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1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1. ความเป็นมาของโครงการ 

 บริษัท ไทย อะคิบะ จ ากัด ตั งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี เลขที่ 297 หมู่ที่ 6 ต าบลหนองระเวียง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัทฯ ได้ผลิตชิ นส่วนอะลูมิเนียมประเภท อะลูมิเนียม 
ขึ นรูป จ าหน่ายโดยตรงกับบริษัทผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน ทะเบียนโรงงานเลขท่ี จ 3-78(2)-2/55 นม  

 ในการด าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย การน าวัตถุดิบคืออะลูมิเนียมก้อน (Aluminium 
Ingot) และเศษอะลูมิเนียม (Aluminium Scarp) ที่เกิดขึ นจากกระบวนการผลิตหมุนเวียนน ามาหลอมใหม่ 
เข้าสู่กระบวนการหลอมขึ นรูป และขัดแต่ง เพ่ือผลิตเป็นชิ นส่วนยานยนต์ จ าหน่ายตรงให้กับบริษัทผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั งนี  บริษัทฯ มีแผนที่จะเพ่ิมก าลังการผลิตจากเดิม 48 ตัน/วัน เป็น 88.8 ตัน/วัน 
(เพ่ิมขึ นจากเดิม 40.8 ตัน/วัน) ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  
ได้ก าหนดให้อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้าตามล าดับที่ 14 ที่มี
ก าลังการผลิตตั งแต่ 50 ตัน/วันขึ นไป ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบในขั นตอน
ขออนุญาตก่อสร้างเมื่อประกอบกิจการหรือในขั นตอนขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณีที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 บริษัท ไทย อะคิบะ จ ากัด จึงมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด เป็นผู้ศึกษาและจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ นส่วนอะลูมิเนียม เพ่ือเสนอต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

  



 

- 2 - 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในพื นที่รัศมีโดยรอบ 5 กิโลเมตรจากขอบเขต
พื นที่โครงการ จะด าเนินการศึกษาให้สอดคล้องตามแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดังนี  

 1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ กระบวนการผลิต ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค มลพิษและ
การควบคุมมลพิษ พร้อมทั งอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 2)  การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื นฐานก่อนด าเนินโครงการ ซึ่งใช้เปรียบเทียบ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื นที่ศึกษาภายหลังด าเนินโครงการในอนาคต อีกทั งใช้เป็นข้อมูล
พื นฐานเพื่อก าหนดขอบเขตหรือประเด็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

 3) การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาส
แลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ เพ่ือแสวงหาทางเลือกใน
แนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ และท าให้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความ
ครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด 

 4)   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ น
ต่อสภาพแวดล้อมของโครงการ ทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการที่มีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั ง  
4 ด้าน 

 5)   เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและการด าเนินโครงการที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและคุณค่า 
การใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ และเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

1.3 แนวทางการศึกษา 

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

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

 3) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 
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1.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาแนวทางเลือกของโครงการ 

1.4.1 แนวทางเลือกในการด าเนินโครงการ 

การพิจารณาแนวทางเลือกในการพัฒนาโครงการ เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิต จาก 48 ตัน/วัน  
เป็น 88.8 ตัน/วัน ทั งนี เมื่อพิจารณาจากความเหมาะสมของพื นที่ตั งโครงการ ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม
และการลงทุน การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านสังคม โดยมีรายละเอียด
ดังนี  

1)  ทางเลือกที่ตั้ งพื้นที่ เพิ่มก าลังการผลิต โครงการโรงงานผลิตชิ นส่วนอะลูมิเนียม  
ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ ากัด ตั งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี เลขที่ 297 หมู่ 6 ต าบลหนองระเวียง  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพื นที่อยู่ในความรับผิดชอบประมาณ 25 ไร่ ทั งนี ภายหลัง
เพ่ิมก าลังการผลิต ขนาดพื นที่โครงการเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อจ ากัดเกี่ยวกับทางเลือกต าแหน่ง 
ที่ตั งโครงการ มีแนวทางเลือก 2 ทางเลือก คือ 1) กรณีที่จะย้ายฐานการผลิตไปตั งที่แห่งใหม่ 2) การเพ่ิมก าลัง
การผลิตภายในพื นที่เดิม 

2) ทางเลือกวิธีด าเนินการเพิ่มก าลังการผลิต การพิจารณาแนวทางเลือกเป็นการพิจารณา
ร่วมกันในหลายปัจจัยโดยเฉพาะปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สังคม และสุขภาพให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ทั งนี  จากการพิจารณาแนวทางเลือกด้านที่ตั งโครงการ การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน  าใช้ และความเพียงพอของน  าดิบที่มีความเหมาะสมต่อการเพ่ิมก าลังการผลิต 
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการเพ่ิมก าลังการผลิตจาก 48 ตัน/วัน เป็น 88.8 ตัน/วัน พบว่า มีแนวทางเลือก 
2 ทางเลือก ดังนี  

2.1)  แนวทางเลือกที่ 1 : เพ่ิมก าลังการผลิตภายในพื นที่โครงการเดิม โดยปรับปรุง 
และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน  าใช้ ความเพียงพอของน  าดิบ  และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
โดยภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตของโครงการจะมีการติดตั งเครื่องจักรเพ่ิมเติมในอาคารการผลิตโดยไม่มีการ
ก่อสร้างอาคารใหม่หรือขยายพื นที่ เพ่ิมเติมจากเดิมแต่อย่างใด และด้วยท าเลที่ตั งของโครงการอยู่ในเขต
อุตสาหกรรมสุรนารี ท าให้มีความสะดวกในระบบสาธารณูปโภค เช่น การจัดหาน  าใช้ มีความสะดวกต่อการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี  เมื่อพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการ ซึ่งที่ดินดังกล่าว  
เป็นพื นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ทั งหมด ดังนั นจึงกล่าวได้ว่าพื นที่โครงการมีความเหมาะสมในด้านที่ตั งโครงการ  
ในการเพ่ิมก าลังการผลิต ไม่ได้พิจารณาถึงการตั งโรงงานในที่แห่งใหม่ เนื่องจากที่ตั งในปัจจุบันสามารถที่จะ
รองรับการปฏิบัติงานของส่วนที่จะเพ่ิมก าลังการผลิตได้อย่างเพียงพอและมีสาธารณูปโภคครบครัน  

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

 การคัดเลือกแนวทางเลือกการเพ่ิมก าลังการผลิต เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสม
ของแต่ละแนวทางเลือก โดยจัดท ารายการตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม (Environmental Checklists) 
ซึ่งเป็นการพิจารณาให้คะแนน-ถ่วงน  าหนัก (Scaling Weighting Technique) ร่วมกับการพิจารณาผลกระทบ
การพิจารณาเลือกที่ตั งโครงการ ด้านวิศวกรรมและการลงทุน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านสุขภาพและ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการศึกษาทางเลือกครั งนี จึงค านึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก  
โดยก าหนดน  าหนักคะแนนด้านสิ่งแวดล้อมสูงที่สุดเท่ากับ 35 คะแนน เพ่ือให้การด าเนินโครงการส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงน้อยที่สุด ส่วนคะแนนด้านวิศวกรรมและการลงทุน ด้านสังคม ด้านสุขภาพ
และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะมีคะแนนในล าดับรองลงมา คะแนนเต็ม 100 คะแนน เพ่ือวิเคราะห์
และคัดเลือกแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาสูงสุด โดยมีหลักเกณฑ์ ปัจจัยย่อย และน  าหนัก
คะแนนในแต่ละด้านดังนี  

1)  ด้านที่ตั้งโครงการ (20 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

(1) ด้านความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนด (5 คะแนน) : พิจารณาถึงลักษณะ
การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการว่า ประเภท ชนิด และจ าพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560 ที่ตั งของโครงการ ก าหนดไว้เป็นสีม่วง 
ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มิได้ห้ามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ประเภท 60 โรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ท าให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั นต้น ซึ่งมิใช่เหล็ก  
หรือเหล็กกล้า (non-ferrous metal basic industries) ประเภท 72 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือ
ซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่อง
บันทึกค าบอกเครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องบันทึกค าบอกเครื่องบันทึกด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่อง
บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสาย
หรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นตัวกึ่งน าหรือตัวกึ่งน าชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (semi-conductor or related sensitive semi- conductor 
devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ fixed or variable 
electronic capacitors or condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือ
เครื่องหรือหลอดเอซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ หรือชิ นส่วนส าหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว 
ประเภท 77(2) การท าชิ นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ส าหรับรถยนต์ หรือรถพ่วง และประเภท 78(2) การท า
ชิ นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ส าหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ มีความสอดคล้องตาม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560 

(2) ด้านระบบเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภค (8 คะแนน) : การที่โครงการ 
ส่วนเพ่ิมก าลังการผลิตตั งอยู่ในพื นที่เดียวกับโรงงานปัจจุบันและตั งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ท าให้
สามารถใช้ระบบเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภคบางประเภทที่มีอยู่เดิมร่วมกันได้ เช่น อาคารส านักงาน 
อาคารส่วนการผลิต อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ ระบบบ าบัดน  าเสีย การจัดหาน  าใช้ จึงท าให้การเพ่ิมก าลังการผลิต
ในพื นที่ว่างของโครงการเดิมสามารถลดต้นทุนในการก่อสร้างรวมถึงค่าดูแลรักษาได้เป็นอย่างมาก  
เมื่อเปรียบเทียบกันในกรณีที่หากโครงการไปตั งยังพื นที่อ่ืน 
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(3) ด้านทรัพยากรบุคคล (7 คะแนน) พิจารณาว่าการที่โครงการส่วนเพ่ิมก าลังการผลิต
ตั งอยู่ในพื นที่เดียวกับโรงงานปัจจุบันและตั งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จะท าให้สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เนื่องจากมีบางระบบที่ใช้งานร่วมกันและยังอยู่ใน
บริเวณท่ีใกล้เคียงกัน รวมถึงกระบวนการผลิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม จึงสามารถหมุนเวียนบุคลากรเดิมมา
ช่วยในการด าเนินงานจัดการได้ ซึ่งท าให้สะดวกในแง่ของการบริหารจัดการในภาพรวมของพื นที่ ทั งนี  กรณีที่
รับพนักงานเพ่ิมก็สามารถหาแรงงานที่มีฝีมือในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์จากแรงงานในท้องถิ่น  หรือ
สามารถท าการฝึกฝนให้เกิดความช านาญในการด าเนินกิจกรรมการผลิตได้  ลดต้นทุนทั งในระยะเวลา 
การพัฒนาและมีศักยภาพหรือไม่ 

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

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

(2) การใช้น  า (5 คะแนน) : พิจารณาการใช้น  าทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
โดยในช่วงระยะก่อสร้างจ าแนกตามลักษณะกิจกรรมได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) น  าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของ
คนงานก่อสร้าง และ 2) น  าใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ส่วนในช่วงระยะด าเนินการจะพิจารณาการใช้น  าในขั นตอน
กระบวนการผลิตและกิจกรรมของพนักงาน ซ่ึงน  าที่น ามาใช้ในโรงงานไดร้ับมาจากเขตอุตสาหกรรมสุรนารี 

(3) ของเสียและน  าเสียจากกระบวนการผลิต (10 คะแนน) : โดยพิจารณาการเพ่ิมขึ น
ของปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น 
ตะกรันอะลูมิเนียม และขี เตาจากการหลอมอะลูมิเนียม เป็นต้น 

(4) การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื นที่ศึกษา (5 คะแนน) : แนวทางเลือกทั ง 2 ทางเลือก 
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื นที่โรงงาน โดยไม่ได้มีการขยายพื นท่ีออกนอกเขตโรงงานแต่อย่างใด 

