัดแยกวัสดุที่สามารถน้ากลับมา 
ใช้ใหม่ หรือวัสดุที่มีมูลค่ากลับมาใช้ใหม่หรือจ้าหน่ายให้ผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานราชการ โดยน้าหลัก 3R มาประยุกต์ใช้ในโรงงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 3) จัดให้มีอาคารจัดเก็บขยะ และอาคารจัดเก็บของเสียที่มีหลังคาปิดคลุม เพื่อ
ป้องกันการชะล้างสารอันตรายจากน้้าฝนลงสู่ระบบระบายน้้าฝนและพื้นที่โดยรอบ 
และจัดแบ่งประเภทของเสียอย่างชัดเจน โดยจะต้องไม่ท้าให้เกิดการปนเปื้อน
ของของเสียอันตรายไปสู่ของเสียประเภทอื่น ๆ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) ก้าหนดให้มีการจัดเก็บของเสียอันตรายและไม่อันตราย ภายในอาคาร แยกจากกัน
ให้ชัดเจน โดยโครงการต้องจัดให้มีผู้ควบคุมจัดการกากอุตสาหกรรมประจ้าโรงงาน  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 5) เลือกใช้บริการจากผู้ขนส่ง และผู้ก้าจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีมาตรฐาน
ในการด้าเนินงานเป็นที่ยอมรับ และได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เท่านั้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 6) ก้าหนดให้โครงการท้าการรวบรวมเอกสารการแจ้งขอขยายระยะเวลาในการ 
กักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.1) เอกสารการขออนุญาตน้า 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และเอกสาร
การแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 7) จัดให้มีระบบการตรวจสอบ (Audit) ผู้รับก้าจัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับก้าจัดมี
มาตรฐานในการด้าเนินการได้อย่างแท้จริง 

- ผู้รับก้าจดัของเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 
 
 

    



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 138 - 

ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.2 ขยะจากส านักงาน 1) ก้าหนดให้มีการจัดการของเสียจากอาคารส้านักงาน ดงันี้  - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
     และพนักงาน -  ขยะมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ปริมาณ 74.43 ตัน/ปี โดยรวบรวม

ในถังรองรับองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองระเวียงเข้ามารับไปก้าจัดต่อไป 
  

 -  ขยะมูลฝอยที่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ 33.33 ตัน/ปี และรวบรวมไปคัด
แยก ก่อนติดต่อให้ผู้รับซื้อน้ากลับไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

   

 -  ขยะมูลฝอยอันตราย ประมาณ 3.33 ตัน/ปี รวบรวมในถังขยะมูลฝอยอันตราย
และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไป
ก้าจัดต่อไป 

   

 2)  จัดเตรียมถังรองรับขยะแยกประเภทไว้ 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล 
และขยะอันตราย ซึ่งจะน้าไปวางตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 3)  ของเสียที่เกิดจากอาคารส้านักงานและโรงอาหาร โครงการต้องจัดให้มีถังรองรับ
ของเสียอย่างเพียงพอ และมีการเก็บรวบรวมทุกวัน โดยขยะทั่วไป และขยะ
อันตรายจะถูกส่งให้หน่วยงานในพื้นท่ีหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการ
มารับไปก้าจัด ส่วนขยะรีไซเคิลโครงการจะติดต่อให้ผู้รับซื้อน้ากลับไปใช้ประโยชน์
ต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

8.3 ของเสียจาก 
     กระบวนการผลิต 

1) เศษอะลูมิเนียม ประมาณ 18,081.45 ตัน/ปี เก็บรวบรวมไว้ในกระบะจัดเก็บ
เศษช้ินส่วนอะลูมิเนียมบริเวณพื้นที่ส่วนการผลิต ก่อนน้าไปหมุนเวียนกลับมาใช้
เป็นวัตถุดิบที่ต้นกระบวนการผลิตอีกครั้ง 

- พื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) ขี้เตาจากการหลอมอะลูมิเนียม ประมาณ 63.14 ตัน/ปี เก็บรวบรวมไว้ในอาคาร
เก็บของเสียจากกระบวนการผลิต ก่อนติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมมารับไปก้าจัดต่อไป 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะด้าเนินการ 
 

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 

 3) อะลูมิเนียมปนเปื้อนน้้ามัน ประมาณ 14.49 ตัน/ปี เก็บรวบรวมไว้ในอาคารเก็บ
ของเสียจากกระบวนการผลิต ก่อนติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมมารับไปก้าจัดต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

4) ขี้กลึงอะลูมิเนียม ประมาณ 1.38 ตัน/ปี เก็บรวบรวมไว้ในกระบะ (Bucket) ใน
อาคารเก็บของเสียจากกระบวนการผลิต ก่อนติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปก้าจัดต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.3 ของเสียจาก   
     กระบวนการผลิต  
     (ต่อ) 

5) เศษผ้าทราย ประมาณ 9.66 ตัน/ปี เก็บรวบรวมไว้ในถุงด้าในอาคารเก็บของ
เสียจากกระบวนการผลิต ก่อนติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมารับไปก้าจัดต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 6) ฝุ่นเม็ดทรายสังกะสี ประมาณ 10.35 ตัน/ปี เก็บรวบรวมไว้ในถังโลหะในอาคาร
เก็บของเสียจากกระบวนการผลิต ก่อนติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปก้าจัดต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 7) น้้ามันใช้แล้ว ประมาณ 12.77 ตัน/ปี เก็บรวบรวมไว้ในถัง 200 ลิตร ในอาคาร
เก็บของเสียจากกระบวนการผลิต ก่อนติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปก้าจัดต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 8) เศษแปรงลวดเหล็ก ประมาณ 3.19 ตัน/ปี เก็บรวบรวมไว้ในกระสอบพลาสติก 
(Big Bag) ในอาคารเก็บของเสียจากกระบวนการผลิต ก่อนติดต่อหน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปก้าจัดต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 9) วัสดุปนเปื้อนน้้ามัน ประมาณ 10.35 ตัน/ปี เก็บรวบรวมไว้ในถัง 200 ลิตร  
ในอาคารเก็บของเสียจากกระบวนการผลิต ก่อนติดต่อหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปก้าจัดต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 10) ฝุ่นจากระบบบ้าบัดมลพิษอากาศประมาณ  6.21 ตัน/ปี เก็บรวบรวมไว้ใน
กระสอบพลาสติก (Big Bag) ในอาคารเก็บของเสียจากกระบวนการผลิต  
ก่อนติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปก้าจัด
ต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 11) กากตะกอนจากระบบบ้าบัดน้้าเสีย ประมาณ 3.45 ตัน/ปี เก็บรวบรวมไว้ในถัง
ขนาด 200 ลิตร ในอาคารเก็บของเสียจากกระบวนการผลิต ก่อนติดต่อ
หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปก้าจัดต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

12) ของเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการ  จะต้องด้าเนินการจัดการตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบการจัดการของเสียที่เกิดจาก
โครงการเป็นไปอย่างถูกต้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.3 ของเสียจาก 
     กระบวนการผลิต  
     (ต่อ) 

13) การด้าเนินการจัดส่งกากของเสียออกไปก้าจัดนอกโครงการจะต้องด้าเนินการ
ให้ถูกต้องตามขั้นตอนท่ีหน่วยงานราชการก้าหนด ดังนี ้

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

-  ตรวจสอบหน่วยงาน/บริษัทรับก้าจัดกากของเสียที่เสนอให้บริการก้าจัดกาก
ของเสียของโครงการ โดยเลือกใช้บริการเฉพาะหน่วยงาน/บริษัทที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการที่สามารถรับก้าจัดกากของเสียตามประเภทที่
ก้าหนดเท่านั้น 

   

 -  ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ที่ก้าหนดว่าห้ามมิให้น้าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายให้น้าออกไป
เพื่อการจัดการด้วยวิธีการและสถานท่ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนด 

   

 -  บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะสมบัติ  และการจัดการ 
กากของเสียทุกชนิด รวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารก้ากับการขนส่ง (Manifest 
Form) ที่ออกโดยหน่วยงานรับก้าจัดกากของเสีย และรายงานให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและส้านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน 

   

 14) ก้าหนดให้อาคารเก็บรวบรวมของเสียเป็นพื้นที่ที่มีหลังคาคลุม  และมีพื้นที่
พอเพียงต่อปริมาณการของเสียที่เกิดขึ้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 15) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการด้าเนินการจัดการของเสียของ
หน่วยงานท่ีรับก้าจัด เพื่อเป็นการตรวจประเมินผู้รับก้าจัดฯ ให้มีการด้าเนินการ
ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปตามข้อตกลงการรับก้าจัด โดยจัดเจ้าหน้าที่
ของโครงการเข้าไปตรวจสอบสถานที่รับก้าจัดของหน่วยงานท่ีเข้ามารับของเสีย
ไปก้าจัด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. เศรษฐกิจและสังคม  
 และการมีส่วนร่วม 
 ของประชาชน 

1) พิจารณาจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสม
ของลักษณะงานเข้าเป็นพนักงานของโครงการเป็นอันดับแรก โดยโครงการต้อง
ท้าหนังสือแจ้งการรับสมัครงานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นท่ี และติดประกาศ
ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ 

- ชุมชนรอบพื้นที่ 
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

2) ก้าหนดให้มีการประเมินผลการด้าเนินงานของกิจกรรมทุกปี และให้มีการปรับปรุง
กิจกรรมให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

3) จัดท้าแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องในระยะประชิด (0 -1 
กิโลเมตร) ระยะ 1-3 กิโลเมตรและระยะ 3-5 กิโลเมตร โดยเน้นกิจกรรมในการ
สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในทุกแผนงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ 
อันดีระหว่างเจ้าของโครงการและชุมชน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) ท้าการประเมินความส้าเร็จของการด้าเนินการในกิจกรรมการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับชุมชนและก้าหนดแผนงานในปีถัด ๆ ไปให้มีความเหมาะสม 

- ชุมชนรอบพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 5) ท้าการประเมินผลประจ้าปีเพื่อสะท้อนการตอบรับและการยอมรับต่อโครงการ
จากภาคประชาชน โดยการส้ารวจสภาพสังคม เศรษฐกิจและความคิดเห็นของ
ประชาชน ผู้น้าชุมชน ผู้น้าท้องถิ่นและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสภาพ
การเปลี่ยนแปลง ปีละ 1 ครั้ง ที่ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการและชุมชนที่
ด้าเนินการเก็บตัวอย่างดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความ
ต้องการของชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการด้าเนินงานของโครงการ 
โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมของโครงการกับชุมชน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 6) น้าเสนอผลการด้าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้น้าชุมชน และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 7) จัดท้าแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลการด้าเนินงานโครงการ 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ต่อการด้าเนินโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบโครงการ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. เศรษฐกิจและสังคม  
และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

 

8) จัดท้าแผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั้งแผนงานพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ สุขภาพของชุมชน แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา 
และแผนงานพัฒนาอาชีพชุมชน โดยระบุ 
(1)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

(2)  ผู้น้าชุมชนหรือตัวแทนภาคประชาชนท่ีสนใจ เยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้ได้
ช้ีแจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ 

   

 (3)  การเปิดเผยข้อมูลการด้าเนินงานที่อาจส่งผลต่อชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ
โครงการ เช่น ช้ีแจงความก้าวหน้าของโครงการ โดยตรงต่อผู้น้าชุมชนหรือ
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร/แจ้งให้ชุมชน
โดยรอบโครงการรับทราบหากมีผลกระทบเกิดขึ้นจากการด้าเนินโครงการ/
ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะเยี่ยมเยือน ชุมชน เพื่อแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด้าเนินการที่อาจส่งผลกระทบหรือท้าให้ชุมชน
เกิดความกังวลใจ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน/จัดให้เจ้าหน้าที่
ของโครงการเข้าร่วมประชุมกับชุมชนในการประชุมของหมู่บ้านหรือการ
ประชุมผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานปกครองท้องถิ่นเพื่อแจ้งข่าวสารของโครงการ
และรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อน้ามาใช้ปรับปรุงแผนการด้าเนินงาน
ให้เหมาะสม 

   

 (4)  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนรอบโครงการอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง เช่น ส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมด้านสังคมและประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชนตามความเหมาะสม/ส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดการ
อบรมวิชาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/ส่งเสริมหรือสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพการท้างานของแรงงานท้องถิ่น เป็นต้น 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. เศรษฐกิจและสังคม  
และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

(5)  ระบุรายละเอียดระดบักิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงระยะด้าเนินการ ความถี่ และการประเมิน ผลด้าเนินงาน โดยกิจกรรมที่
ท้าต้องครอบคลุมชุมชนในพื้นที่ศึกษา เช่น กิจกรรมสุขภาพชุมชนออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมเยี่ยมเยียนชุมชน 
กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่ กิจกรรม
การให้ความรู้แก่นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  
หรือการติดตามผลจากการด้าเนินการของโครงการ กิจกรรมสนับสนุน
งบประมาณ/การท้านุบ้ารุงพระพุทธศาสนา 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 9) การประสานงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการด้าเนินโครงการ และ
กรณีมีการร้องเรียนต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการท้าหน้าที่ในการรับ
เรื่องร้องเรียน ตรวจสอบหาสาเหตุ ระบุช่องทางติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน 
ระบุผู้รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่ เกิดขึ้น พร้อมช้ีแจงการ
ด้าเนินงานให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ ตามแผนผังการด้าเนินงานรับ 
ข้อร้องเรียน ดังรูปที่ 2 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 10) ให้ความร่วมมือกับประชาชน ผู้น้าชุมชน และหน่วยงานราชการในการเชิญ 
กลุ่มผู้น้าชุมชนหรือผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตาม
โอกาสเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงการด้าเนินการรวมถึงการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ท้ังนี้เพื่อลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 11) ก้าหนดให้มีโครงการ สื่อสารความเข้าใจหรือจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์/วารสาร
ของโครงการ/ป้ายสวย /แผ่นพับน้าเสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจากการด้าเนินการ
ของโครงการที่ผ่านมา เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบริษัทและชุมชน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

12) เมื่อเกิดข้อร้องเรียนโครงการจะต้องด้าเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม และร่วมกันตรวจสอบ แก้ไข และป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดจากการด้าเนินกิจกรรมการผลิตของโรงงาน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. เศรษฐกิจและสังคม  
และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

13) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด้าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ ประกอบด้วย 
ผู้แทนภาครัฐ ตัวแทน 6 หน่วยงาน ผู้แทนภาคประชาชนจากการเลือกตั้ง
ตัวแทน 28 ชุมชน/หมู่บ้าน จ้านวน 14 คน และผู้แทนโครงการ โดยแต่งตั้ง
ภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับความเห็นชอบจากส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 14) องค์ประกอบคณะกรรมการฯ และที่มาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบด้วย ตัวแทน
จาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/
นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ โดยก้าหนดสัดส่วนตัวแทนจาก
ภาคประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนคณะกรรมการฯ ท้ังหมด รายละเอียด
ดังนี ้

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 (1)  ผู้แทนภาคประชาชนไม่รวมผู้น้าชุมชน จ้านวนไม่น้อยกว่า 14 คน กรรมการ
ผู้แทนภาคประชาชนให้มาจากการเลือกตั้งของหมู่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้านหรือคณะกรรมการบุคคลที่เป็นตัวแทนในการด้าเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน  
จากชุมชนรอบท่ีตั้งโครงการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
รวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ประกอบด้วย 

   

(1.1) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองระเวียง 6 คน จากการ
เลือกตั้งของหมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 5 
บ้านทับช้าง หมู่ที่ 6 บ้านทับช้าง หมู่ที่ 7 บ้านมาบมะค่า หมู่ที่ 8 
บ้านชะอม หมู่ที่ 9 บ้านชะอม หมู่ที่ 10 บ้านโตนด หมู่ที่ 11 บ้าน
โตนด หมู่ที่ 13 บ้านหนองสมอ หมู่ที่ 14 บ้านโนนมะกอก และหมู่ที่ 
15 บ้านหนองพะลาน 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. เศรษฐกิจและสังคม  
    และการมีส่วนร่วม 
    ของประชาชน (ต่อ) 

(1.2) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวศาลาจ้านวน 4 คน 
จากการเลือกตั้งของ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองปลิง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวศาลา หมู่ที่ 5 บ้านอ่างหนองแหน 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแหน หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองปลิงใหม่ และหมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ 

   

 (1.3) ตัวแทนจากเทศบาลต้าบลหัวทะเล จ้านวน 1 คน จากการเลือกตั้ง
ของหมู่ที่ 4 บ้านหนองสองห้องและหมู่ที่ 11 บ้านบุญนิมิต 

   

 (1.4) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าจะหลุงจ้านวน 1 คนจาก
การเลือกตั้งของหมู่ที่ 1 บ้านขี้ตุ่นหมู่ที่ 4 บ้านข้ีตุ่นและหมู่ที่ 5 บ้าน
ส้าโรง 

   

 (1.5) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลด่านเกวียนจ้านวน 1 คนจาก
การเลือกตั้งของ หมู่ที่ 5 บ้านตูมและหมู่ที่ 6 บ้านหนองบอน 

   

 (1.6) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลพระพุทธจ้านวน 1 คนจาก
การเลือกตั้งของหมู่ที่ 9 บ้านเขว้า 

   

 (2)  กรรมการผู้แทนภาคราชการให้มาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ 
การด้าเนินงานของโครงการ จ้านวน 6 คน ประกอบด้วย 
(2.1) ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
       นครราชสีมาหรือผู้แทน 1 คน  
(2.2) อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาหรือผู้แทน 1 คน  
(2.3) นายอ้าเภอเมืองนครราชสีมาหรือผู้แทน  1 คน 
(2.4) นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองระเวียง 1 คน 
(2.5) ตัวแทนด้านสาธารณสุขภายในอ้าเภอเมืองนครราชสีมา หรือผู้แทน  

1 คน 
(2.6) ตัวแทนสถาบันการศึกษาภายในอ้าเภอเมืองนครราชสีมา หรือผู้แทน 

1 คน 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. เศรษฐกิจและสังคม  
    และการมีส่วนร่วม 
    ของประชาชน (ต่อ) 

(3)  ผู้แทนโครงการ จ้านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่าย
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์/บุคคล 

   

15) คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติส้าหรับบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือก 
ให้เป็นคณะกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 (4) ไม่เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(5)  ส้าหรับกลุ่มตัวแทนจากภาคประชาชน กลุ่มผู้น้าชุมชน หน่วยงานราชการ
ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
และต้องไม่มีบุคคลในเครือญาติท้างานอยู่ภายใต้บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

   

16)  วาระของคณะกรรมการและการพ้นสภาพ 
(1) กรรมการมีวาระในการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการ

ประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก 
แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

(2) เมื่อครบก้าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ต้าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับตั้ งแต่วันที่กรรมการ 
พ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั้น 

(3) กรณีที่กรรมการพ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระให้ด้าเนินการสรรหาหรือ
แต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการ
ว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งแทน
อยู่ในต้าแหน่งเทา่กับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. เศรษฐกิจและสังคม  
    และการมีส่วนร่วม 
    ของประชาชน (ต่อ) 
 

(4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่น้อยกว่า 
90 วัน จะไม่ด้าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนต้าแหน่งที่ว่างลง 
ก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการเท่าที่เหลืออยู่นอกจาก
การพ้นต้าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต้าแหน่งเมื่อ 
(4.1) ตาย 
(4.2) ลาออก 
(4.3) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

(4.4) คณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ให้ถอดถอนออกจากต้าแหน่งเพราะมี
ความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อน
ความสามารถ 

(4.5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4.6) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4.7) เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

   

17) อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
(1) สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และประสานความ

ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(2) ร่วมกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดตาม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการ และเผยแพร/่
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ  

(3) ก้ากับ ดูแล การด้าเนินงานของโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ 

(4) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบ
การด้าเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐานกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. เศรษฐกิจและสังคม  
    และการมีส่วนร่วม 
    ของประชาชน (ต่อ) 
 

(5) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการด้าเนินงานใด ๆ เพื่อก่อให้ 
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 

   

(6) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อติดตาม
ผลการด้าเนินการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างโครงการ ชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความ
สมานฉันท์ โดยค้านึงถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของชุมชน 

(7) ตรวจสอบขอ้เท็จจริง ให้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะต่อการจัดการ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปญัหาและผลกระทบที่ไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ 
และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

(8) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โครงการกับชุมชนและพิจารณาก้าหนดอัตราการชดเชยกรณีข้อพิพาท
ปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน 

   

18) ความถี่ในการประชุม 
(1) ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ต้องมีกรรมการฯ มาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
โดยประชุมอย่างน้อยทุก 6 เดือน แต่หากพบว่ามีความจ้าเป็นเร่งด่วน
สามารถประชุมก่อนก้าหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการฯ ก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการฯ ท้ังหมด 

(2) การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้ 
มีเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน 
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. เศรษฐกิจและสังคม  
    และการมีส่วนร่วม 
    ของประชาชน (ต่อ) 
 

19)  งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) มาจากงบการด้าเนินงานด้านการ
บริหารงานของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด ในวงเงินขั้นต่้า 100,000 บาท/ปี 
หลังจากนั้นให้จัดสรรงบประมาณจากการด้าเนินกิจการของโครงการในอัตรา
คงที่ 100,000 บาท/ปี โดยงบประมาณที่เหลือจากปีก่อนหน้าให้เป็นเงินสะสม
เพื่อใช้ในการด้าเนินงานในปีถัด 

- คณะกรรมการ 
 ติดตามฯ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

21) ก้าหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น แผนการตรวจวัด กฎหมายควบคุมด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยก้าหนดให้ด้าเนินการภายหลังการเห็นชอบภายใน  
6 เดือน และเป็นประจ้าทุกครั้งท่ีมีการปรับหรือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 

- คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

22) ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกครั้งต้องท้าจดหมายแจ้งและเชิญ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA Monitoring 
Committee) ให้มีส่วนร่วมในการด้าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการฯ ถ่ายทอด
ให้กับชุมชน 

- คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

23) ก้าหนดให้มีการศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน 
อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบวาระ 

- คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

24) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและรับ
เรื่องร้องเรียนจากชุมชน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบข้อร้องเรียนและ
แจ้งผลการด้าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากการด้าเนินงานของ
โครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 25) ส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้แก่หน่วยงาน
ท้องถิ่นรอบที่ตั้งโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบผลการด้าเนินการ
ของโครงการเป็นประจ้าทุก 6 เดือน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. เศรษฐกิจและสังคม  
    และการมีส่วนร่วม 
    ของประชาชน (ต่อ) 
 

26) ก้าหนดมาตรการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างเป็นธรรม โดยอาจใช้หลักการเชิงปริมาณตามข้อตกลงใน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

(1) ค่าความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงท่ีเกิดขึ้นจริงโดยใช้
ราคากลางของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(2) ค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียหายต้องเสียไปเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้ชดใช้เท่าที่จ่าย
จริงตามความจ้าเป็น 

   

   

 (3) ค่าขาดประโยชน์ท้ามาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วย 
3.1)  กรณีผู้ เสียหายที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือไม่มีรายได้ประจ้า หาก

ระหว่างเจ็บป่วยต้องขาดประโยชน์การท้ามาหาได้ไป ให้ชดใช้ความ
เสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปท้างานได้ โดยค้านวณ
ตามอัตราจ้างขั้นต่้ารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
ตามเขตจังหวัดซึ่งเป็นภูมิล้าเนาของผู้เสียหาย ณ วันที่ได้รับความ
เสียหาย 

3.2)  กรณีผู้เสียหายมรีายได้ประจ้า หากระหว่างการเจ็บป่วยไมส่ามารถไป
ท้างานได้และไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากนายจ้าง ให้ชดใช้
ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปท้างานได้ โดย
ค้านวณตามอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือหน่วยงาน 
ต้นสังกัดจ่ายให้ ณ วันท่ีได้รับความเสียหาย 

   

 27) หลังได้รับอนุมัติ/อนุญาตจากหน่วยงานอนุมัติ/ผู้อนุญาตให้เริ่มประกอบกิจการ
โรงงานส่วนขยายแล้วให้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหรือเป็นคณะกรรมการ
ชุดเดียวกันกับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 เดือน และให้จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนภายใน 6 เดือน 
เพื่อแจ้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน 

- คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. อาชีวอนามัยและ 
     ความปลอดภัย 

    

10 .1  ความปลอดภั ย 
       ทั่วไป 

1) ด้าเนินนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างชัดเจน ให้เป็นไปตาม
แนวทางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือมาตรฐานอ่ืน ๆ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร 
ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง
ก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการท้างาน พ.ศ. 2549 คอ่ยวางแผนการจัดการด้านความ
ปลอดภัย ดูแลให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์
ความปลอดภัยให้ถูกวิธีและอยู่ในสภาพการใช้งานได้ตรวจตราสภาพการท้างาน
และการปฏิบัติงานของคนงานแล้วรายงานให้ปรับปรุงแก้ไข บันทึกจัดท้า
รายงานและสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุและโรคที่เกิดเนื่องจากการท้างาน และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท้างาน 

- พืน้ท่ีโครงการ 
 

- ตลอดระยะด้าเนินการ 
 

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท้างานของสถานประกอบกิจการ ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก้าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2549 และประกาศให้เป็นที่รับทราบโดย
ทั่วถึง 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะด้าเนินการ 
 

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 

 4) จัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน
ของสถานประกอบกิจการกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและ 
การจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน 
พ.ศ. 2549 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.1 ความปลอดภัย 
       ทั่วไป (ต่อ) 

5) จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภยัในการท้างาน โดยให้พนักงานบางส่วนของ
ทุกฝ่ายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ร่วมกันวางแผนควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม
ข้อก้าหนดอย่างเคร่งครัด มีการจูงใจและประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงาน
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 6) พิจารณาทบทวน และก้าหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประจ้าปี เพื่อน้าไปสู่การด้าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

7) จัดท้าคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่อาจเป็น
อันตราย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล กฎความปลอดภัยเรื่อง
ต่าง ๆ เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

8) มีกฎระเบียบข้อบังคับในด้านความปลอดภัย เช่น การบังคับให้ใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด การกวดขันให้ปฏิบัติตามป้าย
เตือนต่างๆ ภายในโรงงาน เป็นต้น โดยให้เป็นมาตรการที่เข้มงวด มีบทลงโทษ 
ที่ชัดเจนโดยการเตือน การภาคทัณฑ์ หรือการหักคะแนน ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการความปลอดภัยในการท้างาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 9) จัดให้มีการก้าหนดเขตพื้นที่อันตรายให้ชัดเจน เช่น พื้นที่ก้าลังก่อสร้าง ก้าลัง 
รื้อถอนเครื่องจักร เป็นต้น รวมถึงการติดป้ายเตือนห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง 
เข้าไปในพ้ืนท่ีกั้นเขตเด็ดขาด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

10) ก้าหนดบทลงโทษส้าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัยในการท้างาน หรือแนวทางการด้าเนินงานอย่าง
ปลอดภัย ได้แก่ การตักเตือนทางวาจา การตักเตือนแบบลายลักษณ์อักษร  
การภาคทัณฑ์ หรือการหักคะแนน ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับ บัญชาหรือ
คณะกรรมการความปลอดภัย รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้
ปลอดภัย โดยการให้รางวัลกับพนักงานเมื่อไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละเดือน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.2 อุปกรณ์คุ้มครอง 
       ความปลอดภัย 
       ส่วนบุคคล 

1) วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและความเสี่ยง เพื่อก้าหนดประเภทอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสม 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

2) จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่าง
เหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมีจ้านวนเพียงพอ  รวมทั้งการดูแลตรวจสอบ
อุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

3) ก้าหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่
ท้างานโดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ต้องจัดให้เหมาะสม 
กับลักษณะของงาน และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 โดยให้มีการตรวจสอบและอบรม
การใช้อุปกรณ์นั้น ก่อนการใช้งานรวมทั้งวิธีการใช้งานและถนอมรักษาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

10.3 เสียง 1) ก้ากับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน  และก้าหนดข้อปฏิบัติกรณีตรวจพบว่า
พนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีที่ก้าหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ จะต้องติดตั้งป้ายเตือนหรือ
สัญลักษณ์ที่ ชัดเจน เพื่อให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะเข้าไป
ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

3) พนักงานที่จะต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล  เช่น ปลั๊กอุดหู  (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) 
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

4) จัดให้มีระบบตรวจสอบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ขณะปฏิบัติงาน โดยก้าหนดให้หัวหน้างาน หัวหน้ากะ และเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ 

- อาคารส่วนผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.3 เสียง (ต่อ) 
 

5)  ก้าหนดระยะเวลาในการท้างานของพนักงานที่ท้างานในบริเวณที่มีเสียงดัง 
เกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ท้างานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 8 ช่ัวโมง/วัน ตามข้อก้าหนด
ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2546 หรือกฎหมายฉบับล่าสุดอย่างเคร่งครัด 

- อาคารส่วนผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

10.4 ความร้อน 
 

1) ปิดประกาศเตือนให้พนักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งก้าเนิดความร้อนที่มีสภาพ
ความร้อนสูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

2) ก้าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริเวณที่มีความร้อนให้
เป็นไปตามข้อก้าหนดกฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และ
ด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

3) จัดระบบระบายอากาศและการใช้ลมเย็น เพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจสะสมใน
ร่างกายพนักงาน และเพิ่มจ้านวนพัดลมระบายความร้อนในพื้นที่ที่ท้าการ
ตรวจวัดแล้วพบว่ามีค่าความร้อนสูงกว่าที่กฎหมายก้าหนดและต้องด้าเนินการ
แก้ไขทันที 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

4) จัดเวลาท้างานและเวลาพักให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อน 
อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยลดการสะสมความร้อนในร่างกายและอันตรายจาก
ความร้อน 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

5) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากความร้อน การป้องกันและการปฐมพยาบาล 
กรณีเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อนให้กับคนงานทุกระดับ 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

6) ก้าหนดเขตทางเดิน/ตีกรอบแนวเส้นทางเดินให้สอดคล้องตามข้อกฎหมาย และ
ติดป้ายเตือนเพื่อป้องกันการสัมผัสกับเครื่องจักรที่มีความร้อน 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.5 สารเคมี 1) การจัดเก็บสารเคมีต้องสอดคล้องกับประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง 
คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 หรือกฎกระทรวง 

ก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  
พ.ศ. 2556 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) จัดท้าข้อมูลความปลอดภัยในการท้างานเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิด  พร้อม 
ติดประกาศไว้บริเวณพื้นที่ท้างาน 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 3) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ส้าหรับพนักงานตามลักษณะงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกคน การขนถ่ายสารเคมี และอันตรายจากสารเคมี รวมทั้งแนวทางแก้ไข 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) เก็บสารตามล้าดับการเข้ามาก่อนหลัง และต้องใช้ก่อนหมดอายุ ถ้าหมด อายุ
แล้วต้องท้าลายทันที ห้ามใช้โดยเด็ดขาดรวมทั้งให้ความรู้และช้ีแจงอันตรายจาก
การขนถ่าย การหกรั่วไหลของสารเคมี และแนวทางแก้ไข 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 5) จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ฝักบัวฉุกเฉินและอ่างล้างตาในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น 
พืน้ท่ีเก็บสารเคมี อาคารส่วนการผลิต เป็นต้น 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 6) จัดให้มีคู่มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการปฏิบัติงาน
กรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

10.6 ป้าย และสัญลักษณ์ 1) จัดให้มีการประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท้างานในตา้แหน่งที่มีความเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องระมัดระวัง
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ช้ีให้เห็นถึงอันตราย แนะน้าหรือเตือนสติให้ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามมาตรการความปลอดภัยที่ก้าหนด หรือห้ามกระท้าการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ให้สอดคล้องตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท้างาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าท่ีของนายจ้างและ
ลูกจ้าง พ.ศ. 2554 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน  - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

2) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมาย 
ความปลอดภัย และรหัสสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.7 อุบัติเหตุ 1) จัดท้าการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Jobs Safety Analysis) ในพื้นที่การท้างานที่มี
ความเสี่ยง โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพร่วมกับหัวหน้างาน เพื่อ
ก้าหนดประเภทอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมและแจ้ง
ให้พนักงานทุกคนรับทราบ 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) แบ่งเขตภายในโรงงานเป็นเขตปลอดภัย (Safety Zone) และเขตอันตราย 
(Hazardous Zone) ทั้งนี้พนักงานที่ท้างานในเขตอันตรายจะต้องมีการสวม
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยเช่น หมวกนิรภัย แว่นตากันแสง ถุงมือ รองเท้า
หัวเหล็ก เป็นต้น หรือในบริเวณที่มีเสียงดัง มีฝุ่นมากจะต้องสวมเครื่องป้องกันหู
และหน้าหน้ากากป้องกันฝุ่น โดยโรงงานจะต้องติดป้ายเตือนเป็นระยะๆ 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 3) จัดให้มีการติดป้ายเตือนต่างๆ ในพื้นที่ตามลักษณะหน้างาน เช่น ป้ายบังคับ 
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ป้ายเตือนพื้นที่เสียงดัง 
พื้นที่ท่ีมีความร้อน หรือพ้ืนท่ีที่เครื่องจักรก้าลังปฏิบัติงาน เป็นต้น 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

4) การตรวจสอบสภาพพื้นที่ท้างานและลักษณะงานท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย โดย
มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน ร่วมกับเจ้าของพื้นที่ เพื่อท้าการ
ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง รวมถึงเน้นเรื่องการตรวจ 5 ส. ในพื้นที่การท้างานให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งก่อนเริ่มงานและหลังเริ่มงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท้างานให้มีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 5) เครื่องจักรหรือส่วนของเครื่องจักรหรือเครื่องมืออุปกรณ์การท้างานที่อาจก่อให้  
เกิดอุบัติเหตุ หนีบ/ทับ/ทิ่มแทงหรือกระแทกมือ ก้าหนดให้ทุกเครื่องจักรที่มี 
จุดหนีบ จุดหมุน จุดตัดหรือส่วนที่อาจจะเกิดอันตรายต่อพนักงานต้องมีการ์ด
ป้องกันอันตรายรวมทั้งปุ่มหยุดฉุกเฉินและห้ามพนักงานที่ก้าลังปฏิบัติงาน 
ถอดการ์ดป้องกันอันตรายออกจากเครื่อง หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับ
การลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.7 อุบัติเหตุ (ต่อ) 6) ติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน ให้เหมาะสมกับลักษณะและ
สภาพการท้างานในท่ีที่เห็นได้ง่าย เพื่อเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องระมัดระวังอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือน
อันตราย ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานเรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน และข้อความแสดงสิทธิและ
หน้าท่ีของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 7) จัดเตรียมและดูแลให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) 
ตลอดเวลาที่ท้างานโดยอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ต้องจัดให้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน มีจ้านวนเพียงพอ รวมทั้งการดูแลตรวจสอบ
อุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

8) จัดให้มีกิจกรรม Safety Talk ก่อนเริ่มปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการท้างาน และ
การรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานเรื่องของความปลอดภัยในการท้างาน 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 9) จัดท้ารายงานอุบัติเหตุ โดยก้าหนดให้แบบฟอร์มการรายงานอุบัติเหตุประกอบด้วย 
ประวัติส่วนตัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น ช่ือ -สกุล ต้าแหน่ง วัน เดือน ปีที่
ประสบอุบัติเหตุ สถานที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้เห็นเหตุการณ์ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้
อย่างไร สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง ลักษณะการบาดเจ็บ และความ
รุนแรง แนวทางแก้ไข และการป้องกัน ขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
หรือไม่และความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับอุบัติเหตนุั้น โดยรวบรวมและ
น้าเสนอต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท้างานทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ทางเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยจะมีการลงพื้นที่ส้ารวจจุดเกิดเหตุและการสอบสวน
บุคคลที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับเจ้าของพื้นที่ เพื่อหาสาเหตุการเกิดอันตราย
พร้อมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.7 อุบัติเหตุ (ต่อ) 10) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท้างาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างานตามที่กฎหมาย
ก้าหนด และประกาศให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วถึงโดยก้าหนดให้ในการประชุม 
ให้ตัวแทนแต่ละแผนก/หน่วยงาน น้าเสนอข้อมูล/ตรวจสอบสถิติการประสบ
อันตรายที่เกิดขึ้นหรือการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางการแก้ไขในการประชุม
คณะกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

11) ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ท้าการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร 
ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาในลักษณะ
ของการบาดเจ็บ ส่วนของร่างกายที่ได้รับการบาดเจ็บ แหล่งที่ท้าให้เกิดการ
บาดเจ็บ ชนิดของอุบัติเหตุ (การชน ถูกบีบ กระแทก การลื่น) สภาพที่เป็น
อันตราย สิ่งที่ท้าให้เกิดอุบัติเหตุ ส่วนของสิ่งที่ท้าให้เกิดอุบัติเหตุ การกระท้า 
ที่ไม่ปลอดภัยหรือต่้ากว่ามาตรฐาน ปัจจัยจากพนักงาน และปัจจัยจากงาน 
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท้างาน เสนอแนะหรือหาแนวทางแก้ไขในทางวิศวกรรม การให้ความรู้ 
หรือจัดท้าแผนงานแล้วแต่กรณี 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 12) จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับข้อก้าหนดด้านความปลอดภัย/การ
ท้างานของเครื่องจักร ลักษณะงานที่เป็นอันตราย การแก้ไขปัญหาเครื่องจักร
ระหว่างปฏิบัติงานโดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

13) มีการจัดหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทั้งที่เข้ามาใหม่
และพนักงานเก่า ให้เข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการท้างาน และเข้าใจถึง
ความหมายของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแต่ละประเภทเพื่อน้าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.7 อุบัติเหตุ (ต่อ) 14) ส่งเสริมความตระหนักความปลอดภัยโดยการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย
ในการท้างานเพื่อเป็นแรงกระตุ้นพนักงานหันมาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการ
ท้างาน โดยมีการจัดมอบรางวัลให้แก่แผนกที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในรอบ 
1 ปี และรางวัลส้าหรับหัวหน้าแผนกดีเด่นเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล (PPE) และพนักงานดีเด่นเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงการจัดท้าบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
การท้างานอย่างปลอดภัยเผยแพร่ให้แก่พนักงานศึกษาและปฏิบัติตาม 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

15) การตรวจสอบดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน และก้าหนดข้อปฏิบัติกรณีตรวจ
พบว่าพนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ก้าหนด เช่น การ
ตักเตือนด้วยวาจาในครั้งแรก และการลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้ง
ไปยังหัวหน้าแผนกรับทราบ 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 16) ในกรณีที่มีการซ่อมแซม เปลี่ยน ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์ใด ๆ จะต้องใช้ระบบ
ล็อคกุญแจ-แขวนป้าย (Lock Out-Tag Out) โดยท้า Procedure/คู่มือการ
ปฏิบัติงานและอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ้ารุงทุกคน
รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ้ารุงให้มีความปลอดภัย 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

10.8 ระบบป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย 

1) การออกแบบติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภยัทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย (มาตรฐาน ว.ส.ท.) หรือ NFPA  
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) จัดให้มีการทดสอบ ตรวจสอบ และบ้ารุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งจัดท้า
รายงานสรุปผลการทดสอบซึ่งได้รับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และ/หรือ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 3) จัดท้ารายงานตรวจสอบตัวเอง (Self Audit) ตามคู่มือ (Guide Line) ของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมท้าการทบทวนเป็นประจ้าทุกปี เพื่อใช้ในการ
ทบทวนและปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.8 ระบบป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย (ต่อ) 

4)  บริเวณอาคารผลิต ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้ 
(1) ชุดตรวจจับควัน (Smoke Detector)  
(2) ติดตั้ง Fire Alarm  
(3) ป้ายเตือนอันตราย และป้ายบอกทางหนีไฟ 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

5)  การป้องกันอัคคีภัยให้ด้าเนินการให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
และก้าหนดให้ในพื้นที่เสี่ยงต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อย  
1 เครื่อง ทุก ๆ 1,000 ตารางเมตร ยกเว้นบริเวณหรือห้องเก็บวัสดุติดไฟได้ง่าย 
จะต้องมีอย่างน้อย 1 เครื่อง ทุก ๆ 100 ตารางเมตร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

10.9 แผนปฏิบัติการ 
เหตุฉุกเฉิน  

1) จัดให้มีแผนฉุกเฉินในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  โดยแบ่งออกเป็นแผน 
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1-3 ดังรูปที่ 3 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

2) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้
ความร่วมมือในการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 2-3 ร่วมกับหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

 
 

3) พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ โดยโครงการ
จะจัดให้มีแผนการฝึกซ้อมดบัเพลิงและฝกึซ้อมหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง ส้าหรับเนื้อหา
ของวิชาภาคทฤษฎีเป็นอย่างน้อยที่ท้าการฝึกอบรม ได้แก่ แผนการดับเพลิงและ
วิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพ
หนีไฟของสถานประกอบการ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่วนเนื้อหา
ของวิชาภาคปฏิบัติที่ท้าการฝึกอบรมเป็นอย่างน้อย ได้แก่ การดับเพลิงด้วย
เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือและสายดับเพลิง การดับเพลิงจากเพลิงประเภท
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสถานประกอบการ การอพยพหนีไฟ การค้นหาช่วยเหลือ
และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และฝึกซ้อมเหตุ
ฉุกเฉินประจ้าปีร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเตรียมการหรือก้าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย เมื่อเกิดเหตุภายในโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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10.9 แผนปฏิบัติการ 
เหตุฉุกเฉิน (ต่อ) 

5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และสถานพยาบาลในพื้นที่ในการให้ข้อมูล
แผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ เส้นทางการขนส่ง และเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยของสารเคมีของโครงการ 

- สถานพยาบาล
ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการและเส้นทาง 
การขนส่ง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

10.11 การตรวจสุขภาพ 
 ของพนักงาน 

1) ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างานระดับวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการประสานงานและก้ากับดูแลการด้าเนินงานของสถานพยาบาลที่ให้บริการ
ตรวจสุขภาพแก่พนักงาน โดยก้าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพ
ของสถานบริการสุขภาพและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่โครงการใช้บริการตรวจ
สุขภาพของพนักงานประจ้า โดยต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 
ช่ือสถานพยาบาลหรือที่ตั้งต้องตรงกับใบอนุญาต พร้อมทั้งให้ค้าแนะน้าหรือ
รายละเอียดขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพให้พนักงานทราบ
ทุกครั้ง 

- พื้นที่โครงการ ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) ตรวจสุขภาพพนักงานประจ้าใหม่ทุกคนและตรวจสุขภาพพนักงานประจ้าปีตาม
ปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ต้ารวจในการเข้าตรวจค้นสาร 
เสพติดจากพนักงานแต่ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขของข้อกฏหมายที่ก้าหนด ทั้งนี้ 
รายละเอียดของการตรวจให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่งที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่ผ่านการ
อบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานก้าหนด 

- พื้นที่โครงการ 
 

ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

3) ก้าหนดให้การด้าเนินการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานให้เป็นไปตาม
แนวทางการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินและการแปลผล ของส้านักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรคและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

  
 
 
 
 

 -   
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10.11 การตรวจสุขภาพ 
        ของพนักงาน  
        (ต่อ) 

4) ท้าการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ้าทุกปี โดยด้าเนินการตามกฎกระทรวง 
ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจ 
แก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 “ข้อ 5 ในการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง  
ให้แพทย์ผู้ท้าการตรวจบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพ โดยให้
ระบุความเห็นของแพทย์ที่บ่งบอกสภาวะสุขภาพของลูกจ้างที่มีผลกระทบหรือ
อุปสรรคต่อการท้างานหรือลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายของลูกจ้าง พร้อมทั้ง
ลงลายมือช่ือแพทย์ผู้ให้ความเห็นในวันที่ท้าการตรวจวัดหรือให้ความเห็นนั้น” 
และ “ข้อ 10 ในกรณีที่ผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างผิดปกติให้แจ้งแก่ลูกจ้าง
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจและจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษา 
พยาบาลทันที รวมทั้งท้าการตรวจสอบหาสาเหตุความผิดปกติ” 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

5) จัดท้าฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อน้ามาใช้ประกอบการวิ เคราะห์หา
สาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจ้าปี 
ในแต่ละพื้นที่ด้าเนินงานโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พร้อมระบุอายุงานของคนงานที่
ท้างานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเช่ือมโยงผลการตรวจวัด  เพื่อเฝ้าระวัง
สัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 6) ในแต่ละปีจะต้องประเมินความสัมพันธ์ของผลการตรวจสภาพแวดล้อมใน
สถานที่ท้างานกับผลการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อดูสภาพการเปลี่ยนแปลง
ประกอบกับความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หากพบว่าเกิดจากการท้างาน
หรือมีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในการท้างานต้องท้าการโอนย้ายการท้างาน
ไปยังแผนกที่มีโอกาสได้รับในการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงลดลง และให้รวมถึงท้าการ
เปรียบเทียบผลการด้าเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท้างานและสุขภาพ
พนักงานย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี เพื่อพิจารณาแนวโน้มของภาวะสุขภาพ ค้นหา
ความบกพร่องของการจัดการและท้าการแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบที่เป็น
ปัจจัยในการช้ีน้าไปสู่ปัญหาภาวะความผิดปกติของสุขภาพพนักงานเนื่องจาก
การท้างาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.11 การตรวจสุขภาพ 
        ของพนักงาน  
        (ต่อ) 

7) กรณีที่พบว่าผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจ้าปีมีความผิดปกติจะต้องมี
ขั้นตอนของการด้าเนินการดังนี้ 
(1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพปรึกษาแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ถึง

ความจ้าเป็นในการตรวจซ้้า ถ้าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ลงความเห็นไม่ต้อง
ตรวจซ้้าและแนะน้าการดูแลสุขภาพ ให้เฝ้าระวังดูผลการตรวจซ้้าในปีถัดไป 
แต่หากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ลงความเห็นต้องตรวจซ้้า ให้ทางโครงการน้า
เรื่องส่งตัวในการตรวจสุขภาพซ้้ายังสถานบริการด้านสุขภาพ (นับเป็นการ
ตรวจสุขภาพครั้งที่ 2) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการให้อยู่ในการดูแลของ
ทางโครงการ 

(2) เมื่อได้รับผลการตรวจสุขภาพซ้้า (ผลการตรวจสุขภาพครั้งที่ 2) ให้เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยระดับวิชาชีพส่งผลการตรวจให้พนักงานคนดังกล่าวทราบ
ทันที หากพบว่าผลการตรวจวัดซ้้า (ผลการตรวจสุขภาพครัง้ที่ 2) ยังมีความ
ผิดปกติเช่นเดิมให้ปรึกษาแพทย์ถึงความเกี่ยวข้องกับการท้างาน และส่ ง
พนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมทั้งให้ท้าการโอนย้ายการท้างาน 
ไปยังแผนกที่มีโอกาสในการได้รับการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงลดลง และกรณีที่ 
เข้าข่ายต้องได้รับค่าทดแทน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 8)  โครงการต้องด้าเนินการให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก้าหนด แต่หากพบว่าผล
การตรวจซ้้าไม่พบความผิดปกติให้จัดเป็นกลุ่มเฝ้าระวังที่จ้าเป็นต้องดูแลอย่าง
ใกล้ชิดและให้ท้าการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินพนักงานเป็นประจ้าทุกปี 
โดยต้องรายงานผลการตรวจทั้งความถี่ที่ตรวจพบความผิดปกติ (เฮิรตซ์) และ
ระดับเสียงเฉลี่ย (dB HL) ทั้งหูซ้ายและหูขวา โดยด้าเนินการให้เป็นไปตาม 
แนวทางการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินและแปลผล ของส้านักงานโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรคและตามที่กฏหมาย
ก้าหนด   

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. สาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัย 

1) จัดให้มีขั้นตอนการสื่อสารภายในโรงงาน การแจ้งเหตุไปยังชุมชนและหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน และการให้ข่าวกรณีเกิดอุบัติเหตุ /เหตุฉุกเฉิน
ของโครงการ 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

