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เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (คร้ังที่ 1)  
ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ  

ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ 
โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

ตั้งอยู่ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

1. ความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ  

 บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบการผลิตเบียร์ และเป็นบริษัทในเครือบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด (จดทะเบียน
ประกอบกิจการท าหรือปรุงแต่งสุรากลั่นทุกชนิด เช่น สุราขาว สุราพิเศษ สุราผสม สุราผสมพิเศษ สุรา  
ปรุงพิเศษ เป็นต้น และแอลกอฮอล์ร้อยละ 95-97 ก าลังการผลิตสูงสุดประมาณ 150,000 ลิตรต่อวัน  
ตามทะเบียนโรงงานเลขที่ 10180000125573 (ทะเบียนโรงงานเดิม 3-16-1/57 ชน)) ซึ่งบริษัท ตะวันแดง 
1999 จ ากัด ได้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 
ผลิตแอลกอฮอล์และสุรา เพ่ือเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
และได้รับความเห็นชอบตามหนังสือที่ ทส 1009.3/13112 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

 บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด เป็นลักษณะการลงทุนต่อเนื่องจากการพิจารณาผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ก าลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั งภายในและต่างประเทศ พบว่าเครื่องดื่มเบียร์ก าลัง
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในท้องตลาด เนื่องจากเป็นเครื่องดื่มเพ่ือการสังสรรค์หรือผ่อนคลายที่สามารถ 
ปรุงแต่งรสชาติได้อย่างหลากหลาย ขึ นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้หมักและวัตถุดิบปรุงแต่งที่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของตลาด ส่งผลให้ธุรกิจการผลิตเบียร์ภายในประเทศหรือการน าเข้าเบียร์จากต่างประเทศ  
มีมูลค่าเติบโตขึ นอย่างต่อเนื่อง ดังนั นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและเพ่ิมความหลากหลาย
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคภายในประเทศ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด จึงวางแผนด าเนินโครงการ
โรงงานผลิตเบียร์ (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในล าดับที่ 19(2) ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562) ภายใต้
ขอบเขตพื นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์บางส่วนของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด โดยมีลักษณะเป็น
อุตสาหกรรมผลิตเบียร์จากวัตถุดิบหลัก คือ ข้าว มอลต์และฮอปส์ ร่วมกับยีสต์ เพ่ือผลิตเป็นเบียร์ที่ก าลัง 
การผลิต 35,000,000 ลิตร/เดือน (1,400,000 ลิตร/วัน จ านวนวันท างาน 300 วัน) โดยก าหนดให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกรมสรรพสามิตเพ่ือจัดจ าหน่ายทั งภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป  
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1.2 ความจ าเป็นในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การด าเนินโครงการโรงงานผลิตเบียร์ ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด ที่มีก าลังการผลิต 
35,000,000 ลิตร/เดือน เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  
ได้ก าหนดให้ประเภทโครงการอุตสาหกรรมผลิตเบียร์ที่มีก าลังการผลิตตั งแต่ 600,000 ลิตร/เดือน ต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบในขั นตอนขออนุญาตก่อสร้างและในขั นตอน 
ขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด จึงมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด เป็นผู้
ศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเบียร์ เพ่ือเสนอต่อ สผ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

1.3 วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในพื นที่รัศมีโดยรอบ 5 กิโลเมตรจากที่ตั ง
โครงการ จะด าเนินการศึกษาให้สอดคล้องตามแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดังนี  

 1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการด าเนินงาน ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ 
พื นที่โครงการ ขนาด กิจกรรมการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการด้าน  
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ  

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

 3) เพ่ือน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการจากการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาประกอบ
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด 

 4)  เพ่ือวิเคราะห์และประเมินทางเลือกในการด าเนินการ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม การสาธารณสุข และสุขภาพที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ นจากการด าเนินกิจกรรมการผลิตของ
โครงการ ทั งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต 
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 5)  เพ่ือเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั งในระยะก่อสร้างและด าเนินการ 
ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและสภาพ
พื นทีแ่ละเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อหน่วยงานอนุญาต เพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการต่อหน่วยงานอนุญาตต่อไป  

1.4 แนวทางการศึกษา 

 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 มกราคม 2562) 

 2) แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน (ปรับปรุงครั งที่ 1) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) (พฤศจิกายน 2558) 

 3) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามประกาศส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมี  
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) 

 4) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 และแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ส าหรับคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2563 

 5) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ ส าหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2561) 

6) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพเสียงส าหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2561) 

7) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน  าเสียส าหรับ
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของกองวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2562) 
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1.5 หลักเกณฑ์การพิจารณาแนวทางเลือกของโครงการ 