(5) การคมนาคมขนส่ง (5 คะแนน) : เนื่องจากในช่วงระยะก่อสร้างโครงการมีการย้าย 
วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรอาจส่งผลกระทบด้านการกีดขวางเส้นทางการคมนาคมขนส่ง และท าให้ปริมาณ
การจราจรในพื นที่หนาแน่น แต่เป็นช่วงระยะเวลาสั น  ๆ โดยพิจารณาถึงความหนาแน่นจากปริมาณ
การจราจรที่เพ่ิมขึ น ส่วนระยะด าเนินการปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ นจากการขนส่งวัตถุดิบ/สารเคมีเข้าสู่พื นที่
โรงงานจะท าให้มีปริมาณการจราจรเพ่ิมขึ น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนที่อยู่ในเส้นทาง
การขนส่งวัตถุดิบ/สารเคมี เข้าสู่โรงงาน 
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3)  ด้านวิศวกรรมและการลงทุน (15 คะแนน) : โครงการจะต้องพิจารณาความเหมาะสม 
ทั งทางด้านวิศวกรรม การออกแบบ และการก่อสร้าง โดยมีดัชนีชี วัดที่จะน ามาพิจารณาดังนี  

(1) ด้านการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ (3 คะแนน) : การเพ่ิมก าลังการผลิต
ยังคงใช้ชนิดวัตถุดิบเดิม ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เป็นการพิจารณาถึงปริมาณวัตถุดิบที่น ามาใช้ในแต่ละ 
แนวทางเลือกว่ามีปริมาณวัตถุดิบที่น ามาใช้มากน้อยต่างกันเพียงใด รวมทั งการขนส่งผลิตภัณฑ์เดินทางได้อย่าง
สะดวกหรือไม ่

(2) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3 คะแนน) : การด าเนินโครงการเพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิต
ให้เต็มความสามารถของเครื่องจักร และติดตั งเครื่องจักรเพ่ิมเติม แต่ไม่มีการก่อสร้างหรือขยายพื นที่โครงการ
แต่อย่างใด มีการเพ่ิมพื นที่สีเขียว ปรับปรุงบ่อหน่วงน  าฝน บ่อพักน  าทิ ง และระบบบ าบัดน  าเสียซึ่งถือว่า 
เป็นการใช้ประโยชน์พื นที่ของโครงการในการสนับสนุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ น 

(3) ด้านการลงทุน (3 คะแนน) : โครงการเพ่ิมก าลังการผลิตมีการใช้ประโยชน์พื นที่เดิม
มีอยู่แล้ว ท าให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยพิจารณามูลค่าของการลงทุนในการประเมิน
เปรียบเทียบจะพิจารณาจากมูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ ได้แก่ ค่าก่อสร้างโครงการ  
ค่าบ ารุงรักษา ความคุ้มค่าและการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV : 
Net Present Value) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C : Benefit Cost Ratio) ของแต่ละทางเลือก
ว่ามากหรือน้อยเพียงใดที่จะส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนต่ ากว่า 

(4) ด้านระบบสาธารณูปโภค (3 คะแนน) : เนื่องจากโครงการตั งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม
สุรนารี ได้มีการจัดหาน  าใช้ส่งให้โครงการ นอกจากนี  การเพ่ิมก าลังการผลิตเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจาก
โรงงานปัจจุบัน ดังนั นระบบการใช้สาธารณูปโภคบางส่วนจึงด าเนินการร่วมกันได ้

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

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

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

(1) การรบกวน/เพ่ิมภาระต่อสถานบริการของรัฐหรือเอกชน ชุมชนหรือแหล่งประชุม
ชุมนุมเพ่ือกิจกรรมของประชาชนส่วนใหญ่ สถานพยาบาล ศาสนสถาน โรงเรียน (5 คะแนน) : พิจารณาว่า
การด าเนินการของแต่ละแนวทางเลือกจะเป็นการรบกวน/เพ่ิมภาระต่อสถานบริการของรัฐหรือเอกชน ชุมชน
หรือแหล่งประชุมชุมนุมเพ่ือกิจกรรมของประชาชนส่วนใหญ่ เช่น สถานพยาบาล ศาสนสถาน โรงเรียน  
มากหรือน้อยเพียงใด 

(2) การจ้างงานในชุมชน (5 คะแนน) : พิจารณาว่าการด าเนินการของแต่ละแนวทางเลอืก 
ซึ่งมีการจ้างงานในชุมชนทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการมากหรือน้อยเพียงใด 
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(3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (5 คะแนน) : พิจารณา
ว่าการด าเนินการของแต่ละแนวทางเลือกจะส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ นจากการด าเนินการของโครงการมากหรือน้อยเพียงใด  

 5) ด้านสุขภาพ/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (15 คะแนน) : การพิจารณาความ
เหมาะสมด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาแนวทางเลือก ทั งนี   
หากแนวทางเลือกอยู่ในพื นที่ที่เข้าถึงยากหรือพื นที่ที่มีความเสี่ยงสูงย่อมมีผลกระทบในระดับสูงกว่าแนว
ทางเลือกของโครงการที่อยู่ในพื นที่เดิม โดยมีดัชนีชี วัดที่น ามาใช้ประกอบการพิจารณาดังนี  

(1) ความปลอดภัยจากการขนส่ง (7 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

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

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

(2)  ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย (8 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

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

2.2)   ระยะด าเนินการ (5 คะแนน) : เนื่องจากการด าเนินการของโครงการอาจ 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่โดยรอบพื นที่โครงการและพนักงานที่ท างาน 
ในโครงการ ทั งทางด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความเครียด/ความกังวล การคมนาคม การสัมผัสสารเคมี  
โรคจากการประกอบอาชีพ และสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น จากการเพิ่มก าลังการผลิต 

1.4.3 เกณฑ์การประเมินแนวทางเลือกที่เหมาะสมและการถ่วงน้ าหนัก 

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

ดีมาก 1.0 
ด ี 0.8 

ปานกลาง 0.6 
พอใช้ 0.4 

ไม่ค่อยด ี 0.2 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562 

ตารางท่ี 1.4.3-2  ค่าตัวคูณส าหรับประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขได้ 
ระดับ ระดับเชิงคุณภาพ ค่าตัวคูณ 

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

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562 

2. รายละเอียดโครงการ 

2.1  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

  โครงการโรงงานผลิตชิ นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไทย อะคิบะ จ ากัด ตั งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 
สุรนารี ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีพื นที่โครงการประมาณ 25 ไร่  
โดยพื นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณโดยรอบ ดังนี  (แสดงดังรูปที่ 2.1-1) 

  ทิศเหนือ จรด ถนนเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ถัดไปติดกับบริษัท แกรนด์สตาร์ไทย  
อิเล็คโทรนิกส์ จ ากัด 

  ทิศใต้  จรด ที่ดินกรรมสิทธิ์ของเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ปัจจุบันเป็นที่รกร้างรอการ 
ใช้ประโยชน์ 

  ทิศตะวันตก จรด  บริษัท ไดชิน อาร์ท โลจิสติกส์ จ ากัด และบริษัท โคยามา บรินเดอร์  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

  ทิศตะวันออก จรด  บริษัท สตาร์ไมโครนิคส์ แมนูเฟคเจอริ่ง จ ากัด 
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รูปที่ 2.1-1 ต าแหน่งที่ตั งโครงการและพื นที่โดยรอบ 
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2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 

 พื นที่โครงการทั งหมด 25 ไร่ โครงการมีการใช้ประโยชน์เป็นพื นที่ส่วนผลิต ได้แก่ อาคารผลิต อาคาร
ส านักงาน/โรงอาหาร อาคารเก็บสารเคมี/พัสดุ อาคารเก็บของเสีย พื นที่ระบบสาธารณูปโภค เช่น Cooling 
tower ระบบปั้มน  าดับเพลิง ระบบบ าบัดน  าเสีย พื นทีถ่นน พื นที่รอการใช้ประโยชน์ และพื นที่สีเขียวและแนว
กันชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื นที่โครงการ (แสดงดังตารางท่ี 2.2-1 และรูปที ่2.2-1 ถึง รูปที่ 2.2-2) 

ตารางท่ี 2.2-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ขนาดพ้ืนที ่

ปัจจุบนั ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต 
ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 

1.  อาคารส านักงาน 0.315 1.260 0.315 1.260 
2.  อาคารการผลิต 1 1.785 7.140 1.785 7.140 
3.  อาคารการผลิต 2 0.715 2.860 0.715 2.860 
4.  ลานจอดรถ 0.286 1.144 0.286 1.144 
5.  โรงอาหาร 0.140 0.560 0.140 0.560 
6.  อาคารจัดเก็บพัสด ุ 0.063 0.252 0.063 0.252 
7.  พื นที่จัดเก็บน  ามันเชื อเพลิง 0.023 0.092 0.023 0.092 
8.  อาคารเก็บสารเคม ี 0.053 0.212 0.053 0.212 
9.  พื นที่เก็บถังก๊าซLPG 0.168 0.672 0.168 0.672 
10. บ่อพักน  าและระบบปั้มน  าดับเพลิง 0.063 0.252 0.063 0.252 
11. อาคารเก็บขยะอุตสาหกรรม 0.072 0.288 0.072 0.288 
12. บ่อหน่วงน  าฝน 0.600 2.400 0.600 2.400 
13. ระบบบ าบัดน  าเสีย 0.034 0.136 0.034 0.136 
14. ระบบผลติน  า RO / Cooling Tower 0.035 0.140 0.035 0.140 
15. บ่อพักน  าทิ ง 0.034 0.136 0.034 0.136 
16. บ่อพักน  าทิ งระบบบ าบัดน  าเสยีส าเร็จรูป 0.008 0.032 0.008 0.032 
17. อาคารจัดเก็บ ตะกรันอะลูมิเนียม (Dross) 0.030 0.120 0.030 0.120 
18. ระบบบ าบัดมลพิษอากาศ 0.032 0.128 0.066 0.264 
19. พื นที่สีเขียวและแนวกันชน 1.156 4.624 4.037 16.148 
20. พื นที่รอการใช้ประโยชน์และพื นที่อ่ืนๆ 19.388 77.552 16.473 65.892 

รวม 25 100 25 100 
ที่มา : บริษัท ไทย อะคิบะ จ ากัด, 2562 
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รูปที่ 2.2-1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื นที่โครงการ ในปัจจุบัน 
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รูปที่ 2.2-2 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื นที่โครงการ ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต 
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2.3 วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 

 1) วัตถุดิบ 

  วัตถุดิบหลักส าคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิ นส่วนอะลูมิเนียมของโครงการ คือ อะลูมิเนียมก้อน 
(Aluminium Ingot) และเศษอะลูมิเนียม (Aluminium Scarp) ที่ได้จากกระบวนการผลิตของโครงการ 
โดยอะลูมิเนียมก้อน (Aluminium Ingot) รับซื อมาจากบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ซึ่งประกอบกิจการผลิตอะลูมิเนียมก้อน ตั งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี  

 2) สารเคมี  

  สารเคมีที่ใช้ในโครงการ จะใช้ในกระบวนการผลิต โดยจะใช้ในการท าความสะอาดอะลูมิเนียม
เหลว ใช้หล่อเย็นเครื่องจักร ใช้ในการล้างเครื่องจักร เคลือบผิวหน้าแม่พิมพ์ ใช้ในการหล่อลื่นเครื่องจักร  
หล่อลื่นหัวอะลูมิเนียม ใช้ทดสอบรอยร้าวของชิ นงาน รวมทั งสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  า 
โดยแหล่งที่มาของสารเคมีมาจากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ รายละเอียดดังตารางท่ี 2.3-1  

 3) ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 

  ผลิตภัณฑห์ลักของโครงการ คือ ชิ นส่วนยานยนต์ จ าหน่ายให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนผลิตภัณฑ์
ผลพลอยได้ ได้แก่ เศษขี กลึง (Saw chips) เศษอะลูมิเนียม (Aluminium Scarp) ตะกรันอะลูมิเนียม (Dross) 
และขี เตาจากเตาหลอมอะลูมิเนียม รายละเอียดอ้างถึงตารางที่ 2.3-1 และกระบวนการผลิตแสดงดังรูปที่ 2.3-1 

  

 
 