2) จัดส่งข้อมูลการใช้สารเคมีและเอกสารแสดงคุณสมบัติของสารเคมีของโครงการ
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 3) สนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ส้าหรับหน่วยตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ให้แก่ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาหรือส้านักงาน
สาธารณสุขอ้าเภอเมืองนครราชสีมา ผ่านคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการเป็นประจ้าทุกปี เพื่อ
สนับสนุนด้านเฝ้าระวังสขุภาพประชาชนท่ีอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยเน้นโรค
หรือที่มีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการในชุมชนโดยรอบ
โครงการรัศมี 5 กิโลเมตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนหรือร่วมจัดท้า
แผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่โดยรอบ
โครงการ โดยครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้า
ระวัง การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยจัดอบรมเรื่องอันตรายจาก
สารเคมีและมลพิษ การป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ โรงเรียน วัด 
ชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ ทีมบรรเทาสาธารณภัยของอบต.หนองระเวียง และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 5) จัดกิจกรรม CSR เพื่อสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยการ
สนับสนุนเพิ่มองค์ความรู้และความช้านาญ โดยการอบรมป้องกัน การส่งเสริม
สุขภาพและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ และโรคผิวหนัง ตลอดจน
อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้บันทึกหลักสูตรและจ้านวนครั้งในการอบรม 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. สาธารณสุขและ 
     สุขภาพอนามัย (ต่อ) 

6) สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในกรณีประชาชนเกิดภาวการณ์เจ็บป่วยและ
ผลการสอบสวน สืบสวน พบว่า มาจากกิจกรรมการด้าเนินงานของโครงการ 
โครงการจะต้องให้ความรับผิดชอบตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 7) สนับสนุนกิจกรรมทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่ในการส่งเสริมและเฝ้าระวัง
ทางด้านสุขภาพ ทั้งในระดับต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด เช่น การสนับสนุนการ
ฝึกอบรม อสม.ในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง การสนับสนุนงบประมานการศึกษา 
วิจัยหรือเฝ้าระวังผลกระทบทางด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการสนับสนุนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้มี
ความรู้ด้านเคมี สารพิษและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากขึ้น เป็นต้น 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 8) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เช่น 
การจัดกิจกรรมการออกก้าลังกายให้แก่พนักงานก่อน-หลังท้างาน รณรงค์การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน และรณรงค์การ 
งดสูบหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กิจกรรมวิ่งลดโรคลดพุงรอบโรงงาน 
กิจกรรมรักสุขภาพของพนักงาน กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

12. อันตรายร้ายแรง 1) ก้าหนดใหม้ีการซ้อมแผนฉุกเฉิน การปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุการระเบิด อัคคีภัย 
การรั่วไหลของก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และอุบัติเหตุต่างๆอย่างสม่้าเสมอ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการประเมินผลการฝึกซ้อมในแต่ละครั้ง เพื่อน้ามา
แก้ไขปรับปรุงให้แผนฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดท้าเป็นเอกสารให้
พนักงานได้รับทราบ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 2) จัดให้มีการฝึกอบรมวิธีในการควบคุมเพลิง (ภาคสนาม) โดยการดับไฟจริงปีละ 
1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 3) จัดเตรียมระบบเตือนอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 4) จัดให้มีการตรวจสอบระบบดับเพลิง โดยเขียนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติตาม 
รวมทั้งจัดท้าตารางตรวจสอบสภาพ/ประสิทธิภาพในการท้างานอย่างสม่้าเสมอ
ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด  (ระยะด้าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. อันตรายร้ายแรง  
     (ต่อ) 

5) จัดท้าระเบียบปฏิบัติงานขณะท้าการขนถ่ายและขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 6) จัดท้าเอกสารเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีไว้ในบริเวณที่
พนักงานสามารถน้าไปอ่านได้และใช้งานได้ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 7) จัดท้าป้ายสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์เหลว ติดไว้ให้เห็น
ชัดเจนบริเวณก้าแพงที่ล้อมรอบถัง หรือจุดเช่ือมต่อและส่งจ่ายก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 8) กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินระดับ 1 เหตุการณ์ฉุกเฉินระดับ 2 และเหตุการณ์
ฉุกเฉินระดับ 3 ให้ทางโครงการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนฉุกเฉินของ
โครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 9) กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินระดับ 1 เหตุการณ์ฉุกเฉินระดับ 2 และเหตุการณ์
ฉุกเฉินระดับ 3 ให้ทางโครงการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนฉุกเฉินของ
โครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

 10) จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับที่ 1 โดยมีเหตุการณ์ระเบิด อัคคีภัย การ
รั่วไหลของก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และอื่นๆ ปีละ 1 ครั้ง และประเมินผล
การฝึกซ้อมมาแก้ไขปรับปรุงให้แผนดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และให้
ความร่วมมือในการซ้อมแผนฉุกเฉินในการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับท่ี 2 และระดับ
ที ่3 ในระดับพื้นท่ีอย่างสม่้าเสมอ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

13. พ้ืนที่สีเขียว 1)  จัดพื้นท่ีสีเขียว ขนาด 3.88 ไร่ (ร้อยละ 15.52 ของพื้นที่โครงการ) แสดงดังรูปที่ 
1 ซึ่งจะท้าการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ ไม้ยืนต้นท่ีน้ามาปลูก
ก้าหนดให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เช่น ต้นอโศกอินเดีย ต้นกระทิง และต้น
เสลา โดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ช้ันเรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

2) บ้ารุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรรงบประมาณ
การด้าเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณในการซ่อมบ้ารุงปั๊ม
น้้า ดูแลต้นไม้ พันธุ์ไม้ และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น แสดงดังตารางที่ 1 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-1 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    
1.1  คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 

1) ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
2) ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด ์ 

(NOx as NO2)  
3) ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2)  
4) อะลูมิเนยีม (Al) 

- ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ จ้านวน 1 
ปล่อง  
 ปล่องระบบดักฝุ่น 1 (DC1) 
 ปล่องระบบดักฝุ่น 1 (DC2) 

- ปล่องระบายไอร้อน จ้านวน 5 ปล่อง 
 ปล่องระบายไอร้อน 1 (F1-1) 
 ปล่องระบายไอร้อน 2 (F1-2) 
 ปล่องระบายไอร้อน 3 (F2-1) 
 ปล่องระบายไอร้อน 4 (F2-2) 
 ปล่องระบายไอร้อน 5 (F2-3) 

- ปีละ 2 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้างโครงการ และ
เป็นช่วงเดียวกับที่ท้าการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ 
1) ครั้งท่ี 1 ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
2) ครั้งท่ี 2 ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 

-  บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

1.2  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    
1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
3) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)  

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
4) ความเร็วและทิศทางลม  

(เลือกตรวจวดัเป็นตัวแทน 1 สถานี) 

- ตรวจวัดจ้านวน 4 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 4) 
1) โรงเรียนบ้านทับช้าง (A1) 
2) วัดหนองตาคง (A2) 
3) โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา (A3) 
4) บ้านหนองสมอ (A4) 

 

- ปีละ 2 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดย
ตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ดังนี ้
1) ครั้งท่ี 1 ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
2) ครั้งท่ี 2 ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

2. ระดับเสียง    
1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq-24 ชม.) 
2) ระดับเสียงเฉลี่ย 1ช่ัวโมง (Leq-1 ชม.) 
3) ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 
4) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
5) ระดับเสียงกลางวันกลางคืน (Ldn) 
6) ระดับเสียงรบกวน (บ้านหนองสมอ (N4)) 

 
 

- ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
จ้านวน 2 สถานี ดังนี้ (อ้างถึงรูปที่ 4) 
1) โรงเรียนบ้านทับช้าง (N1) 
2) บ้านหนองสมอ (N2) 

- ตรวจวัดระดับเสยีงริมรั้วโครงการ(รูปที่ 5) ดังนี้  
1) ริมรั้วด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ(N1) 
2) ริมรั้วด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ 

(N2) 
3) ริมรั้วด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ(N3) 
4) ริมรั้วด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ 

(N4) 

- ปีละ 2 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดย
ตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ดังนี ้
1) ครั้งท่ี 1 ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
2) ครั้งท่ี 2 ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

3. คุณภาพน้ า    
3.1 คุณภาพน้ าผิวดิน 

1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)   
2) อุณหภูม ิ(Temperature) 
3) ออกซิเจนละลายน้้า (DO) 
4) บีโอดี (BOD) 
5) ซีโอดี (COD) 
6) ไขมันและน้้ามัน (Grease & Oil) 
7) ของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) 
8) ของแข็งแขวนลอย (TSS) 
9) แบคทีเรียโคลิฟอรม์ทั้งหมด  

(Total Coliform Bacteria) 
10) ค่าการน้าไฟฟ้า (Conductivity) 
11) ค่าทีเคเอ็น (TKN) 
12) อะลูมิเนยีม (Al) 

-  ตรวจวัดจา้นวน 6 จุด ดังนี้ (รูปที่ 6) 
1) บริเวณจุดระบายน้้าด้านหน้าโครงการจาก

เขตอุตสาหกรรมสุรนารีลงคลองดิน (SW1)               
2) คลองดินห่ างจากจุดระบายน้้ าจากเขต

อุตสาหกรรมสุรนารี 300 เมตร (SW2)          
3) คลองชลประทานก่อนจุดปล่อยน้้าทิ้งจาก

ชุมชน 500 เมตร (SW3) 
4) คลองชลประทานบริเวณจุดปล่อยน้้าทิ้งจาก

ชุมชน (SW4)                                                   
5) คลองชลประทานห่างจากจุดปล่อยน้้าทิ้ง

จากชุมชน 500 เมตร (SW5) 
6) บริเวณจุดระบายน้้าด้านหลังโครงการจาก

เขตอุตสาหกรรมสุรนารีลงคลองสาธารณะ
บริเวณวัดป่าหนองสมอ (SW6) 

-  ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  -  บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ าเสีย/น้ าทิ้ง 
1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
2) อุณหภูมิ (Temperature) 
3) ออกซิเจนละลายน้้า (DO) 
4) บีโอดี (BOD) 
5) ซีโอดี (COD) 
6) ไขมันและน้้ามัน (Grease & Oil) 
7) ของแข็งละลายน้้าท้ังหมด (TDS) 
8) ของแข็งแขวนลอย (SS) 
9) ค่าการน้าไฟฟ้า (Conductivity) 
10) ทีเคเอ็น (TKN) 
11) อะลูมิเนยีม (Al) 
12) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  

(Total Coliform Bacteria) 
13) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์  

(Fecal Coliform Bactaria) 

-  ตรวจวัดจ้านวน 2 จุด ดังนี ้ 
1) บ่อพักน้้าท้ิง 1 (Holding Pond 1)  
2) บ่อพักน้้าท้ิง 2 (Holding Pond 2)  
 

 

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน  - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

  ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคณุภาพน้้าทิ้งอย่างต่อเนื่อง 
(Monitoring Online) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้้าท้ิง โดยมี
พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ ดังนี ้

1) ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH)  
2) ค่าทีดีเอส (TDS) 
3) ซีโอดี (COD)  
4) บีโอดี (BOD) 

- ตรวจวัดจ้านวน 2 จุด ดังนี ้ 
1) บ่อตรวจสอบคณุภาพน้้าทิ้ง 1  

(Inspection Pit 1) ติดตั้ง BOD/COD 
Online 

2) บ่อตรวจสอบคณุภาพน้้าทิ้ง 2  
(Inspection Pit 2) ติดตั้ง TDS Online 

- สรุปและรายงานผลทุก 6 เดือน - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

4. คุณภาพดิน    
1) ปริมาณอินทรียวัตถ ุ
2) ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH)  
3) สารหนู (As)  
4) แคดเมียม (Cd) และสารประกอบแคดเมียม  
5) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+)  
6) ตะกั่ว (Pb)  
7) แมงกานีส (Mn) และสารประกอบแมงกานีส  
8) ปรอท (Hg) และสารประกอบปรอท  
9) อะลูมิเนยีม (Al) 

- บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ จ้านวน 4 จุด 
(รูปที่ 7) ดังนี ้
1) พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

โครงการ (S1) 
2) พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการ 

(S2) 
3) พื้นที่สี เขียวด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ

โครงการ (S3) 
4) พื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ของโครงการ (S4) 

- 1 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้างโครงการ 
1)  ที่ระดับดินตื้น ความลึก ไม่เกิน 0.3 เมตร  
2)  ที่ระดับดินปานกลาง ความลึก 0.3-2.0 

เมตร 
 

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

5. การจัดการของเสีย 
1) รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจาก 