 1.5.1 แนวทางเลือกในการด าเนินโครงการ 

  การพิจารณาแนวทางเลือกในการพัฒนาโครงการ โรงงานผลิตเบียร์ที่ก าลังการผลิต 
35,000,000 ลิตร/เดือน ทั งนี  เมื่อพิจารณาจากความเหมาะสมของพื นที่ตั งโครงการ ความเหมาะสมทางด้าน
วิศวกรรมและการลงทุน การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านสังคม โดยมี
รายละเอียดดังนี   

  1)  แนวทางเลือกที่ 1 : เลือกพื นที่ตั งโครงการบนพื นที่ว่างภายใต้ขอบเขตพื นที่ของบริษัท 
ตะวันแดง 1999 จ ากัด ซึ่งมีการพัฒนาพื นที่เป็นโครงการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา 
ในพื นที่ข้างเคียงอยู่ก่อนแล้ว โดยการปรับปรุงพื นที่ว่างบางส่วนขนาดพื นที่ประมาณ 152.88 ไร่ (244,600 
ตารางเมตร) เพ่ือก่อสร้างเป็นบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด และประกอบกิจการโรงงานผลิตเบียร์ 
ทั งนี  ได้ค านึงถึงความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพื นฐานและบุคลากรที่มีอยู่เดิมของกลุ่มบริษัท ตะวันแดง 
1999 จ ากัด ซึ่งสามารถใช้สนับสนุนและควบคุมการด าเนินการของโครงการโรงงานผลิตเบียร์ได้อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบผลิตน  าประปา ระบบจ่ายไอน  า ระบบระบายน  า
และป้องกันน  าท่วม รวมถึงพนักงานควบคุมการผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ จึงกล่าวได้ว่าพื นที่ตั งโครงการมีความ
เหมาะสมในด้านที่ตั งโครงการ เนื่องจากที่ตั งดังกล่าวมีความสามารถที่จะรองรับการปฏิบัติงานของโครงการ
ได้อย่างครบถ้วน 

  2)  แนวทางเลือกที่ 2 : เลือกพื นที่ตั งโครงการแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ภายนอกขอบเขตพื นที่ของ
กลุ่มบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด โดยการพัฒนาแหล่งน  าใช้ ระบบผลิตน  าประปา ระบบผลิตไอน  า ระบบ
ผลิตไอน  า ระบบอัดอากาศ ระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบระบายน  า และระบบการจัดการน  าเสีย/น  าทิ ง รวมถึงการ
สรรหาพนักงานควบคุมการผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ การจัดหาแหล่งน  าดิบให้เพียงพอส าหรับใช้ในกระบวน 
การผลิตและกิจกรรมของพนักงาน 

 1.5.2 เกณฑ์การคัดเลือกแนวทางเลือกท่ีเหมาะสม 

  การคัดเลือกแนวทางเลือกของโครงการที่เหมาะสม เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสม
ของแต่ละแนวทางเลือก โดยจัดท ารายการตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklists) 
ซ่ึงเป็นการพิจารณาให้คะแนน-ถ่วงน  าหนัก (Scaling Weighting Technique) ร่วมกับการพิจารณาผลกระทบ
การพิจารณาเลือกที่ตั งโครงการ ด้านวิศวกรรมและการลงทุน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านสุขภาพและ  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการศึกษาทางเลือกครั งนี  จึงค านึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 
โดยก าหนดน  าหนักคะแนนด้านสิ่งแวดล้อมสูงที่สุดเท่ากับ 30 คะแนน เพ่ือให้การด าเนินโครงการส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงน้อยที่สุด ส่วนคะแนนด้านที่ตั งโครงการ ด้านวิศวกรรมและการลงทุน  
ด้านสังคม ด้านสุขภาพ/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะมีคะแนนในล าดับรองลงมา รวมคะแนนเต็ม 100 
คะแนน เพ่ือประเมินและคัดเลือกแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาสูงสุด โดยมีหลักเกณฑ์  
ปัจจัยย่อย และน  าหนักคะแนนในแต่ละด้านดังนี  
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  1)  ด้านที่ตั้งโครงการ (20 คะแนน) มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

(1) ความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนด (5 คะแนน) พิจารณาถึงลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดินของโครงการถึงประเภท ชนิด และจ าพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2560 ที่ตั งของโครงการตั งอยู่ในพื นที่สี เขียว หมายเลข 3.15 
ซึ่งก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน  
ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  โดยมิได้ห้ามประเภท
หรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ 19(2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการท าเบียร์ จึงมีความสอดคล้องตาม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ.2560  