รูปที่ 2.3-1 กระบวนการผลิตของโครงการ 

วัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต 

ผลิตภัณฑ์ ระบบบ าบัดมลพิษอากาศ 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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ตารางท่ี 2.3-1 ประเภทของวัตถุดิบและสารเคมีของโครงการ  

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ ที่มา/การใช้ประโยชน์ 
ปริมาณ 

วิธีการขนส่ง/การเก็บกัก 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง 
(เท่ียวต่อปี) 

ปัจจุบนั 
เพ่ิมก าลัง 
การผลิต 

ปัจจุบนั 
เพ่ิมก าลัง
การผลิต 

1.  วัตถุดิบ        
1.1 อะลูมิเนยีมก้อน  

(Aluminium Ingot) 
- วัตถุดิบในการผลิตชิ นส่วน

อะลูมิเนยีม 
- 2.74 ตัน/วัน - 5.07 ตัน/วัน - จัดเก็บในสถานท่ีเก็บวตัถุดิบ  - รถสิบล้อ 48 89 

1.2 เศษอะลูมเินียม  
(Aluminium Scarp)  

- วัตถุดิบในการผลิตชิ นส่วน
อะลูมิเนยีม 

- 0.46 ตัน/วัน - 0.85 ตัน/วัน - จัดเก็บท่ีสถานเก็บเศษอะลูมิเนยีม  - รถใส่เศษ
อะลูมิเนยีม 

- - 

2.  สารเคมี        
2.1 ฟลักซ์ (Na2SlF6) - ท าความสะอาดน  าอะลูมิเนยีม - 11.59 กก./วัน - 21.44 กก./วัน - จัดเก็บในพื นท่ีที่เก็บฟลักซ ์ - รถสิบล้อ 15 28 
2.2 สารหล่อเย็นเครื่องจักร

(MERESCO-
TOOLMATE BS-6E) 

- หล่อเย็นเครื่องจักร - 1.51 ลิตร/วัน - 2.79 ลิตร/วัน - จัดเก็บในสถานท่ีเก็บสารเคมี  - รถสิบล้อ 6 11 

2.3 ทินเนอร์ 
 

- ตัวท าละลาย ใช้ในการล้าง
เครื่องมือ เครื่องจักร แปรง
ทาสี และเครื่องมือพ่นสีที่
ปนเปื้อนน  ามันหรือส ี

- 0.56 ลิตร/วัน - 1.04 ลิตร/วัน - จัดเก็บในห้องจัดเก็บทินเนอร ์ - รถกระบะ 14 26 

2.4 สารเคลือบผิวหน้า
แม่พิมพ ์(GRAPHACE 
ELP-10S) 

- เคลือบผิวหน้าแม่พิมพ์ - 26.09 ลิตร/วัน - 48.27 ลิตร/วัน - จัดเก็บในสถานท่ีเก็บสารเคมี  - รถสิบล้อ 14 26 

2.5 สารหล่อลื่นเครื่องจักร
(HYDOL HAW-K) 

- หล่อลื่นเครื่องจักร - 16.81 ลิตร/วัน - 31.10 ลิตร/วัน - จัดเก็บในสถานท่ีเก็บสารเคมี  - รถสิบล้อ 14 26 

2.6 สารหล่อลื่นเครื่องจักร
(HYDOL WAY 68X) 

- หล่อลื่นเครื่องจักร - 0.46 ลิตร/วัน - 0.85 ลิตร/วัน - จัดเก็บในสถานท่ีเก็บสารเคมี  - รถสิบล้อ 5 9 

2.7 สารหล่อลื่นเครื่องจักร
(HYDOL WAY 220X) 

- หล่อลื่นเครื่องจักร - 6.96 ลิตร/วัน - 12.88 ลิตร/วัน - จัดเก็บในสถานท่ีเก็บสารเคม ี - รถสิบล้อ 8 15 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ต่อ) ประเภทของวัตถุดิบและสารเคมีของโครงการ 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ ที่มา/การใช้ประโยชน์ 
ปริมาณ 

วิธีการขนส่ง/การเก็บกัก 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง 
(เท่ียวต่อปี) 

ปัจจุบนั 
เพ่ิมก าลัง 
การผลิต 

ปัจจุบนั 
เพ่ิมก าลัง
การผลิต 

2.8 น  ามันหล่อลื่นหัว
อะลูมิเนยีม
(NEOCASTER N-25) 

- หล่อลื่นหัวอะลูมเินียม - 8.70 ลิตร/วัน - 16.01 ลิตร/วัน - จัดเก็บในสถานท่ีเก็บสารเคม ี - รถสิบล้อ 6 11 

2.9 แคลเซียมไฮดรอกไซด ์ 
(Ca(OH)2) 

- ใช้ในระบบบ าบัดน  าเสีย - 0.0001 กก./วัน - 0.0002 กก./วัน - จัดเก็บในสถานท่ีเก็บสารเคม ี - รถกระบะ 1 2 

2.10  โซเดียมไฮดรอกไซด ์  
 50% (NaOH) 

- ใช้ในระบบบ าบัดน  าเสีย - 0.0087 ลิตร/วัน - 0.0161 ลิตร/วัน - จัดเก็บในสถานท่ีเก็บสารเคม ี - รถกระบะ 12 22 

2.11  โพลีอลูมเินียมคลอไรด์  
 (PAC) 

- ใช้ในระบบบ าบัดน  าเสีย - 0.0326 กก./วัน - 0.0603 กก./วัน - จัดเก็บในสถานท่ีเก็บสารเคม ี - รถกระบะ 12 22 

3.  ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้        
3.1 ชิ นส่วนเครื่องยนต์ใน

รถยนต ์
- เป็นส่วนประกอบของ

เครื่องยนต์ในรถยนต ์
- 2,274 ชิ น/วัน - 4,207 ชิ น/วัน - พื นที่เก็บผลิตภัณฑ์ - รถหกล้อ 144 266 

3.2 ชิ นส่วนไฟหน้าในรถยนต ์ - เป็นส่วนประกอบของไฟหน้า
ในรถยนต ์

- 6,994 ชิ น/วัน - 12,939 ชิ น/วัน - พื นที่เก็บผลิตภัณฑ์ - รถหกล้อ 345 638 

3.3 เศษอะลูมเินียม  
    (Aluminium Scarp)  

- กลับไปเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ชิ นส่วนอะลูมเินียม 

- 0.46 ตัน/วัน - 0.85 ตัน/วัน - จัดเก็บท่ีสถานเก็บเศษอะลูมิเนยีม  - รถใส่เศษ
อะลูมิเนยีม 

- - 

3.4 ตะกรันอะลูมเินียม 
(Dross) 

- ได้จากกระบวนการกวนฟลักซ ์ - 0.14 ตัน/วัน - 0.26 ตัน/วัน - สถานท่ีเก็บของเสีย  - รถสิบล้อ 25 46 

3.5 เศษอะลูมเินียมปนเปื้อน
น  ามัน 

- ได้จากกระบวนการฉดีขึ นรูป
อะลูมิเนยีม 

- 0.05 ตัน/วัน - 0.09 ตัน/วัน - สถานท่ีเก็บของเสีย - รถสิบล้อ 23 43 

3.6 เศษขี กลึง (Saw chip) - ได้กระบวนการเจาะ กัด กลึง
ชิ นงาน 

- 0.003 ตัน/วัน - 0.006 ตัน/วัน - สถานท่ีเก็บของเสีย - รถสิบล้อ 5 9 
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2.4 กระบวนการผลิต  

 กระบวนการผลิตชิ นส่วนยานยนต์จากอะลูมิเนียมโดยการหลอมขึ นรูป โดยกระบวนการผลิตแบ่งเป็น
ขั นตอนส าคัญ ได้แก่ การเตรียมวัตถุดิบ การหลอมอะลูมิเนียม (Melting) การขึ นรูป (Casting) การฉีด
อะลูมิเนียมเข้าแม่พิมพ์ (Die Casting) และการตกแต่งชิ นงานและการกัดกลึง (Trimming and Machining) 
เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตแสดงดังตารางที่ 2.4-1 และขั นตอนการผลิตแสดงดังรูปที่ 2.4-1 ถึง 
รูปที่ 2.4-3 สามารถสรุปได้ดังนี  

 1)  การเตรียมวัตถุดิบ 

วัตถุดิบที่ใช้ในโครงการจะมีอะลูมิเนียมก้อน (Aluminium Ingot) จากบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม 
อินดัสทรี (ประเทศไทย) จ ากัด และเศษอะลูมิเนียม (Aluminium Scarp) จากกระบวนการผลิต มาผสมเป็น
วัตถุดิบ จากนั นจะถูกล าเลียงมายังพื นที่เตรียมวัตถุดิบบริเวณเตาหลอม ด้วยรถโฟล์คลิฟท์ วัตถุดิบทั งหมด 
จะถูกใส่ในกระบะเหล็ก และจัดวางไว้บริเวณข้างเตาหลอม 

2)    การหลอม (Melting)  

  วัตถุดิบจะถูกป้อนใส่เตาหลอมอะลูมิเนียมแบบใช้แก๊สหลอม (Crucible gas fired furnace)  
โดยให้พนักงานตักวัตถุดิบเข้าเตาหลอม โดยใช้เชื อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ควบคุมอุณหภูมิการ
หลอมให้คงที่ประมาณ 730 องศาเซลเซียส (จุดหลอมเหลวของอะลูมิเนียม 660.3 องศาเซลเซียส) และมีการเติม
สารปรับปรุงคุณภาพ (ฟลักซ์) ท าหน้าที่ป้องกันการเกิดออกไซด์ และช่วยท าให้ออกไซด์และสิ่งเจือปนอ่ืน ๆ 
ลอยขึ นมาอยู่ที่ผิวหน้าอะลูมิเนียมเหลว สิ่งเจือปนเหล่านี เรียก “ตะกรันอะลูมิเนียม (Aluminium Dross)” 
ในระหว่างการหลอมพนักงานจะกวาดตะกรันอะลูมิเนียมจากผิวหน้าอะลูมิเนียมเหลวมาใส่ในภาชนะเหล็ก
ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร ที่มีฝาปิด และน าไปจัดเก็บยังพื นที่จัดเก็บของเสียเพ่ือเก็บรวบรวมก่อนติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป ส าหรับอะลูมิเนียมเหลว หรือน  า
อะลูมิเนียมจากการหลอม จะถูกเทลงเตาพัก (Holding Furnace) ซึ่งควบคุมอุณหภูมิด้วยไฟฟ้า 

  ทั งนี  พนักงานที่ปฏิบัติงานจะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่างปฏิบัติงาน 
หมวกและกระบังหน้านิรภัยชุดและรองเท้ากันความร้อน หน้ากากกรองฝุ่นฟูมโลหะและไอระเหยจากการ
หลอมอะลูมิเนียม ถุงมือหนัง และผ้ากันเปื้อนทนไฟ เป็นต้น 

 3) การขึ้นรูป (Casting) 

  กระบวนการขึ นรูป เป็นวิธีการขึ นรูปแบบฉีดอะลูมิเนียม (Die Casting) โดยเครื่องฉีดอะลูมิเนียม 
(Die Casting Machine) แบบอัตโนมัติ (องค์ประกอบของเครื่องฉีดอะลูมิเนียม ได้แก่ เตาพัก แขนกลตักน  า
อะลูมิเนียม เครื่องฉีดขึ นรูป แขนกลฉีดสเปรย์ แขนกลจับชิ นงาน และแม่พิมพ์) แขนกลจะตักน  าอะลูมิเนียม
จากเตาพักเทลงช่อง และเป็นขั นตอนการฉีดอะลูมิเนียมลงแม่พิมพ์ซึ่งต้องมีการหยดน  ามันหล่อลื่น  และ 
มีลมเป่าท าความสะอาดแม่พิมพ์ในทุกรอบการท างาน จากนั นหัวฉีดท าการฉีดน  าอะลูมิเนียมเข้าสู่แม่พิมพ์
และรอให้อุณหภูมิเย็นลง เมื่อชิ นงานแข็งตัวแม่พิมพ์จะเปิดออกเพ่ือให้แขนกลจับชิ นงานออกและส่งออกจาก
เครื่องฉีดเพ่ือไปสู่กระบวนการตกแต่ง ทั งนี  ในการฉีดน  าอะลูมิเนียมเข้าแม่พิมพ์จะเกิดเศษอะลูมิเนียมที่เปื้อน
น  ามันซึ่งจะรวบรวมเพ่ือส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป ส่วนตัว
แม่พิมพ์เมื่อเอาชิ นงานออกแล้วจะมีแขนกลฉีดสเปรย์น  ายา เพ่ือเตรียมใช้งานใหม่  
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  ทั งนี  เครื่องฉีดอะลูมิเนียมมีระบบหล่อเย็นด้วยน  าเพ่ือควบคุมอุณหภูมิ โดยเป็นระบบปิด ซึ่งมีน  า
ไหลวนไปยังหอหล่อเย็น (Cooling Tower)  