การด้าเนินการโครงการและสัดส่วนปริมาณของเสียที่
น้าไป Recycle หรือส่งไปก้าจัด 

2) เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการจัดการ 
กากของเสียที่เกิดจากการด้าเนินโครงการเป็นรายเดือน 
อย่างต่อเนื่อง 

3) รวบรวมเอกสารการแจ้งขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.1) เอกสาร 
การขออนุญาตน้าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออก
นอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และเอกสารการแจ้ง
เกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว 
(แบบ สก.3) 

 
- พื้นที่โครงการ 

 

- บันทึกและจัดท้ารายงานทุกเดือน 
 

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

6. การคมนาคมขนส่ง    
1)  บันทึกปริมาณรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งคนงานและวัสดุ

อุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ  
- ถนนบริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน (ครอบคลุมวันหยุด

และวันท้างาน)  
- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

2)  บันทึกสถิติอุบัติเหตุจากการขนส่งคนงานและวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ พร้อมบันทึก สาเหตุ 
ความเสียหาย /ความรุนแรง ของอุบัติเหตุ สถานท่ีและ
ช่วงเวลาการเกิดเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาทุกครั้ง 

- พื้นที่โครงการและเส้นทางขนส่งคนงานและวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง 
 
 

- บันทึกทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุและรายงานทุก  
6 เดือน  

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

7. การบันทึกอุบัติเหตุ 
1) สาเหต ุ
2) ลักษณะการเกดิ 
3) จ้านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
4) ความเสยีหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ 
5) การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการเกดิซ้้า 

   
- พื้นทีเ่ขตก่อสร้าง 

 
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาด้าเนินการ 

และจัดท้ารายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง 

 
- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

6) ท้าการบันทึกสถิติอุบัติ เหตุแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
หยุดงานไมเกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพและตาย 

   

7) รายงานสรุปผลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยของคนงานก่อสร้างและบริษัทรับเหมา 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะก่อสร้าง) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

8. เศรษฐกิจและสังคม    
1)  การส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น

ของประชาชน ผู้น้าชุมชน ผู้น้าท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ
ใกล้เคียงในรัศมี  5 กิโลเมตร พร้อมทั้ งสภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการรวมถึง
ส้ารวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community 
Satisfaction Index) ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการและสถิติ  พร้อมทั้ งเสนอแผนที่
กระจายตัวการเก็บข้อมูล 

- ชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ (รูปที่ 8) ผู้น้าชุมชน 
ผู้น้าท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใกล้เคียงใน
รัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมชุมชนที่ตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ 
เช่น ที่ ตั้ งสถานพยาบาล วัด และโรงเรียน  
เป็นต้น 

- ปีละ 1 ครั้ง  - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

2)  รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนและ
ภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางการป้องกันการเกิดซ้้า 

- พื้นที่โครงการและชุมชนในพื้นที่ศึกษา 5  
กิโลเมตร 

-  บันทึกทุกครั้งที่มีข้อร้องเรียนและรายงานทุก  
6 เดือน 

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะด้าเนินการ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    
1.1  คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 

1) ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
2) ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์  

(NOx as NO2)  
3) ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2)  
4) อะลูมิเนยีม (Al) 

- ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ จ้านวน 2 ปล่อง  
1) ปล่องระบบดักฝุ่น 1 (DC1) 
2) ปล่องระบบดักฝุ่น 2 (DC2) 

- ปล่องระบายไอร้อน จ้านวน 5 ปล่อง  
1) ปล่องระบายไอร้อน 1 (F1-1) 
2) ปล่องระบายไอร้อน 2 (F1-2) 
3) ปล่องระบายไอร้อน 3 (F2-1) 
4) ปล่องระบายไอร้อน 4 (F2-2) 
5) ปล่องระบายไอร้อน 5 (F2-3) 

- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ด้าเนินการผลิต และ
เป็นช่วงเดียวกับที่ท้าการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ 
1) ครั้งท่ี 1 ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
2) ครั้งท่ี 2 ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด 

1.2  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    
1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
3) ความเร็วและทิศทางลม  

(เลือกตรวจวดัเป็นตัวแทน 1 สถานี) 

- ตรวจวัดจ้านวน 4 สถานี ดังนี้ (อ้างถึงรูปที่ 4) 
1) โรงเรียนบ้านทับช้าง (A1) 
2) วัดหนองตาคง (A2) 
3) โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา (A3) 
4) บ้านหนองสมอ (A4) 

- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ด้าเนินการผลิต โดย
ตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ดังนี ้
1)  ครั้งท่ี 1 ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
2)  ครั้งท่ี 2 ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

2. ระดับเสียง    
1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq-24 ชม.) 
2) ระดับเสียงเฉลี่ย 1ช่ัวโมง (Leq-1 ชม.) 
3) ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 
4) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
5) ระดับเสียงกลางวันกลางคืน (Ldn) 
6) ระดับเสียงรบกวน (บ้านหนองสมอ (N4)) 
 

 

- ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการจ้านวน 
2 สถานี ดังนี้ (อ้างถึงรูปที่ 4) 
1) โรงเรียนบ้านทับช้าง (N1) 
2) บ้านหนองสมอ (N2) 

- ตรวจวัดระดับเสยีงริมรั้วโครงการ ดังนี้ (รูปที่ 5) 
1) ริมรั้วด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ (N1) 
2) ริมรั้วด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (N2) 
3) ริมรั้วด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ (N3) 
4) ริมรั้วด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ (N4) 

- ปีละ 2 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้างโครงการ 
โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ดังนี ้
1) ครั้งท่ี 1 ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
2) ครั้งท่ี 2 ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะด้าเนินการ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ า    
3.1 คุณภาพน้ าผิวดิน 

1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)   
2) อุณหภูม ิ(Temperature) 
3) ออกซิเจนละลายน้้า (DO) 
4) บีโอดี (BOD) 
5) ซีโอดี (COD) 
6) ไขมันและน้้ามัน (Grease & Oil) 
7) ของแข็งละลายน้้าท้ังหมด (TDS) 
8) ของแข็งแขวนลอย (TSS) 
9) แบคทีเรียโคลิฟอรม์ทั้งหมด  

(Total Coliform Bacteria) 
10) ค่าการน้าไฟฟ้า (Conductivity) 
11) ค่าทีเคเอ็น (TKN) 
12) อะลูมิเนยีม (Al) 

-  ตรวจวัดจา้นวน 6 จุด ดังนี้ (อ้างถงึรูปที่ 6) 
1) บริเวณจุดระบายน้้าด้านหน้าโครงการจากเขต

อุตสาหกรรมสุรนารีลงคลองดิน (SW1)               
2) คลองดินห่ างจากจุดระบายน้้ าจาก เขต

อุตสาหกรรมสุรนารี 300 เมตร (SW2)          
3) คลองชลประทานก่อนจุดปล่อยน้้าทิ้งจาก

ชุมชน 500 เมตร (SW3) 
4) คลองชลประทานบริเวณจุดปล่อยน้้าทิ้งจาก

ชุมชน (SW4)                                                   
5) คลองชลประทานห่างจากจุดปล่อยน้้าทิ้งจาก

ชุมชน 500 เมตร (SW5) 
6) บริเวณจุดระบายน้้าด้านหลังโครงการจากเขต

อุตสาหกรรมสุรนารีลงคลองสาธารณะบริเวณ
วัดป่าหนองสมอ (SW6) 

-  ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  -  บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

3.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ าเสีย/น้ าทิ้ง 
1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
2) อุณหภูมิ (Temperature) 
3) ออกซิเจนละลายน้้า (DO) 
4) บีโอดี (BOD) 
5) ซีโอดี (COD) 
6) ไขมันและน้้ามัน (Grease & Oil) 
7) ของแข็งละลายน้้าท้ังหมด (TDS) 
8) ของแข็งแขวนลอย (SS) 
9) ค่าการน้าไฟฟ้า (Conductivity) 
10) ทีเคเอ็น (TKN) 
11) อะลูมิเนยีม (Al) 

-  ตรวจวัดจ้านวน 2 จุด ดังนี ้ 
1) บ่อพักน้้าท้ิง 1 (Holding Pond 1)  
2) บ่อพักน้้าท้ิง 2 (Holding Pond 2)  
 

 

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน  - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 
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12) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  
(Total Coliform Bacteria) 

13) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์  
(Fecal Coliform Bactaria) 

   

3.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน 
1) สี (Color) 
2) ความขุ่น (Turbidity) 
3) ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH)  
4) ค่าทีดีเอส (TDS)  
5) คลอไรด์ (Cl)  
6) ฟลูออไรด์ (Fluoride)  
7) ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness)  
8) ตะกั่ว (Pb)   
9) สารหนู (As)  
10) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6)  
11) แมงกานีส (Mn)  
12) ปรอท (Hg)  
13) อะลูมิเนยีม (Al) 

- ตรวจวัดน้้าใตด้ินจากบ่อสังเกตการณ์ 
(Monitoring Well) จ้านวน 2 สถาน ี(รูปที่ 8) 
1) บริเวณระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรปู (UW1) 
2) บริเวณระบบบ้าบัดน้้าเสีย (UW2) 
 

- ตรวจวัดปลีะ 1 ครั้ง  
 

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

4. คุณภาพดิน    
1) ปริมาณอินทรียวัตถ ุ
2) ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH)  
3) สารหนู (As)  
4) แคดเมียม (Cd) และสารประกอบแคดเมียม  
5) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+)  
6) ตะกั่ว (Pb)  
7) แมงกานีส (Mn) และสารประกอบแมงกานีส  
8) ปรอท (Hg) และสารประกอบปรอท  
9) อะลูมิเนยีม (Al) 

- บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ จ้านวน  4 จุด 
(อ้างถึงรูปที่ 7) ดังนี ้
1) พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

โครงการ (S1) 
2) พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการ 

(S2) 
3) พื้นที่ สี เขียวด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ

โครงการ (S3) 
4) พื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ของโครงการ (S4) 

- 1 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้างโครงการ 
1)  ที่ระดับดินตื้น ความลึก ไม่ เกิน 0.3 

เมตร  
2)  ที่ระดับดินปานกลาง ความลึก 0.3-2.0 

เมตร 
 

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 
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5. การจัดการของเสีย 
1) รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจาก 

การด้าเนินการโครงการและสัดส่วนปริมาณของเสียที่
น้าไป Recycle หรือส่งไปก้าจัด 

2) เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการจัดการ 
กากของเสียที่เกิดจากการด้าเนินโครงการเป็นรายเดือน 
อย่างต่อเนื่อง 

3) รวบรวมเอกสารการแจ้งขอขยายระยะเวลาในการ 
กักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.1) 
เอกสารการขออนุญาตน้าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และเอกสารการ
แจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
(แบบ สก.3) 

 
- พื้นที่โครงการ 

 

- บันทึกและจัดท้ารายงานทุกเดือน 
 

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

6. คมนาคม     
1)  จดบันทึกจ้านวนรถเข้า-ออกโครงการ เป็นประจ้าทุกวัน

เพื่อใช้ในการปรับปรุงการวางแผนด้านการจราจรของ
โครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ทุกวัน สรุปและรายงานผลทุก 6 เดือน - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

2)  บันทึกสถิติอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การขนส่งของโครงการเพื่อหาแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการเกิดซ้้าต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ  สรุปและรายงานผล 
ทุก 6 เดือน 

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

7. อาชีวอนามัยและปลอดภัย    
7.1 ตรวจความเข้มข้นของฝุ่น ไดแ้ก ่

1) ฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust) 
2) ฟูมของอะลูมิเนียม (Al Fume) 
3) ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบหายใจ 

(Respirable Dust) 

- บริเวณทีต่รวจวัด (รูปที่ 10) 
*  บริเวณเตาหลอมอะลมูิเนียม  
*  บริเวณเครื่องฉีดขึ้นรูป 
*  บริเวณเตาพักน้้าอะลมูิเนียม  
*  บริเวณเครื่องยิงทราย  
*  บริเวณโตะ๊ตกแต่งช้ินงาน  

- ตรวจวดัปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน  
 

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 
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4) ละอองน้้ามัน (Oil Mist) 
 

-  บริเวณที่ปฏิบัติงานและพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
พื้นทีต่ลอดระยะเวลาการท้างาน (รูปที่ 10) ได้แก่ 

   *  บริเวณเครื่องฉีดขึ้นรูป 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน  
 