 4) การตกแต่งชิ้นงานและการกัดกลึง (Trimming and Machining) 

  กระบวนการตกแต่งชิ นงานที่ออกจากเครื่องฉีดอะลูมิเนียม โดยจะมีพนักงานในการตกแต่ง
ชิ นงาน เริ่มจากการตัดหรือเคาะแยกส่วนที่เป็นทางเข้าของน  าอะลูมิเนียม (Runner) และส่วนที่ล้นเกิน  
(Over flow) ออกเป็นเศษอะลูมิเนียม (Aluminium Scarp) ซึ่งรวบรวมไปหลอมใหม่ จากนั นน าชิ นงานเรียงใส ่
บรรจุภัณฑ์เพ่ือน าไปตกแต่งโดยการตะไบเพ่ือลบครีบออก และกระบวนการกัดกลึงโดยใช้เครื่องจักรเพ่ือ 
ท าเกลียวหรือเจาะรูให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการ ชิ นงานที่ผ่านการกัดกลึงแล้วจะผ่านกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพและน าไปบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ จากนั นจะเก็บเข้ารอการจ าหน่ายและจัดส่งให้กับลูกค้าต่อไป 

ตารางที่ 2.4-1 จ านวนเครื่องจักรที่มีการติดตั งในกระบวนการผลิต 

อุปกรณ์/
เครื่องจักร 

รายละเอียด 
ลักษณะการใช้งาน หมายเหตุ 

ปัจจุบัน 
ภายหลังเพิ่ม 
ก าลังการผลิต 

1. สายการผลิตที่ 1 (MF1) 
1.1 เตาหลอม 1) ขนาด 48 ตัน/วัน  

จ านวน 1 ชุด 
1) ขนาด 48 ตัน/วัน    

จ านวน 1 ชุด 
หลอมอะลูมิเนียม (วัตถุดิบ) ไม่เปลี่ยนแปลง 

1.2 กระบวยถ่าย
อะลูมิเนียมเหลว 

1) ขนาด 80 กก./รอบ    
จ านวน 1 ชุด 

1) ขนาด 80 กก./รอบ   
จ านวน 1 ชุด 

ขนถ่ายอะลูมิเนียมเหลวจาก
เตาหลอมไปป้อนเตาพัก 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

1.3 เตาพัก 1) ขนาด 930 กก. 
จ านวน 4 ชุด 

1) ขนาด 930 กก. 
   จ านวน 6 ชุด 

พักรักษาอุณหภูมิ
อะลูมิเนียมเหลว 

เพิ่มเตาพัก 2 ชุด 

1.4 เครื่องฉีด
อะลูมิเนียม 

1) ขนาด 670 ตัน  
จ านวน 2 ชุด 

1) ขนาด 670 ตัน  
จ านวน 3 ชุด 

ฉีดขึ นรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มเครื่องฉีด 1ชุด 
 

2) ขนาด 530 ตัน 
จ านวน 2 ชุด 

2) ขนาด 530 ตัน 
จ านวน 2 ชุด 

ฉีดขึ นรูปผลิตภัณฑ์ ไม่เปลี่ยนแปลง 

 3) ขนาด 375 ตัน 
จ านวน 1 ชุด 

ฉีดขึ นรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มเครื่องฉีด 1ชุด 

1.5 เครื่องปั่น
แยก 

1) จ านวน 1 ชุด 1) จ านวน 1 ชุด แยกอะลูมิ เ นียมออกจาก 
ตะกรันอะลูมิเนียมในขั นตอน
การกวนฟลักซ ์

ไม่เปลี่ยนแปลง 

2. สายการผลิตที่ 2 (MF2) 
2.1 เตาหลอม 

- 
1) ขนาด 7.2 ตัน/วัน 

จ านวน 1 ชุด 
หลอมอะลูมิเนียม (วัตถุดิบ) เพิ่มเตาหลอม 1 ชุด 

2.2 เครื่องฉีด
อะลูมิเนียม 

- 
1) ขนาด 530 ตัน 

จ านวน 1 ชุด 
ฉีดขึ นรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มเครื่องฉีด 1ชุด 

3. สายการผลิตที่ 3 (MF3) 
3.1 เตาหลอม 

- 
1) ขนาด 4.8 ตัน/วัน 

จ านวน 1 ชุด 
หลอมอะลูมิเนียม (วัตถุดิบ) เพิ่มเตาหลอม 1 ชุด 

3.2 เครื่องฉีด
อะลูมิเนียม 

- 
1) ขนาด 375 ตัน 

จ านวน 1 ชุด 
ฉีดขึ นรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มเครื่องฉีด 1ชุด 
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ตารางที่ 2.4-1 (ต่อ) จ านวนเครื่องจักรที่มีการติดตั งในกระบวนการผลิต 

อุปกรณ์/
เครื่องจักร 

รายละเอียด 
ลักษณะการใช้งาน หมายเหตุ 

ปัจจุบัน 
ภายหลังเพิ่ม 
ก าลังการผลิต 

4. สายการผลิตที่ 4 (MF4) 
4.1 เตาหลอม 

- 
1) ขนาด 4.8 ตัน/วัน    

จ านวน 1 ชุด 
หลอมอะลูมิเนียม (วัตถุดิบ) เพิ่มเตาหลอม 1 ชุด 

4.2เครื่องฉีด
อะลูมิเนียม 

- 
1) ขนาด 375 ตัน 

จ านวน 1 ชุด 
ฉีดขึ นรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มเครื่องฉีด 1ชุด 

5. สายการผลิตที่ 5 (MF5) 
5.1 เตาหลอม 

- 
1) ขนาด 4.8 ตัน/วัน 

จ านวน 1 ชุด 
หลอมอะลูมิเนียม (วัตถุดิบ) เพิ่มเตาหลอม 1 ชุด 

5.2 เครื่องฉีด
อะลูมิเนียม 

- 
1) ขนาด 375 ตัน 

จ านวน 1 ชุด 
ฉีดขึ นรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มเครื่องฉีด 1ชุด 

6. สายการผลิตที่ 6 (MF6) 
6.1 เตาหลอม 

- 
1) ขนาด 4.8 ตัน/วัน 

จ านวน 1 ชุด 
หลอมอะลูมิเนียม (วัตถุดิบ) เพิ่มเตาหลอม 1 ชุด 

6.2 เครื่องฉีด
อะลูมิเนียม 

- 
1) ขนาด 375 ตัน 

จ านวน 1 ชุด 
ฉีดขึ นรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มเครื่องฉีด 1ชุด 

7. สายการผลิตที่ 7 (MF7) 
7.1 เตาหลอม 

- 
1) ขนาด 4.8 ตัน/วัน 

จ านวน 1 ชุด 
หลอมอะลูมิเนียม (วัตถุดิบ) เพิ่มเตาหลอม 1 ชุด 

7.2 เครื่องฉีด
อะลูมิเนียม 

- 
1) ขนาด 375 ตัน 

จ านวน 1 ชุด 
ฉีดขึ นรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มเครื่องฉีด 1ชุด 

8. สายการผลิตที่ 8 (MF8) 
8.1 เตาหลอม 

- 
1) ขนาด 4.8 ตัน/วัน 

จ านวน 1 ชุด 
หลอมอะลูมิเนียม (วัตถุดิบ) เพิ่มเตาหลอม 1 ชุด 

8.2 เครื่องฉีด
อะลูมิเนียม 

- 
1) ขนาด 375 ตัน 

จ านวน 1 ชุด 
ฉีดขึ นรูปผลิตภัณฑ์ เพิม่เครื่องฉีด 1ชุด 

9. สายการผลิตที่ 9 (MF9) 
9.1 เตาหลอม 

- 
1) ขนาด 4.8 ตัน/วัน 

จ านวน 1 ชุด 
หลอมอะลูมิเนียม (วัตถุดิบ) เพิ่มเตาหลอม 1 ชุด 

9.2 เครื่องฉีด
อะลูมิเนียม 

- 
1) ขนาด 375 ตัน 

จ านวน 1 ชุด 
ฉีดขึ นรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มเครื่องฉีด 1 ชุด 

10. ระบบบ าบัด
มลพิษอากาศ 

ระบบถุงกรอง  
(Bag Filter)  
จ านวน 1 ชุด 

ระบบถุงกรอง  
(Bag Filter)  
จ านวน 2 ชุด 

บ าบัดมลพิษอากาศท่ีเกิดจาก 
การหลอมอะลูมิเนียมก่อน
ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มระบบบ าบัด
มลพิษอากาศ 1 ชุด 

ที่มา :  บริษัท ไทย อะคิบะ จ ากัด, 2562 
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รูปที่ 2.4-1 ขั นตอนการผลิตของสายการผลิตที่ 1 (เตาหลอมขนาด 48 ตัน/วัน)  
 

อะลูมิเนียมก้อน  
(Aluminium Ingot) 

การหลอม  
(Melting) 

 

การขนถ่าย  
(Transfer) 

 

เตาพักอะลูมิเนียม 
(Holding) 

 

การฉีดขึ นรูป 
(Injection) 

 

การตัดเกต 
(Gate cutting) 

 

วัดชิ นงาน 
(Inspection) 

 

การตกแต่งชิ นงาน 
(Finishing) 

 

การอบ 
(Annealing) 

 

การกัดกลึงชิ นงาน 
(Machining) 

 

วัดชิ นงาน 
(Inspection) 

 

การยิงทราย 
(Shot blast) 

 
การตรวจสอบ 

(Visual inspection) 
 

การบรรจุหีบหอ่ 
(Packing) 

 

การจัดส่งให้ลูกค้า 
(Delivery) 
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รูปที่ 2.4-2 ขั นตอนการผลิตของสายการผลิตที่ 2 (เตาหลอมขนาด 7.2 ตัน/วัน) 
 

อะลูมิเนียมก้อน  
(Aluminium Ingot) 

การหลอม 
(Melting) 

การฉีดขึ นรูป 
(Injection) 

 

วัดชิ นงาน 
(Inspection) 

 

การตกแต่งชิ นงาน 
(Finishing) 

 

การอบ 
(Annealing) 

 

การยิงทราย 
(Shot blast) 

 

การตรวจสอบ 
(Visual inspection) 

 

การบรรจุหีบหอ่ 
(Packing) 

 

การจัดส่งให้ลูกค้า 
(Delivery) 
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รูปที่ 2.4-3 ขั นตอนการผลิตของสายการผลิตที่ 3-9 (เตาหลอมขนาด 4.8 ตัน/วัน) 

อะลูมิเนียมก้อน  
(Aluminium Ingot) 

การหลอม 
(Melting) 

การฉีดขึ นรูป 
(Injection) 

 

วัดชิ นงาน 
(Inspection) 

 

การตกแต่งชิ นงาน 
(Finishing) 

 

การตรวจสอบ 
(Visual inspection) 

 

การบรรจุหีบหอ่ 
(Packing) 

 

การจัดส่งให้ลูกค้า 
(Delivery) 

 

การกัดกลึงชิ นงาน 
(Machining) 

 

วัดชิ นงาน 
(Inspection) 
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2.5 ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่าง ๆ 

 รายละเอียดการจัดการระบบสาธารณูปโภค ระบบเสริมการผลิต และระบบควบคุมมลพิษของโครงการ
แสดงดังตารางที่ 2.5-1 ทั งนี โครงการตั งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ดังนั นระบบสาธารณูปโภคบางส่วน 
จะใช้ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมสุรนารี เช่น น  าใช้ ระบบระบายน  า  

ตารางท่ี 2.5-1 ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่าง ๆ ของโครงการ 

ระบบสนับสนนุการผลิต รายละเอียด 
1. แหล่งน  าใช้ - โครงการมีความต้องการน  าใช้ในกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่าง ๆ โดยโครงการรับ

น  าประปามาจากเขตอุตสาหกรรมสุรนารีและผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน  าของโครงการ 
ได้แก่ ระบบปรับปรุงคุณภาพน  าอ่อน (softener) และ ระบบ RO เพื่อให้ได้คุณภาพตาม
การใช้งาน  

2. ระบบไฟฟ้า - โครงการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
น ามาใช้ในกระบวนการผลิต  

3. เชื อเพลิง - โครงการใช้ก๊าซ LPG ในขั นตอนการผลิตเพื่อให้ความร้อนกับเตาหลอมอะลูมิเนียม  
ซึ่งภายหลังเพิ่มก าลังการผลิตโครงการไม่มีการก่อสร้างพื นที่ในการจัดเก็บก๊าซแต่อย่างใด 

4. ระบบบ าบัดน  าเสีย - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน  าเสีย 2 ระบบ ได้แก่ ระบบบ าบัดน  าเสียส าเร็จรูป เพื่อรองรับ
น  าเสียที่เกิดจากกิจกรรมของพนักงาน เช่น จากโรงอาหาร ห้องน  า-ห้องส้วม และระบบ
บ าบัดน  าเสียทางชีวภาพเพื่อรองรับน  าเสียที่เกิดขึ นจากกระบวนการผลิต ประกอบด้วย บ่อ
พักน  าทิ ง (Holding pond) บ่อพักน  าทิ งฉุกเฉิน (Emergency pond) ซึ่งภายหลังเพิ่ม
ก าลังการผลิต จะท าการปรับปรุงระบบบ าบัดน  าเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ นเพื่อรอรับการเพิ่มก าลังการผลิตของโครงการ ทั งนี  โครงการจะน าน  าทิ งกลับมาใช้
ประโยชน์ภายในพื นท่ีโครงการ เช่น รดพื นท่ีสีเขียว 

5. ระบบระบายน  า 
และป้องกันน  าท่วม 

- โครงการจดัให้มีระบบระบายน  าภายในโครงการ เพื่อรวบรวมน  าฝนที่เกิดขึ นเข้าสู่บ่อหน่วง
น  าฝนและระบายลงสู่รางระบายน  าของเขตอุตสาหกรรมสุรนาร ี

6. ระบบขนส่ง - โครงการมีกิจกรรมขนส่งวัตถุดิบ เชื อเพลิง สารเคมี ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และ
ของเสีย โดยส่วนใหญ่ใช้รถบรรทุกในการขนส่ง  

ที่มา : บริษัท ไทย อะคิบะ จ ากัด, 2562 
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2.6 มลพิษและการควบคุม 

 มลพิษที่เกิดจากการด าเนินงานของโครงการรวมถึงการจัดการมลพิษในแต่ละด้าน สามารถสรุปได้ดัง
แสดงในตารางท่ี 2.6-1 

ตารางท่ี 2.6-1 แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการมลพิษของโครงการ 
แหล่งก าเนิด มลพิษที่เกิดขึน้ การจัดการมลพิษ 

1.  ขั นตอนการหลอม          
    (Melting) 

- มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ นจากขั นตอน
การเปิด-ปิดฝาเตาหลอม เพื่อเติมวัตถุดิบ
อะลูมิเนียม คือ ฝุ่นละออง (Particulate 
Matter) ฝุ่นอะลูมิเนียม (Al) ก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน (NOx)  

- ของเสียที่ เกิดจากการใช้การใช้ถ่าน 
ปกคลุมผิวหน้าของอะลูมิเนียมเหลว 
ในเตาหลอม คือ ตะกรันอะลูมิเนียม 
(Dross) 

- โครงการออกแบบให้มีการติดตั งระบบบ าบัด
มลพิษอากาศแบบระบบถุงกรอง (Bag Filter) 
เพื่อบ าบัดมลพิษอากาศให้ได้คุณภาพก่อน
ระบายออกสู่ภายนอกต่อไป 

- โครงการจัดให้มีที่ส าหรับใส่ตะกรันอะลูมิเนียม 
ตั งอยู่บริเวณส่วนการผลิต เพื่อรวบรวมไป 
เก็บไว้ภายในอาคารเก็บของเสียของโครงการ 
ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปก าจัด
ต่อไป 

2.  ขั นตอนการขึ นรูป    
    (Casting) 

- มีน  าเสียเกิดขึ นจากการสเปรย์น  ายา
แม่พิมพ์เมื่อเอาชิ นงานออกไปแล้ว เพื่อ
เตรียมกลับไปใช้งานใหม่อีกครั ง 

- โครงการออกแบบให้มีระบบบ าบัดน  าเสียเพื่อ
รองรับน  าเสียที่เกิดขึ นจากกระบวนการผลิต
เพื่อบ าบัดคุณภาพน  าก่อนน าไปใช้ประโยชน์
ต่อไป 

3.  ขั นตอนการตกแต่ง 
 ชิ นงาน 

- ในขั นตอนนี ต้องใช้พนักงานในการตกแต่ง
ชิ นงาน จะเกิดฝุ่นอะลูมิเนียมจากการ
ตะไบเพื่อลบครีบออก   

- โครงการจัดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลทุกครั งในขณะปฎิบัติงาน 

ที่มา :  บริษัท ไทย อะคิบะ จ ากัด, 2562 

3. ร่างขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ความหมายและประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้ให ้
ค านิยามของค าว่า “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผล 
ที่อาจเกิดขึ นจากการด าเนินโครงการหรือกิจการ หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการ 
ด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชน ทั งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษา เรียกว่า รายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ 

1) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยพิจารณาว่าโครงการที่ก าลังจะเกิดขึ นอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในระดับมากน้อยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้พัฒนา
โครงการจะต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมก่อนด าเนินการ 
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2) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ประเด็นปัญหาส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ นตามหลัก
วิชาการ ซึ่งจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนตั งแต่ขั นเตรียมโครงการ รวมทั งเป็นแนวทางในการก าหนด
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่าง ๆ ทั งที่เกิดขึ นภายหลังจากได้มีการก่อสร้างและด าเนินการ 

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

4) ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลแก่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ และลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรที่อาจเกิดขึ นได้ 

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

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

3.1   การศึกษารายละเอียดโครงการ 

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

1) ที่ตั้งและการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ น าเสนอที่ตั งโครงการ แสดงขอบเขตของพื นที่
โครงการ (Project Boundary) เส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรอง และลักษณะการใช้ประโยชน์พื นที่
บริเวณโดยรอบพร้อมภาพถ่ายสภาพที่ตั งโครงการในปัจจุบัน และพื นที่อาณาเขตติดต่อกับโครงการ และการ
วางผังการใช้ประโยชน์พื นที่ของโครงการ 

2) วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ น าเสนอชนิด/แหล่งที่มา/ปริมาณการใช้/วิธีการขนส่งและการ
เก็บกักวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ของโครงการ รวมถึงเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย (Safety Data 
Sheet; SDS) ของสารเคมีข้างต้น 

3) การขนส่ง น าเสนอข้อมูลกิจกรรมการขนส่งและปริมาณรถขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
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4) กระบวนการผลิต น าเสนอรายละเอียดขั นตอนการผลิต พร้อมทั งแสดงรูปหรือแผนผังการผลิต 
(flow diagram) รวมทั งดุลมวล (mass balance) และผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ น 

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

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

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

8) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย น าเสนอระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพ่ือควบคุมสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความเหมาะสม และน าเสนอระบบป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากการ
ท างาน รวมถึงการก าหนดแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในด้านต่าง ๆ 

9) พนักงาน น าเสนอจ านวนพนักงาน จ านวนวันท างาน และแผนผังโครงสร้างองค์กร 

10)  พื้นที่สีเขียวและแนวป้องกัน น าเสนอแนวป้องกันหรือพื นที่สีเขียวที่มีการปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น 
เพ่ือช่วยรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบและสร้างทัศนียภาพที่ดีของโครงการ  

11)  แผนชุมชนสัมพันธ์ น าเสนอแผนงานประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์ หรือมวลชนสัมพันธ์ใน
รูปแบบตาราง โดยระบุกรอบเวลาที่ชัดเจน วิธีการ ช่องทาง ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณในการด าเนินงาน 
ทั งระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ ทั งนี  ลักษณะของกิจกรรมที่จะก าหนดในแผนงาน 
ควรส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการและชุมชนเป้าหมาย ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้และความ
เข้าใจ การรับรู้ในกิจกรรมของโครงการ รวมถึงให้ชุมชนมีรากฐานการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
และอาจพิจารณาลักษณะกิจกรรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ เช่น หน่วยงานราชการ หรือสื่อมวลชน
ท้องถิ่นประกอบด้วย และน าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนงานประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์ หรือมวลชน
สัมพันธ์โดยสรุป และประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

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

 จุดประสงค์ของการศึกษาสภาพแวดล้อมในพื นที่ศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื นฐานก่อนด าเนินโครงการ 
(Baseline data) ซึ่งใช้เปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื นที่ศึกษาภายหลังด าเนิน
โครงการในอนาคต อีกทั งใช้เป็นข้อมูลพื นฐานเพ่ือก าหนดขอบเขตหรือประเด็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ แสดงดังรูปที่ 3.2-1 มีขอบเขตการศึกษาดังนี  

1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

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

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

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

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

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

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

(7) อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ าใต้ดิน การศึกษาสภาพปัจจุบันของคุณภาพน  าใต้ดินใน
บริเวณพื นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงก่อนมีการพัฒนาโครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการประเมิน 
ผลกระทบต่อคุณภาพน  าใต้ดินที่อาจเกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการ และได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลคุณภาพน  าใต้ดินในพื นที่ศึกษา และใช้ในการประเมินผลกระทบด้าน
คุณภาพน  าใต้ดิน โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลพื นฐานบ่อน  าบาดาลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทรัพยากรน  าบาดาลในพื นที่ศึกษา และข้อมูลปฐมภูมิ บริษัทที่ปรึกษาจะด าเนินการเก็บตัวอย่างน  าบาดาล
จากบ่อบาดาลในพื นที่ศึกษา 
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รูปที่ 3.2-1 การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

 (1)  ทรัพยากรชีวภาพบนบก เพ่ือศึกษาทรัพยากร ป่าไม้และพืชพรรณที่อยู่ในบริเวณพื นที่
โครงการและพื นที่ศึกษาโดยรอบ โดยศึกษารายละเอียดการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่จะส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรป่าไม้และพืชพรรณในพื นที่โครงการและพื นที่ศึกษา และส ารวจข้อมูลภาคสนาม โดยจะ
ส ารวจพรรณพืชร่วมกับการส ารวจด้านนิเวศวิทยาสัตว์ป่า (ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของทรัพยากรสัตว์ป่า  
ในบริเวณพื นที่ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความชุกชุมของสัตว์ป่า ชนิดของสัตว์ป่าที่พบใน
พื นที่โครงการและพื นที่ศึกษา) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ประเภทป่าไม้ ชนิดพรรณไม้ พันธุ์ไม้หวงห้าม 
โดยรายละเอียดชื่อภาษาไทยและชื่อพฤกษศาสตร์ของชนิดนั นๆ ตามรายชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เพ่ือ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการของโครงการที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้และพืชพรรณ ทั งในด้าน
ขนาดและทิศทางของผลกระทบ รวมทั งเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั ง
มาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่เหมาะสม 