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

8.2 ระดับเสียง 
1) ตรวจวัดระดับเสยีงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงใน

สถานท่ีท้างาน โดยท้าการตรวจวดับริเวณที่มีความ
เสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง 

 
- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสมัผัสเสยีงดัง 

ดังนี้ (อ้างถึงรูปที่ 10) 
* บริเวณเตาหลอมอะลูมิเนยีม 
* บริเวณเครื่องฉีดขึ้นรูป 
* บริเวณโต๊ะตกแต่งช้ินงาน 
* บริเวณเครื่องยิงทราย 
* บริเวณเครื่องแมชชีนนิ่ง 

 
- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน  

 

 
- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

2) ตรวจวัดค่าระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลา
การท้างานในแต่ละวัน (Time Weighted Average-
TWA) และระดับเสียงสะสมที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ โดย
การเก็บตัวอย่างที่ตัวบุคคล (Personal Sampling) 
ตามปัจจัยเสี่ยง 

-  พนักงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีที่มีเสียงดัง บริเวณที่
ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ท้างาน (รูปที่ 10) ได้แก่ 
* บริเวณเตาหลอมอะลูมิเนยีม 
* บริเวณเครื่องฉีดขึ้นรูป 
* บริเวณโต๊ะตกแต่งช้ินงาน 
* บริเวณเครื่องยิงทราย 
* บริเวณเครื่องแมชชีนนิ่ง 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน  
 

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

3) จัดท้า Noise Contour Map 
 

- พื้นที่โครงการบรเิวณอาคารผลิต 1  
และอาคารผลิต 2 

- ตรวจวัด  1  ปี  ห ลั งจ าก โค รงก าร เปิ ด
ด้าเนินการ และทบทวนแนวเส้นเสียงจาก 
Noise Contour ทุก ๆ 3 ป ี

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

8.3 ตรวจวัดความร้อนในสถานท่ีท้างาน 
1)  ตรวจความร้อนในสถานที่ปฏิบัติงาน (Heat Stress 

Index ในรูป WBGT) 
 

 
- บริเวณทีต่รวจวัด (อ้างถึงรูปที่ 10) ดังนี ้

* บริเวณเตาหลอมอะลูมิเนยีม 
* บริเวณเครื่องฉีดขึ้นรูป 
* บริเวณเตาอบ  

 
- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน  

 

 
- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 178 - 

ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะด้าเนินการ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

8.4 การบันทึกอุบัติเหตุ 
1) สาเหตุ 
2) ลักษณะการเกิด 
3) จ้านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 

   
- ภายในโครงการ 

 
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาด้าเนินการ 

และจัดท้ารายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง 

 
- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

4) ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้้า 
6) ท้าการบันทึกสถิติอุบัติ เหตุแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ  

หยุดงานไมเกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพและตาย 

   

9. สาธารณสุขและสขุภาพ    
- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 9.1 การตรวจสุขภาพของพนักงาน 

ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจเลือด 
ตรวจไขมันและน้้าตาลในเลือด ตรวจการท้างานของตับ 
ตรวจการท้างานของไต ตรวจสมรรถภาพปอด และตรวจ
สมรรถภาพการได้ยิน เป็นต้น 

- พนักงานทุกคน 
 

- ก่อนเริ่มเข้ามาท้างานกับโครงการ ส้าหรับ
พนักงานใหม่ และท้าการตรวจสุขภาพเป็น
ประจ้าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตาม
ค้าแนะน้าของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

9.2 ตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัย เสี่ ยงโดยแพทย์ 
อาชีวเวชศาสตร์ 
1) เอ็กซเรย์ปอดและสมรรถภาพการท้างานของปอด 
2) ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 
3) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 

 
- พนักงานส่วนผลติ/ตามความเสีย่ง 

 
- ตามจ้านวนช่ัวโมงท้างานสะสมของพนักงาน

หรือตามความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 
 

 
- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

4) ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพ 
จากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการตาม
ดุลพินิจของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

   

9.3 กรณีที่ผลตรวจสุขภาพของพนักงานผิดปกติให้ท้าการ
ตรวจซ้้าโดยละเอียด พร้อมทั้งหาสาเหตุหากพบว่ามีความ
ผิดปกติ 
-  พนักงานท่ีตรวจพบอาการผิดปกติ 

- พื้นที่โครงการ - เมื่อตรวจพบอาการผดิปกต ิ - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะด้าเนินการ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

9.4 จัดท้ารายงานผลการตรวจสุขภาพและวิเคราะห์ผลการ
ตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งระบุชื่อสถานพยาบาลและแพทย์ที่
ท้าการตรวจสุขภาพในรายงานผลการตรวจสุขภาพ 

- พื้นที่โครงการ - ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

9.5 รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยและผลการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานในโครงการ 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - รวบรวมปีละ 1 ครั้ง และท้าการวิเคราะห์
ข้อมูลทุก 3 ป ี

- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

9.6 รวบรวมข้อมูลสถิติภาวการณ์เจ็บป่วยของประชาชน 
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลและศูนย์ บริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีใกล้เคียงโครงการ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลและศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีใกล้เคียงโครงการ 

- วิเคราะห์ข้อมูลสถิติผูป้่วยเป็นประจ้าทุกปี - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

10. ระบบป้องกันอัคคภีัย    
10.1 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
- จุดที่มีการติดตั้ งระบบป้องกันอัคคีภัยภายใน

โครงการ 
- ทุก 1 เดือน หรือตามข้อกฎหมายก้าหนด - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

10.2 ฝึกซ้อม/อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และซ้อม
ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้ 

- พนักงานทุกคนของโครงการ 
 

- ปีละ 1 ครั้ง และจัดท้ารายงานสรุปผล - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

11. การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
11.1 จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจาก

หน่วยงานที่ทางราชการก้าหนดหรือยอมรับไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของจ้านวนพนักงานในแต่ละหน่วยงานของ
บริษัท 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ   
 

 
- ปีละ 1 ครั้ง 

 
- บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

11.2 จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ - ภายในพื้นที่โครงการ   - ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 
12. สังคม-เศรษฐกิจ    
12.1 การส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของ

ประชาชน ผู้น้าชุมชน ผู้น้าท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ 
พร้อมทั้ งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น  ปัญหา 
และความต้องการ รวมถึงส้ารวจดัชนีความพึงพอใจ 
ของชุมชน (Community Satisfaction Index) ทั้ งนี้ 
การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ 
พร้อมท้ังแสดงแผนที่การกระจายตัวในการเก็บข้อมูล 

- ชุมชนในพื้นที่ รอบโครงการ ผู้น้าชุมชน ผู้น้า
ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และสถานประกอบการใกล้ เคียงทั้งในรัศมี  5 
กิโลเมตร และชุมชนทีต่รวจวัดคุณภาพสิง่แวดล้อม 
ชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น สถานพยาบาล วัด 
และโรงเรียน เป็นต้น (อ้างถึงรูปที่ 8) 

- รวบรวมปลีะ 1 ครั้ง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 



เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 180 - 

ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด (ระยะด้าเนินการ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

12.2 รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนและ
ภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางการป้องกันการเกิดซ้้า 

- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร 
 

- จัดท้ารายงานสรุปผล ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 

13. สาธารณสุข    
13.1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่  

ในการรวบรวมข้อมูลการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในชุมชนด้วยโรคที่เกี่ยวข้องระบบทางเดิน 
หายใจ อัตราการป่วยของเด็กอายุระหว่าง 1-12 เดือน 
ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ (ICD-10 Code Job-J99) 
อัตราการตายของเด็กอายุต่้ากว่า 5 ขวบ จากโรค
ทางเดินหายใจเฉียบพลันและอัตราป่วยทุกกลุ่มอายุ 

- สถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีใกล้เคียง - ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากดั 
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รูปที่ 1 ผังแสดงรูปแบบและแนวการปลกูตน้ไม้ยืนต้นรอบพ้ืนที่โครงการ 
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ตารางที่ 1 แผนการปลูกต้นไม้บนพื้นท่ีสีเขียว 

 

ล าดับ รายละเอียดงาน 
ความถี่ ปีพ.ศ.2564 ปีพ.ศ.2565 

ระยะเวลา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ฤด ู ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

1. การจัดหาต้นไม้                          
1.1 ก้าหนดพันธุ์ไม้/ความสูงที่ต้องการ 1 เดือน                         
1.2 จัดซื้อต้นไม้จากภายนอกขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร 1 เดือน                         
1.3 จัดซื้อและอนุบาลกล้าไม้ /พันธุ์ไม้ในพืน้ท่ี 2 เดือน                         
2. การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก 4 เดือน                         
3. การเตรียมพื้นที่เพาะช า                           
3.1 จัดให้มีพื้นท่ีเรือนเพาะช้าและแปลงอนุบาลกล้าไม้ในพ้ืนท่ี 4 เดือน                         
3.2 เพาะช้ากล้าไม้ เป็นประจา้ทุกเดือน                         
3.3 พื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ /ปุ๋ย เป็นประจา้ทุกเดือน                         
4. การดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้                          
4.1 พ้ืนที่สีเขียวปัจจุบัน                          
1) การก้าจัดวัชพืช 1 เดือน                         
2) การพรวนดิน เป็นประจา้ทุกเดือน                         
3) การใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยเคม ี เป็นประจา้ทุกเดือน                         
4) ตัดแต่งก่ิง / ลดิกิ่ง ทุก 6 เดือน                         
4.2 พ้ืนที่สีเขียวที่ต้องปลูกเพ่ิม                          
1) เตรียมพื้นท่ี 1 เดือน                         
2) การพรวนดิน เป็นประจา้ทุกเดือน                         
3) การใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยเคม ี เป็นประจา้ทุกเดือน                         
4) การก้าจัดวัชพืช ช่วงฤดูร้อน                         
5) การปลูกทดแทน เป็นประจา้ทุก 3 เดือน  

และ ก่อนฤดูฝน 
                        

5. งานตรวจติดตาม / ประเมินผล                          
5.1 ตรวจตดิตามการเจริญเติบโต ทุก 6 เดือน                         
5.2 ประเมินผลและกา้หนดมาตรการเพิ่มเติม เป็นประจา้ทุกปี                         

หมายเหตุ :   บริเวณจุดปลูกอา้งอิงตามรูปที่ 1 ผังแสดงรูปแบบและแนวการปลูกต้นไม้ยืนต้นรอบพื้นที่โครงการ 
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ตารางท่ี 2 ค่าควบคุมการระบายมลพิษจากปล่องระบายอากาศของโครงการ 

แหล่งก าเนิด 
ระบบบ าบัด

มลพิษ 
ทางอากาศ 

ข้อมูลของปล่องระบาย 
ความเข้มข้น 

สารมลพิษทางอากาศ 3/ 
อัตราระบายมลพิษทางอากาศ หมายเหตุ 

ความสูง 
เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 

อุณหภูมิ ความเร็ว 
อัตรา 

ไหลก๊าซ 
TSP PM-10 PM-2.5 SO2 NO2 TSP PM-10 PM-2.5 SO2 NO2 ลักษณะ 

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

อาคารผลิต 1 
Dust Collector 11/ Bag Filter 16.00 0.77 378.00 12.96 4.76 75.00 74.63 4/ 74.25 4/ 0.10 0.26 15.00 28.22 0.3567 0.3549 0.3532 0.0012 6/ 0.1342 6/ ตรง 

ปล่องระบายไอรอ้น 12/ - 16.00 0.74 317.00 3.90 1.30 30.00 27.60 5/ 24.60 5/ 0.40 1.05 10.00 18.81 0.0390 0.0359 0.0320 0.0014 0.0245 
ตรง 

มีหมวกคลุม 

ปล่องระบายไอรอ้น 22/ - 16.00 0.40 362.00 7.40 0.70 35.00 32.20 5/ 28.70 5/ 0.40 1.05 10.00 18.81 0.0245 0.0225 0.0201 0.0007 0.0132 
ตรง 

มีหมวกคลุม 

ปล่องระบายไอรอ้น 32/ - 16.00 0.40 381.00 7.80 0.70 30.00 27.60 5/ 24.60 5/ 0.40 1.05 15.00 28.22 0.0210 0.0193 0.0172 0.0007 0.0198 
ตรง 

มีหมวกคลุม 
อาคารผลิต 2 
Dust Collector 21/ Bag Filter 16.00 0.77 364.30 12.96 4.94 45.00 41.40 4/ 36.90 4/ 0.10 0.26 15.00 28.22 0.2221 0.2043 0.1821 0.0013 6/ 0.1393 6/ ตรง 

ปล่องระบายไอรอ้น 4 2/ - 16.00 0.76 352.00 7.60 2.80 55.00 50.60 5/ 45.10 5/ 1.50 3.93 10.00 18.81 0.1540 0.1417 0.1263 0.0110 0.0527 
ตรง 

มีหมวกคลุม 

ปล่องระบายไอรอ้น 5 2/ - 16.00 0.75 350.00 7.80 2.90 90.00 82.80 5/ 73.80 5/ 0.60 1.57 15.00 28.22 0.2610 0.2401 0.2140 0.0046 0.0818 
ตรง 

มีหมวกคลุม 
ค่ามาตรฐาน 6/ 240 - - 60 157.05 200 376.27 - - - - - - 

หมายเหตุ : 1/ ค่าความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศของโครงการ พิจารณาจากรายการค้านวณระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศของโครงการ  
  2/ ข้อมูลการระบายสูงสุดที่เคยตรวจวัดได้เป็นตัวแทน ส่วนค่าความเข้มข้นจะพิจารณาค่าความเข้มข้นสูงสุดจากผลตรวจวัดที่ผ่านมาและเผื่อค่าความปลอดภัยแล้วเป็นตัวแทน 
  3/  อ้างอิงที่สภาวะอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ ก๊าซออกซิเจนที่สภาวะจริง และสภาวะแห้ง 
  4/ สัดส่วน PM-10 และ PM-2.5 ของ PM ที่ออกจากระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศแบบ Bag Filter อ้างอิงจาก AP42 “APPENDIX B.2 GENERALIZED PARTICLE SIZE DISTRIBUTIONS” 
  5/ สัดส่วน PM-10 และ PM-2.5 ของ PM จากกิจกรรมการหลอมอะลูมิเนียม (ไม่มีระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศ) อ้างอิงจาก AP42 “APPENDIX B.2 GENERALIZED PARTICLE SIZE DISTRIBUTIONS” 
  6/ ค่าอัตราการระบายมลพิษของ SO2 และ NO2 ที่ได้จาก EMISSION FACTORS FOR LPG COMBUSTION จาก AP-42 Chapter 1 : External Combustion Sources (Liquified Petroleum Gas Combustion) 
  7/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549 ในกรณีที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
ที่มา : บริษัท ไทย อะคิบะ จ้ากัด, 2563 
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 
 

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 

พิจารณาข้อร้องเรียนแล้วด้าเนินการ
ตามกรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจ้งต่อผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วัน
เพื่อด้าเนินการตรวจสอบทันที 

แจ้งกลับผู้ร้องเรียนภายใน 1-3 วัน  
พร้อมชี้แจงและอธิบาย 

ลักษณะของปัญหา 

ลงบันทึกผลการแจ้งกลับ 
ต่อผู้ร้องเรียน 

สรุปชี้แจงการด้าเนินการแก้ไข 
พร้อมแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ภายใน 7 วัน  

-  ส้านกังาน/ป้อมยามหน้าโรงงาน:  
   ประชาสัมพันธ์/สิ่งแวดล้อม 
   หมายเลขโทรศัพท์ : 044-334-561 หรือ

โทรสาร 044-344-562 
-  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(E-mail) : 

purinat_pa@thaiakiba.co.th 
-  จุดรับเรือ่งรอ้งเรียนบริเวณป้อมยาม

ด้านหน้าโรงงาน  

ไม่ได้มีสาเหตุจากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

โครงการด้าเนินการแก้ไขหรือควบคุม 
ปัญหาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และก้าหนดแผนงานการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  
เพื่อด้าเนินการ (1-2 วันท าการ) 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไข 
และผลด้าเนินการแก้ไขของโครงการ 

ติดตามผลการแก้ปัญหาก้าหนดมาตรการ
เร่งด่วนภายใน 1-2 วันท าการ 

 

 
บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียน 
และวธิีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

แจ้งผล/น้าเสนอการแก้ไข 

แจ้งผล 

 

ข้อร้องเรียนของชุมชน/ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ทบทวนสาเหตุของปัญหาและแนวทาง 
การแก้ไขเพื่อก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ป้องกันการเกิดปัญหาซ้้า  

หากการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลา หรือกรณีแก้ไขปัญหา
ไม่ได้ในระยะสั้น ให้ด้าเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ต้องรายงานให้ตัวแทนทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะด้าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

ปัญหาในการประชุม 

mailto:purinat_pa@thaiakiba.co.th
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ผู้เห็นเหตุการณ ์ หัวหน้ากะ/หัวหน้าแผนก 
ผู้สั่งการในที่เกิดเหต ุ

(เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน) 

ผู้อ านวยการ 
ภาวะฉุกเฉิน 

(ผู้จัดการโรงงาน) 

ทีมอพยพ 
(ผจก.ฝ่ายบุคคล) 

ผู้ประสานงาน 
หน่วยงานภายนอก/ทีมประชาสัมพันธภ์าวะฉุกเฉิน 

(ผจก.ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

รูปที่ 3 แผนปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉนิของโครงการ 

 

แจ้งเหตุไปยังห้องควบคุมหรือกดสัญญาณ
เตือนภัย ระบุประเภทของเหตุการณ์

ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน 

ควบคุมหรือระงับเหตุการณ์ผิดปกติหรือ 
ภาวะฉุกเฉินนั้นหากท้าได้ ถ้าไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ให้ปิดกั้นพื้นที่และแจ้งเตือน
ผู้เกี่ยวข้อง 

พบเหตุการณ์ผิดปกติหรือภาวะฉกุเฉิน 

 

 

แจ้งเหตุไปยังห้องควบคุมหรือกดสัญญาณ
เตือนภัย ระบุประเภทของเหตุการณ์

ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน 

ควบคุมหรือระงับเหตุการณ์ผิดปกติหรือ 
ภาวะฉุกเฉินนั้นหากท้าได้ ถ้าไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ให้ปิดกั้นพื้นที่และแจ้งเตือน
ผู้เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติ 
หรือภาวะฉุกเฉิน 

 ยืนยันเหตุการณ์ผิดปกติ 
หรือภาวะฉุกเฉิน 

พบเหตุการณ์ผิดปกติหรือภาวะฉกุเฉิน 

ยกเลิกสัญญาณเตือนภัย 

เข้าสู่ปฏบิัติตามแผนฉุกเฉินระดับที่ 1 

ควบคุมสถานะการเดินเครื่องให้เป็นปกติ 
และปลอดภัย 

แจ้งพนักงาน 
ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ 

ประกาศแจ้งสิ้นสุดภาวะฉุกเฉินให้พนักงาน 
และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

จัดตั้งจุดสั่งการภาวะฉุกเฉิน และแจ้ง
ผู้อ้านวยการภาวะฉุกเฉินสั่งการทีมตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินปฏิบัติหน้าที ่

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ประสานร้องขอความชว่ยเหลอื 
จากหนว่ยงานภายนอก 

 ควบคุมสถานการณ์ 

ประสานงานทีมสนับสนุนและทีมกู้ภัย 
เพื่อค้นหาผู้สูญหาย (ถ้ามี) 

ควบคุมได้ 

ฝ่ายบุคคลประกาศพร้อม 
กดสัญญาญเตือนภัยยาว 3 ครั้ง 

แจ้งให้ผู้อพยพรอที่จุดรวมพลจนกว่า 
จะได้รับการยืนยันจากผู้อ้านวยการ 
ภาวะฉุกเฉินว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ 

ภาวะปกติแลว้ 

ประกาศภาวะฉุกเฉิน  
และขอความช่วยเหลือ 
จากหน่วยงานภายนอก  

ไม่ใช่  (ยอดไม่ครบ) 

ใช่ (ยอดครบ) 
 

บันทึกสาเหตุ รวมทั้งแนวทางการแก้ไข 
เพื่อไม่ให้เกิดซ้้า 

รายงานผลให้ 
ผู้อ้านวยการภาวะฉุกเฉินทราบ 

ควบคุมสถานการณ์ ควบคุมได้ 

เข้าสู่ปฏบิัติตามแผนฉุกเฉินระดับที่ 2 

ควบคุมไม่ได้ 

1. แจ้งทีมประชาสัมพันธ์ภาวะฉุกเฉิน  
2. จัดตั้งห้องบัญชาการภาวะฉุกเฉิน 

ตามคู่มือการสื่อสาร 
3. ควบคุมสั่งการระงับเหตุ ประเมินผล

สถานการณ์และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเป็นระยะ 

เข้าสู่ปฏบิัติตามแผนฉุกเฉินระดับที่ 3 

ควบคุมไม่ได้ 

 

หน่วยงานสนับสนุน ผอ.อปพร.อา้เภอ  
และราชการบรหิารส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียง  

เช่น อ้าเภอใกล้เคียง เป็นต้น
ต้น

 

ผอ.ศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจ 
(นายอ้าเภอ) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา 
โทร. 0-4424-3798 

หน่วยงานดบัเพลิง จงัหวัดนครราชสีมา 
โทร. 0-4424-2175 

 

ควบคุมสถานการณ์ 

การอพยพเรียบร้อยหรือไม ่

 สถานีต ารวจ 
 1. สถานีต้ารวจภธูรมะเริง       โทร. 044-220191 
 2. สถานีต้ารวจภูธรโชคชัย        โทร. 044-492006 
 3. สถานีต้ารวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ     โทร. 044-321400 
 

 สถานพยาบาล 
1. โรงพยาบาลหัวทะเล    โทร 044-220683-4 
2. โรงพยาบาลมหาราช    โทร. 044-232-073 
    นครราชสีมา 
 
  
 

 หน่วยงานดับเพลิง 
 1. สถานีดับเพลิง อบต.หนองระเวียง โทร. 044-960231 
 2. สถานีดับเพลิง อบต. หนองบัวศาลา  โทร. 044-218122 
 3. สถานีดับเพลิง ทต.หัวทะเล โทร. 044-925113 
 

แจ้งรายชื่อผู้อพยพทั้งหมด 
ให้ทีมสนับสนุนทราบ 

ผู้น้าทางท้าการอพยพพนักงาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องไปที่จุดรวมพล 

พร้อมทั้งตรวจสอบรายชื่อ 

สามารถควบคุมได้ 

แจ้งพนักงานหลังจากสถานการณ์ 
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

สอบสวน/วิเคราะห์สาเหตุ 

จัดท้ารายงานชี้แจงความเสียหาย ฟื้นฟูและบรรเทาสถานการณ์ให้กลับสู่ 
สภาวะปกติและปลอดภัย 

ประสานงานและจัดตั้งทีมสอบสวนเหตุการณ์
ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน 

แจ้งผู้อพยพรอฟังประกาศ และให้การ
สนับสนุนหากมีการร้องขอตามความจ้าเป็น 
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รูปที่ 4 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและระดับเสียง 
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รูปที่ 5 จุดตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโครงการ 
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รูปที ่6 จุดตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน 
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รูปที่ 7 จุดตรวจวัดคุณภาพดิน 
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รูปที่ 8 ต้าแหน่งที่ตั้งชุมชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 
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รูปที่ 9 จุดตรวจวัดน้้าใต้ดิน (Monitoring Well) 
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รูปที ่10 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท้างาน 
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ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร อีเมล ์
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไทย อะคิบะ จ ากัด  
  คุณเกรยีงศักดิ์  วิชาชัย 
   (วิศวกรรมฝ่ายผลติ) 
  คุณรัตติกาล  ทองธีระ   

(ผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม) 
 

297 หมู่ 6 ต้าบลหนองระเวียง 
อ้าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา 

โทรศัพท์ : 044-334561 
โทรสาร : 044-334562 

kriangsak_wi@thaiakiba.co.th 
 
rattikan_th@thaiakiba.co.th 

บริษัทท่ีปรึกษาสิ่งแวดล้อม : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 คุณมนทิรา  มุงสูงเนิน 
  (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 
 คุณวิภา  ศุภกรรม 
  (นักวิชาการด้านสังคม) 
 

1/6 ซอยรามค้าแหง 145 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

โทรศัพท์ : 02-3737799  
โทรสาร : 02-3737979 
 

montira.m@tet1995.com 
 
wipa.s@tet1995.com 