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

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

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

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

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

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

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

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

4) คุณค่าคุณภาพชีวิต 

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

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

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

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

3.3  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเด็นผลกระทบหลัก 

 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการคาดการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปรียบเทียบในสภาวะก่อนและหลังมีการด าเนินโครงการ การคาดการณ์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจะใช้หลาย ๆ เครื่องมือร่วมกัน ทั งนี  เพ่ือให้เหมาะสมในแต่ละประเด็นสิ่งแวดล้อม เช่น แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ สมการคณิตศาสตร์ และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น อีกทั งการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านจะครอบคลุมถึงภาพรวมของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม 
และแหล่งก าเนิดมลพิษของโครงการ ทั งนี  คณะผู้ศึกษาจะพิจารณาครอบคลุมประเด็นที่ได้รับข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการก าหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ รวมถึง  
จะพิจารณาร่วมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
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 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมประเด็นผลกระทบใน 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ลักษณะสภาพแวดล้อมปัจจุบันของพื นที่ศึกษาและลักษณะกิจกรรมของโครงการ (Screening) พบว่า 
ประเด็นหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นประเด็นที่อยู่ในความวิตกกังวลของชุมชนในพื นที่
ศึกษา ดังตารางท่ี 3.3-1 

ตารางที่ 3.3-1 สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
    ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. ทรัพยากรทาง
กายภาพ 

- ผลกระทบต่อคณุภาพ
อากาศของพื นที่ศึกษา 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศของโครงการ
และบ่งชี มลพิษหลักที่เกิดขึ น (มลพิษทางอากาศที่ส าคัญของโครงการ 
ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นอะลูมิเนียม (Al) ออกไซด์ของไนโตรเจน 
หรือ NOx และก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์  (SO2) ที่ เกิดขึ นจากการ
กระบวนการผลิต) 

- ศึกษาข้อมูลคุณภาพอากาศของพื นที่ศึกษาก่อนด าเนินโครงการ 
- คาดการณ์ผลกระทบหรือคุณภาพอากาศของพื นที่ศึกษาที่อาจเปลี่ยนแปลง

ไปหลังจากด าเนินโครงการตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ผลกระทบต่อ
ทรัพยากรดิน 

- ศึกษาข้อมูลคุณภาพดินของพื นที่โครงการก่อนด าเนินโครงการและภายหลัง
เพิ่มก าลังการผลิตการด าเนินโครงการ 

- ศึกษาข้อมูลลักษณะชุดดิน พร้อมทั งประเมินลักษณะสมบัติดิน การระบายน  า 
และการทรุดตัวของดิน 

- คาดการณ์ผลกระทบต่อทรัพยากรดินจากการก่อสร้างและด าเนินโครงการ 
ทั งด้านการชะล้างพังทลายของดิน การทรุดตัวของดิน และความอุดมสมบูรณ์
ของดินที่อาจเปลี่ยนแปลงไป  

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ผลกระทบต่อ 
คุณภาพน  า  
(น  าผิวดิน/น  าใต้ดิน) 

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

จากการจัดการน  าทิ งของโครงการ  
- ศึกษาคุณภาพน  าใต้ดินก่อนด าเนินโครงการ (เพิ่มก าลังการผลิต) 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ผลกระทบต่อระดับ

เสียง 
- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังอย่างมีนัยส าคัญจาก

การด าเนินงาน 
- ศึกษาระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นที่อ่อนไหวที่ใกล้เคียงกับโครงการมากที่สุด 
- การคาดการณ์ระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นที่อ่อนไหวตามแนวทางของ 

กรมควบคุมมลพิษ โดยใช้สมการคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
        ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

 

 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2. ทรัพยากร
ทางชีวภาพ 

- ผลกระทบต่อทรัพยากร
ชีวภาพบนบก 

- ศึกษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณโครงการและพื นที่ศึกษา 
- ประเมินผลกระทบในระยะสั นและระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

สิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศบนบก 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ผลกระทบต่อทรัพยากร

ชีวภาพในน  า 
- ศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน  าบรเิวณพื นที่ศึกษา 
- ประเมินผลกระทบในระยะสั นและระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

สิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศในน  า 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3. คุณค่าการใช้

ประโยชน์
ของมนุษย์ 

  

- ผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

- ศึกษาและคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
อนาคต 

- ศึกษาความสอดคล้องของพื นที่โครงการกับข้อก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ผลกระกระทบต่อการ
เกษตรกรรม 

- ศึกษาข้อมูลด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลี ยงสัตว์น  าใน
บริเวณพื นท่ีศึกษา 

- น าผลการศึกษาในหัวข้อคุณภาพอากาศมาท าการประเมินคุณภาพอากาศ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อพื นที่ทางการเกษตร หรือผลผลิตทางการเกษตรเมื่อ
มีการด าเนินโครงการ  

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ผลกระทบต่อระบบ
คมนาคมของพื นที่
ศึกษา 

- ศึกษาปริมาณจราจรและสภาพจราจรภายในพื นท่ีศึกษา 
- การคาดการณ์สภาพจราจรตามแนวทางหรือเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ผลกระทบต่อการ 

ใช้น  า 
- ศึกษาปริมาณการใช้น  าของโครงการ  
- ศึกษาแหล่งที่มาของน  าใช้ของโครงการ 
- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของแหล่งน  าใช้ของโครงการ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ผลกระทบต่อการการ

ระบายน  าและป้องกัน
น  าท่วม 

- ศึกษาการระบายน  าในพื นที่ศึกษา ทั งในส่วนของการระบายน  าตามธรรมชาติ
และระบบระบายน  าที่สร้างขึ น 

- ศึกษาปัญหาน  าท่วมบริเวณพื นที่โครงการและพื นท่ีศึกษาโดยรอบ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 



 

- 34 - 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
        ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562 

 

 
 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. คุณค่าการใช้
ประโยชน์
ของมนุษย์ 
(ต่อ) 

 

- ผลกระทบต่อการใช้
ไฟฟ้า 

- ศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าของพื นที่ศึกษาในปัจจุบัน 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ผลกระทบต่อการ

จัดการกากของเสยี 
- ศึกษาลักษณะและปริมาณการเกิดกากของเสีย  
- พิจารณาและประเมินความเหมาะสมของการจัดการกากของเสยี  
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ผลกระทบต่อการ

บรรเทาสาธารณภยั 
- ศึกษาข้อมูลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
- ประเมินศักยภาพ/ข้อมูลการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยและข้อมูล

การบรรเทาสาธารณภัยในพื นที่ศึกษา 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4. คุณค่า

คุณภาพชีวิต 
- ผลกระทบต่อสภาพ 

เศรษฐกิจ-สังคม 
- ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในปัจจุบัน 
- คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั งในระดับชุมชน 

ระดับจังหวัด 
- ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม/การพิจารณาก าหนดอัตราชดเชย

กรณีพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชนตามข้อกฎหมาย
ก าหนด 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ผลกระทบต่อ
สาธารณสุข/สุขภาพ 

- ศึกษาข้อมูลสถานบริการด้านสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ และ
สถานะทางสุขภาพของประชาชนในพื นที่ศึกษา รวมทั งอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างานของพนักงานในโครงการ และความเพียงพอ
ของสถานบริการด้านสาธารณสุขก่อนและภายหลังมีโครงการ 

- ศึกษา คาดการณ์ วิเคราะห์ และประเมินลักษณะของผลกระทบทั งเชิงบวก
และเชิงลบ หรือสิ่งคุกคามสุขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ นจากการด าเนินโครงการ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ผลกระทบต่อ
สุนทรียภาพและการ
ท่องเที่ยว 

- ศึกษาข้อมูลสถานที่ส าคัญต่าง ๆ หรือสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่อยู่
ใกล้โดยรอบพื นที่โครงการ 

- ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างและการด าเนินการของโครงการ
ต่อการเสื่อมคุณค่าของสถานท่ีส าคัญ หรือสิ่งท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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4. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

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

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

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

 ทั งนี  ในการให้ข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ จะต้องจัดวางเอกสารที่
เกี่ยวข้องไว้ในสถานที่สาธารณะ รวมทั งอาจเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยบริษัทที่ปรึกษาจะวิเคราะห์ สรุป และรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้เสียหรือสาธารณชน และผู้เชี่ยวชาญ จากการรับฟังความคิดของประชาชนภายหลังการจัดเวที
ทุกครั ง ในการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พื นที่ศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วม
ของโครงการครอบคลุมพื นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั งโครงการ ส่วนการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีขั นตอนแสดงดังตารางท่ี 4-1  

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

“กลุ่มผู้เสียประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านลบทั งทางตรงและทางอ้อม 

“กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านบวกทั งทางตรงและ
ทางอ้อม 

2) ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

“เจ้าของโครงการ” ในที่นี อาจหมายถึงหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่เป็น 
ผู้ด าเนินโครงการ ซึ่งรวมถึงกรณีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

“ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย” 

ทั งนี  เจ้าของโครงการและผู้จัดท ารายงานฯ จะต้องด าเนินการร่วมกันในทุกขั นตอนของการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3) ผู้ที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

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

“คชก.” และ/หรือ “กก.วล.” 

“ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติอนุญาตโครงการ” เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย 

4) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ ทั งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง   
กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น 

5) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 

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

“สถาบันการศึกษา” ในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ภายในพื นที่ศึกษา หรือบริเวณใกล้เคียง 

“นักวิชาการอิสระ” รวมทั งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักวิชาการต่าง ๆ 

6) สื่อมวลชน ทั งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง ซึ่งมีบทบาทในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการ ผลกระทบของโครงการและความก้าวหน้าในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

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

 
 
 

- ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย/การจัดเตรยีม
สื่อประชาสัมพันธ์ 

 
 

รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้ทราบรายละเอียดเบื องต้นของโครงการ 

 
 
 
 

- เข้าพบหน่วยงานราชการ/ผู้น าชุมชน  
- ประชาสัมพันธ์โครงการรายครัวเรือน 
- ปิดประกาศ/ส่งหนังสือเชิญประชุม

และส่งเอกสารประกอบการประชุม 
ครั งท่ี 1 

เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
รายละเอียดโครงการ/เชิญกลุ่มเป้าหมาย
และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นครั งท่ี 1  

 
 
 
 
 

- การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ครั งท่ี 1 

- ส่งหนังสือและปิดประกาศสรุปผล
การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั งที่ 1 

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

- เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการ
ศึกษา และการจัดท ารายงานฯ ให้ครบถ้วน 

 
 

 
 
 

- สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้น าชุมชน 
และตัวแทนครัวเรือนในพื นที่ศึกษา 

- สัมภาษณ์ความคิด เห็นตั วแทน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

 
 

- เพื่อรวบรวมข้อมูลชุมชนในด้านต่างๆ 
รวมทั งส ารวจสภาพเศรษฐกิจ -สั งคม 
ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ  

- เพื่อเป็นการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั งสอบถาม
และข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน
มาประกอบการศึกษา 

 
 
 

- ปิดประกาศและส่ งหนั งสื อ เ ชิญ
ประชุม ครั งท่ี 2 

- ส่งเอกสารประกอบการประชุม 
ครั งท่ี 2 

- การประชุมรับฟั งความคิด เห็น 
ครั งท่ี 2 

- ส่งหนังสือและปิดประกาศสรุปผล
การประชุม ครั งท่ี 2 

 
 
 

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

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562  

 ขั้นตอน 
การเตรยีมงาน 

 

การประชาสัมพันธ์ 
และชี้แจงขอ้มูลโครงการ 

การประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นของ 

ประชาชน ครั้งท่ี 1 
การรับฟังความคดิเห็น 
ต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ  
ขอบเขตการศึกษา  

และการประเมินทางเลอืก
โครงการ 

 

การส ารวจ 
และรับฟังความคดิเห็น 

ต่อโครงการ 

การประชุม 
รับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชน ครั้งที่ 2  
การรับฟังความคิดเห็นต่อ 
การจัดท าร่างรายงาน และ
มาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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5.   ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ 

 ตามข้อก าหนดของ สผ. ได้ก าหนดแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยโดยจะต้อง
ก าหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต ดังนั นบริษัทที่ปรึกษาจะต้องท าการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยต่อชุมชนประกอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการศึกษา
ที่ สผ. ก าหนด ส าหรับโครงการนี จะต้องด าเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินกิจกรรมการผลิตของโครงการไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ 
กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 

 อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครั งนี  จะมีการประเมิน 
ผลกระทบทางสุขภาพไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะประยุกต์แนวทางการปฏิบัติ
และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องตามบทบัญญัติและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ขั นตอนการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพแสดงดังตารางท่ี 5-1 ถึงตารางท่ี 5-3 และรูปที่ 5-1 
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ตารางท่ี 5-1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ 
ปัจจัยก าหนด

สุขภาพ 
การเปลี่ยนแปลง 

ของปัจจัยก าหนดสขุภาพ 
กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

- สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ 
เช่น ฝุ่นละออง แสง เสียง 
ค ว า ม ร้ อ น  รั ง สี  ค ว า ม
สั่นสะเทือน เป็นต้น 

- ประชาชนที่อยู่ในพื นที่มลพิษ
แพร่กระจายไปถึง พื นที่เส้นทาง
การขนส่ง และพื นที่กิจกรรม
โครงการ โดยควรค านึงถึงกลุ่ม
เปราะบาง ได้แก่ 
 กลุ่มเด็ก 0-5 ปี 
 หญิงตั งครรภ ์
 คนชรา 
 ผู้พิการ 
 กลุ่มไวต่อการรบัสัมผสั 
- ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ 

- โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น  
 กลุ่มโรคที่เกิดขึ นจากสารเคมี 
 กลุ่มโรคที่เกิดขึ นจากสาเหตุทาง

กายภาพ 
 กลุ่มโรคที่เกิดขึ นจากสาเหตุทาง

ชีวภาพ 
 กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจที่

เกิดขึ นเนื่องจากการท างาน 
 กลุ่มโรคผิวหนังจากการท างาน 
 โรคระบบกล้ามเนื อและโครงสรา้ง

กระดูกจากการท างาน 
- โรคไม่ตดิต่อ เช่น 
 โรคพิษจากโลหะหนัก 
 มะเร็ง 
- โรคตดิต่อ เช่น 
 โรคระบบทางเดินหายใจ 
 โรคน าโดยแมลง ได้แก่ มาลาเรีย 

ไข้เลือดออก เท้าช้าง เป็นต้น 

- สิ่ งแวดล้อมทางเคมี  เ ช่น  
NOx SOx VOCs โ ล ห ะ ห นั ก 
สารอินทรีย์ เป็นต้น  
- สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น 

การปนเปื้อนน  าทิ งที่มีเชื อ
โรคลงสู่แหล่งน  า แมลงหรือ
สัตว์พาหะน าโรคชนิดต่างๆ 

เป็นต้น 

ด้าน 
เศรษฐกิจ-สังคม 

- การรวมกลุ่มทางสังคม 
- สภาพการมีงานท า 
- การจ้างงาน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
- การติดยาเสพติด 
- พฤติกรรมสุขภาพ 

- การเปลีย่นแปลงวิถีชีวิต 
- ความขัดแย้งในสังคม 
- ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการ

ท างาน 
- ความเครยีด วิตกกังวล 
- การติดยาเสพติด 
- โรคเอดส ์

ด้านบริการ
สาธารณะ 

และสาธารณสุข 

- จ านวนสถานบริการทาง
การแพทย์ 

- จ านวนบุคลากรทาง
การแพทย์ 

- การบรรเทาสาธารณภัย 
- การจัดการของเสีย 
   (ขยะ สิ่งปฏิกูล) 
- การบริการน  าดื่มน  าใช้ 
- สุขาภิบาลที่พักอาศัย 
- อาชีวอนามัย 

- ความเป็นอยู่ท่ีดี เช่น 

 การเข ้าถ ึงระบบการบร ิการ
สาธารณะและได้รับการรักษา 
พยาบาล 

 ความมีจิตใจอันดีงามและเอื อเฟื้อ 
เผื่อแผ่ 

 

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

รูปที่ 5-1 ขั นตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
 

 

1. การกลั่นกรอง 
(Screening) 

 

3. การประเมินผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 

(Appraisal) 

4. การจัดท ารายงาน 
และให้ข้อเสนอแนะ 
(Reporting and 

Recommendation) 

5. การติดตาม ประเมินผล 
(Monitoring and 

Evaluation) 

พิจารณาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยครอบคลุม
พนักงานท่ีปฏิบัติงานและประชาชนในกลุ่มเสี่ยง  
- ระบุพื นท่ีและประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลกระทบ 
- ระบุปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ 
- ระบุข้อวิตกกังวลของประชาชนในพื นท่ีและข้อมูลอื่นๆ 

- ระบุประเด็นสุขภาพท่ีจะท าการประเมินผลกระทบ รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย 
พื นท่ี เครื่องมือ และระยะเวลาในการศึกษาโดยพิจารณาให้ครอบคลุม
ปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

- พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยต่างๆ เช่น  
สิ่งคุกคามสุขภาพ การรับสัมผัส ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อ
สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ 

- สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้แสดงข้อห่วงกังวลและ
ร่วมก าหนดประเด็นการศึกษา 

- ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
โดยการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ  

- ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ 

จัดท ารายงานเสนอผู้มีอ านาจในการตัดสินใจต่อการพัฒนาโครงการหรือ
นโยบาย  
- แสดงความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

และผลกระทบต่อสุขภาพ 
- ข้อเสนอแนะและมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อ

สุขภาพ 

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรการท่ีได้ก าหนดไว้ 

2. การก าหนด 
ขอบเขตการศึกษา 

(Scoping) 
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ตารางท่ี 5-2 ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน 
1.1  การติดตั งเครื่องจักร 
และอุปกรณ ์

- ระดับเสียงจากกิจกรรมการติดตั ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ - คุณภาพชีวิต ในเรื่องเหตุร าคาญจากระดับเสียง
รบกวน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที ่
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.2  การขนส่งและการ
คมนาคม 

- อุบัติเหตุที่เกดิจากการขนส่ง 
 

- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
รวมทั งผู้ใช้รถในเส้นทางขนส่ง 

- อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือสูญเสีย
อวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที ่
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคม

ไม่สะดวก 
- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ

รวมทั งผู้ ใ ช้รถในเส้นทางการ
ขนส่ง 

- ปัญหาการจราจรหนาแน่น/การแย่งพื นที่ผิวจราจร
ท าให้พื นผิวจราจร ช ารุด เกิดความเสียหายและ
ไม่สะดวกในการเดินทาง 

1.3  การจัดการของเสีย - ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรม
การก่อสร้ าง  และกิจกรรมการ
อุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง 

- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ - การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกองขยะและ
โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง 
หรือการได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของ 
ของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย ์

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที ่
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.4 การจ้างแรงงาน  - โรคตดิต่อจากคนงานก่อสร้าง - ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ - เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและสามารถ

แพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่น ๆ ได้  
- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที ่
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1.5 อุบัติ เหตุจากกิจกรรม
การติดตั งเครื่องจักร 

- อุบัติ เหตุที่ เกิดจากกิจกรรมการ
ติดตั งเครื่องจักร (ทั งการกระท าที ่
ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย รวมทั งเหตุฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ น) 

- ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการและคนงานก่อสร้าง/
พนักงานโครงการ 

- อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่ 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

1.6 ระบบบริการทางด้าน
สาธารณสุข และการเข้าถึง
บริการทางด้านการแพทย์ 

- ความเพียงพอของบุคลากรทาง
การแพทย์ และสถานพยาบาลใน
พื นที ่

- ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

- การแย่งใช้บริการ/การเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 

 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลระบบบริการทางด้านสาธารณสุขใน

พื นที ่
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

2. ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง 
2.1 การตดิตั งเครื่องจักร
และอุปกรณ์ 

- ระดับเสียงจากกิจกรรมการติดตั ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

- คนงานก่อสร้าง - คุณภาพชีวิต ในเรื่องเหตุร าคาญจาก
ระดับเสียงรบกวน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที ่
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.2 การขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง และการเดินทาง
ของคนงานก่อสร้าง 

- อุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง 
 

- คนงานก่อสร้าง - อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที ่
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.3 การจัดการของเสีย (1) ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรม
การติดตั งเครื่องจักรและอุปกรณ์
และกิจกรรมการอุปโภค-บริโภค
ของคนงานก่อสร้าง 

- คนงานก่อสร้าง - การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกอง
ขยะและโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น 
อุจจาระร่วง หรือการได้รับอันตรายจาก
การปนเปื้อนของของเสียอันตรายสู่
สิ่งแวดล้อมและมนุษย ์

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(2) โรคติดต่อในคนงานก่อสร้าง - คนงานก่อสร้าง - เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและ
สามารถแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นๆ ได้ 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 
2.4 อุบัติ เหตุจากกิจกรรม
การติดตั งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

- อุบั ติ เหตุที่ เกิ ดจากก า ร ท า ง า น  

(ทั งการกระท าที่ไม่ปลอดภัย และ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) 

- คนงานก่อสร้าง - อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

2.5 การจัดสวัสดิการด้าน
สุ ขภาพ และการ เข้ าถึ ง
บริการทางด้านการแพทย์ 

- ความเพียงพอของสวัสดิการด้าน
สุขภาพ สถานพยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ 

- คนงานก่อสร้าง - การได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย 
หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิตอาจมี
เพิ่มมากขึ น เนื่องจากความไม่เพียงพอ 
ของบุคลากรทางการ แพทย์ ท าให้การ 
รับบริการเกิดความล่าช้ารวมถึงความ
เพียงพอของสวัสดิการด้านสุขภาพต่อ
คนงานก่อสร้าง 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (จ านวน
พนักงาน) 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562 
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ตารางท่ี 5-3 ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน 
1.1 มลพิษทางอากาศ 

 มลพิษทางอากาศจากปล่อง
ระบายอากาศของโครงการ 
 
 

- ฝุ่นละออง (TSP) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

- ป ร ะ ช า ช น โ ด ย ร อ บ พื น ที่
โครงการและชุมชนที่อยู่ ใน
แนวทิศทางลม 

- โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ  
การท างานของปอดลดลง และเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที ่
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.2 แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด เ สี ย ง จ า ก
เครื่องจักรในกระบวนการผลิต  

- ระดับเสียงดัง  

  
- ป ร ะ ช า ช น โ ด ย ร อ บ พื น ที่

โครงการ 
- ระบบการได้ยิน 
- คุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุร าคาญจาก

ระดับเสียงรบกวน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที ่
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.3 การจัดการขยะมูลฝอยและ 
ของเสียจากกระบวนการผลิต 

- ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการ ได้แก่ 
(1) ของเสียทั่วไปตาม พรบ.

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

- ป ร ะ ช า ช น โ ด ย ร อ บ พื น ที่
โครงการ 

- การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจาก
กองขยะและโรค เกี่ ย วกับระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วงหรือ
การได้รับอันตรายจากการปนเปื้อน
ของของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม
และมนุษย์ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที ่
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น 

- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

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

1.4 การคมนาคมขนส่ง (1) อุบัติเหตุจากการขนส่ง - ป ร ะ ช า ช น โ ด ย ร อ บ พื น ที่
โครงการ รวมทั งผู้ ใ ช้รถใน
เส้นทางการขนส่ง 

- การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการ
ขนส่ง/การแย่งพื นท่ีผิวจราจร 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที ่
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
 

(2) ปัญหาการจราจรตดิขัด/การคมนาคม
ไม่สะดวก 

- ป ร ะ ช า ช น โ ด ย ร อ บ พื น ที่
โครงการ รวมทั งผู้ ใ ช้รถใน
เส้นทางการขนส่ง 

- ปัญหาการจราจรหนาแน่น /การแย่ง
พื นที่ผิวจราจรท าให้พื นผิวจราจรช ารุด 
เกิดความเสียหายและไม่สะดวกใน
การเดินทาง 



 

- 45 - 

ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

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

(1) การจัดการน  าเสีย/น  าทิ งจาก
กระบวนการผลติ 

- ประชาชนในพื นที่รอบโครงการ - คุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุร าคาญจาก
กลิ่นรบกวน ปัญหาน  าเสีย 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที ่
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

(2) การจัดการน  าเสีย/น  าทิ งจาก
ส านักงาน/โรงอาหาร 

- ประชาชนในพื นที่รอบโครงการ - คุณภาพชีวิต ในเรื่องคุณภาพน  าใช้
และการปนเปื้อนของน  าเสีย/น  าทิ งสู่
สิ่งแวดล้อม 

 
1.6 อุบัติเหตุจากกระบวนการผลิต 
หรือความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวน 
การผลิต หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ น 
(สารเคมีรั่วไหล และการระเบิดของ
เตาหลอม รวมถึงการเกิดอัคคีภัย) 

- อุบัติเหตุที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
(ทั งการกระท าที่ไม่ปลอดภัย และ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย รวมทั ง
เหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ น) 

- ประชาชนในพื นที่รอบโครงการ - อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย 
หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที ่
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.7 การเพิ่มขึ นของประชากรแฝง
และแรงงานต่างถ่ิน 

- ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ในชุมชนและวิถีชีวิต
ของชุมชนเกิดการรบกวน 

- ประชาชนในพื นที่รอบโครงการ - ปัญหาทางด้านสังคม การลักทรัพย์ 
หรือการก่ออาชญากรรม ปัญหา 
ยาเสพติด ปัญหาการทะเลาะวิวาท
เนื่องจากมีคนต่างถิ่นเข้ามาในพื นท่ี 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที ่
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1 .8  การจ้ า งแร งงาน และการ
เปลี่ยนแปลงของสินค้าและบริการ
ในชุมชน 

- กา รจ้ า ง แ ร ง ง าน เพิ่ ม ขึ น / ก าร
เปลี่ยนแปลงของสินค้าและบริการ
ในชุมชน 

- ป ร ะ ช า ช น โ ด ย ร อ บ พื น ที่
โครงการและภายในจังหวัด
นครราชสีมา 

- อัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ น /มีทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ  และความ
ต้องการใช้สินค้าในการ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที ่
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 



 

- 46 - 

ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1.9 ระบบบริการทางด้านสาธารณสุข 
การเข้าถึงบริการทาง ด้านการแพทย์ 
และการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ
ของโครงการ 

- ความเพียงพอของสวัสดิการด้าน
สุขภาพ สถานพยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ 

- ประชาชนในพื นที่รอบ
โครงการ 

- การได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย 
หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิตอาจมี
เพิ่มมากขึ น เนื่องจากความไม่เพียงพอของ
บุคลากรทางการแพทย์ ท าให้การรับบริการ
เกิดความล่าช้า รวมถึงความเพียงพอของ
สวัสดิการด้านสุขภาพต่อประชาชน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลระบบบริการทางด้านสาธารณสุข

ในพื นที ่
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2. ผลกระทบต่อพนักงาน 
2.1 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ - ฝุ่นละออง (TSP)  

- สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย 
- พนักงานท่ีปฏิบัติงาน - โรคระบบทางเดินหายใจ 

- ร่างกายที่ได้รับการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน 
- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.2 กระบวนการหลอมอะลูมิเนียม  - มลพิษทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละออง 

(TSP) และฝุ่นอะลูมิเนียม 
- เสียงดัง 
- ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต  
- เชื อเพลิงที่ใช้ คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(LPG) 
- ความร้อนจากการเปิด-ปิดเตาหลอม  

(ควบคุมอุณหภูมิการหลอมให้คงที่ท่ี 
730 องศาเซลเซียส) 

- สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย 
- ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ น เช่น การ
ระเบิดของเตาหลอม 

- พนักงานท่ีปฏิบัติงาน - โรคระบบทางเดินหายใจ 
- สมรรถภาพการได้ยิน 
- ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ นสู่สิ่งแวดล้อม 
- อันตรายจากการบาดเจ็บ หรือสูญเสียอวัยวะ 

พิการ เสียชีวิต 
- ตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น ร่างกาย

ขาดน  า และท าให้เกิดความ เครียดได้ 
- ร่างกายที่ได้รับการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน 
- อาจได้รับอันตราย การบาดเจ็บ สูญเสีย

อวัยวะ พิการ หรือเสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
 

  



 

- 47 - 

ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต่อพนักงาน (ต่อ) 
2.3 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น  าอะลูมิเนียม  

- ความร้อนจากเตาอุ่น 
- การสัมผัสสารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุง

คุณภาพน  าอะลูมิเนียม เช่น ฟลักซ์  
- สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย 

- พนักงานท่ีปฏิบัติงาน - โรคระบบทางเดินหายใจ 
- ตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น ร่างกายขาด

น  า และท าให้เกิดความเครียดได้ 
- ร่างกายที่ได้รับการบาดเจ็บจากการสัมผัส

สารเคมี 
- ร่างกายที่ได้รับการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
 

2.4 กระบวนการหล่อขึ นรูป  - ของเสียจากการหล่อขึ นรูป เช่น เศษ
วัสดุปนเปื้อนน  ามัน น  ามันที่ใช้แล้ว 
เป็นต้น 

- น  าเสียจากที่เกิดจากการหล่อเย็น 
- ความร้อนจากเตาพักรอเย็น 
- สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย 

- พนักงานท่ีปฏิบัติงาน -  การสัมผัสสารอาจท าให้เกิดการระคายเคือง
เล็กน้อย 

- ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ นสู่สิ่งแวดล้อม 
- ตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น ร่างกาย 

ขาดน  า และท าให้เกิดความเครียดได้ 
- ร่างกายที่ได้รับการบาดเจ็บจากการสัมผัส

สารเคมี 
- ร่างกายที่ไดร้ับการบาดเจบ็จากการปฏิบัติงาน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
 

2.5 กระบวนการตกแต่งชิ นงานและ
การกัดกลึง 

- ฝุ่นละออง (TSP)  
- ฝุ่นอะลมูิเนียม 
- เสียงดังจากเครื่องจักร 
- ของเสียจากกระบวนการตกแต่ง

ชิ นงานและการกัดกลึง เช่น เศษ
ชิ นงานที่เสีย เศษอะลูมิเนียม เศษ 
ผ้าทราย ขี กลึง น  าเสีย เป็นต้น 

- สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย 

- พนักงานท่ีปฏิบัติงาน - โรคระบบทางเดินหายใจ 
- สมรรถภาพการได้ยิน 
- ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ นสู่สิ่งแวดล้อม 
- ร่างกายที่ได้รับการบาดเจ็บจากการปฎิบัติงาน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต่อพนักงาน (ต่อ) 
2.6 ระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 
(แบบถุงกรอง) 

-  การสัมผัสฝุ่นจากการเปลี่ยนถ่ายถุง
กรองที่เกิดจากระบบบ าบัดมลพิษ
ทางอากาศ (แบบถุงกรอง) ได้แก่ ฝุ่น
ที่ดักได้จากระบบบ าบัดมลพิษและ
ถุงกรองที่เสื่อมสภาพ 

- ถุงกรองที่เสื่อมสภาพ 

- พนักงานท่ีปฏิบัติงาน - โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การท างาน
ของปอดลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจ 

- ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ นสู่สิ่งแวดล้อม 

 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
 

2.7 ระบบบ าบัดน  าเสียทางเคมี - การใช้สารเคมีในการปรับสภาพ 
น  าเสีย 

- กากตะกอนจากระบบบ าบัดน  าเสีย
ทางเคมี 

- พนักงานท่ีปฏิบัติงาน - การสัมผัสสารอาจท าให้เกิดการระคายเคือง
เล็กน้อย 

- ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ นสู่สิ่ง แวดล้อม 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.8 งานซ่อมบ ารุง - ของเสียจากกระบวนการผลิต 

(1) อิฐทนไฟที่ต้องเปลี่ยนเมื่อมีการ
ซ่อมบ ารุงเตาหลอม 

(2) วัสดุปนเปื้อน เ ช่น เศษวัสดุ
ปนเปื้อนน  ามัน น  ามันใช้แล้ว 
แปรงลวดเหล็ก เศษผ้าทราย 

- ช่างซ่อมบ ารุง 

 
- โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การท างาน

ของปอดลดลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจ 

- ตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น ร่างกาย 
ขาดน  า เกิดการติดเชื อในระบบทางเดินหายใจ 
และท าให้เกิดความเครียดได้ 

- ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ นสู่สิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
 

2.8 งานซ่อมบ ารุง - ของเสียจากกระบวนการผลิต 
(1) อิฐทนไฟที่ต้องเปลี่ยนเมื่อมีการ

ซ่อมบ ารุงเตาหลอม 

(2) วัสดุปนเปื้อน เ ช่น เศษวัสดุ
ปนเปื้อนน  ามัน น  ามันใช้แล้ว 
แปรงลวดเหล็ก เศษผ้าทราย 

- ช่างซ่อมบ ารุง 

 
- โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การท างาน

ของปอดลดลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจ 

- ตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น ร่างกาย 
ขาดน  า เกิดการติดเชื อในระบบทางเดินหายใจ 
และท าให้เกิดความเครียดได้ 

- ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ นสู่สิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต่อพนักงาน (ต่อ) 
2.9 การจัดการน  าเสีย/น  าทิ งจาก
กระบวนการผลิตและส านักงาน/ 
โรงอาหาร  

(1) การจัดการน  าเสีย/น  าทิ งจาก
กระบวนการผลติ 

- พนักงานท่ีปฏิบัติงาน - คุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุร าคาญจากกลิ่นรบกวน 
ปัญหาน  าเสีย 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
(2) การจัดการน  าเสีย/น  าทิ งจาก

ส านักงาน/โรงอาหาร 
- พนักงานท่ีปฏิบัติงาน - คุณภาพชีวิต ในเรื่องคุณภาพน  าใช้และการ

ปนเปื้อนของน  าเสีย/น  าทิ งสู่สิ่งแวดล้อม 
2.10 การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียจากกระบวนการผลิต  

- ปริมาณขยะมูลฝอย ของเสียจาก
พนักงานและของเสียจากกระบวน 
การผลิต 

- พนักงานท่ีปฏิบัติงาน - การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกองขยะ
และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร หรือการได้รับ
อันตรายจากการปนเปื้อนของของเสียอันตราย
สู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ปัญหาขยะตกค้าง 
การลักลอบทิ งกากของเสียในพื นท่ีชุมชน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
 

2.11 การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ/
ความปลอดภัยในโรงงาน/การเข้าถึง
บริการทางด้านการแพทย ์

- ความเพียงพอของสวัสดิการด้าน
สุขภาพ สถานพยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ 

- พนักงานท่ีปฏิบัติงาน - การได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย 
หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิตอาจมีเพิ่ม
มากขึ น เนื่องจากความไม่เพียงพอของบุคลากร
ทางการแพทย์ ท าให้การรับบริการเกิดความ
ล่าช้า รวมถึงความเพียงพอของสวัสดิการด้าน
สุขภาพต่อพนักงานท่ีปฏิบัติงาน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที ่
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562



 

 

ติดตอ่สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

(ผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม) 
 

297 หมู่ 6 ต าบลหนองระเวียง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา 

โทรศัพท์ : 044-334561 
โทรสาร : 044-334562 

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

บริษัทท่ีปรึกษาสิ่งแวดล้อม : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 คุณกนกวรรณ  อัครผล 
  (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 
 คุณมนทิรา  มุงสูงเนิน 
  (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 
 คุณสุทินธ์  โพธ์ิเปี้ยศร ี
  (นักวิชาการด้านสังคม) 
 คุณวิภา  ศุภกรรม 
  (นักวิชาการด้านสังคม) 
 

1/6 ซอยรามค าแหง 145 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

โทรศัพท์ : 02-3737799  
โทรสาร : 02-3737979 
 

kanokwan.a@tet1995.com 
 
montira.m@tet1995.com 
 
sutin.p@tet1995.com 
 
wipa.s@tet1995.com 