(2) ด้านระบบเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภค (8 คะแนน) : เลือกพื นที่ตั ง
โครงการโรงงานผลิตเบียร์บนพื นที่ว่างที่อยู่ภายใต้ขอบเขตพื นที่ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ซึ่งมีการ
พัฒนาโครงการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุราในพื นที่อยู่ก่อนแล้ว อีกทั งยังมีโรงงานผลิตไอน  า
และน  าอุตสาหกรรมจากน  ากากส่าของบริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ท าให้
สามารถใช้ระบบเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภคท่ีมีอยู่เดิมร่วมกันได้ เช่น ระบบผลิตน  าใช้ ระบบผลิต
ไอน  า ระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบระบายน  าและการจัดการน  าทิ ง รวมทั งการส่งของเสีย/น  าเสียไปเป็นวัตถุดิบของ
โรงงานที่อยู่ในเครือเดียวกัน จึงท าให้การด าเนินโครงการบนพื นที่ว่างของบริษัทฯ สามารถลดต้นทุนในการ
ก่อสร้างรวมถึงค่าดูแลรักษาได้เป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกันในกรณีที่โครงการไปก่อตั งในพื นที่อ่ืน 

(3) ด้านทรัพยากรบุคคล (7 คะแนน) : เลือกพื นที่ตั งโครงการโรงงานผลิตเบียร์บนพื นที่
ว่างที่อยู่ภายใต้ขอบเขตพื นที่ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ซึ่งมีโครงการโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
แอลกอฮอล์และสุราอยู่ในพื นที่อยู่ก่อนแล้ว จะท าให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เดิมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีระบบสาธารณูปโภคบางส่วนที่ใช้งานร่วมกันได้ และยังอยู่ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกัน 
รวมถึงกระบวนการผลิตไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม จึงสามารถหมุนเวียนบุคลากรเดิมมาช่วยในการด าเนินงาน
จัดการได้ ซึ่งท าให้สะดวกในแง่ของการบริหารจัดการในภาพรวมของพื นที่ ทั งนี  กรณีที่รับพนักงานเพ่ิม 
ก็สามารถหาแรงงานที่มีฝีมือในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์จากแรงงานในท้องถิ่น หรือสามารถท าการ
ฝึกฝนให้เกิดความช านาญในการด าเนินกิจกรรมการผลิตได้ ลดต้นทุนทั งในระยะเวลาการพัฒนาและมี
ศักยภาพหรือไม ่

2)  ด้านสิ่งแวดล้อม (30 คะแนน) โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ การตรวจสอบข้อจ ากัด
ด้านสิ่งแวดล้อม และการส ารวจภาคสนาม พบว่ามีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของแนวทางเลือกทั ง 2 ทางเลือก 
โดยในส่วนที่ไม่มีความแตกต่างกันและไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในเชิงปริมาณ ได้แก่ (1) สภาพ  
ภูมิประเทศ (2) สภาพทางธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว (3) แหล่งน  าผิวดิน/คุณภาพน  าผิวดิน (4) ทรัพยากรดิน 
(5) พรรณไม้ (6) สัตว์ป่าและสัตว์น  า และ (7) แหล่งท่องเที่ยว ส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่าง
และสามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ในเชิงปริมาณ ได้แก่ (1) คุณภาพอากาศและเสียงรบกวน (2) การใช้น  า 
(3) ของเสียจากกระบวนการผลิต (4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ (5) การคมนาคม โดยมีรายละเอียดดังนี  
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(1) คุณภาพอากาศและเสียงรบกวน (5 คะแนน) : พิจารณาจากพื นที่อ่อนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่ราชการ รวมถึงชุมชนที่ตั งอยู่ใกล้เคียง
พื นที่โครงการ และทิศทางลมที่พัดผ่านพื นที่โครงการ การด าเนินกิจกรรมของโครงการอาจก่อให้เกิดมลพิษ
ด้านคุณภาพอากาศจากสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่นเดียวกันกับมลพิษด้านเสียงที่อาจเพ่ิมขึ นจาก
กระบวนการผลิตและการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ ซึ่งมลพิษดังกล่าวนี อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชนเพิ่มขึ น  

(2) การใช้น  า (10 คะแนน) : เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตเบียร์มีความต้องการใช้น  าใน
กระบวนการผลิตเป็นปริมาณมาก ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิต โดยจะพิจารณาปริมาณการใช้น  าทั งใน
ระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ โดยในช่วงระยะก่อสร้างจ าแนกตามลักษณะกิจกรรมได้เป็น 2 ประเภท 
คือ 1) น  าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง และ 2) น  าใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ส่วนในช่วงระยะ
ด าเนินการจะพิจารณาการใช้น  าในขั นตอนการผลิตและกิจกรรมของพนักงาน ซึ่งน  าที่น ามาใช้ในโรงงาน  
จะรับมาจากระบบผลิตน  าของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด และบริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด ที่อยู่ในพื นที่
ต่อเนื่องกัน  

(3) ของเสียและน  าเสียจากกระบวนการผลิต (5 คะแนน) : โดยพิจารณาแหล่งก าเนิด 
ประเภท และปริมาณของเสียที่เกิดขึ น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น กากข้าวและมอลต์  
กากฮอปส์ และกากยีสต์ เป็นต้น 

(4) การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื นที่ศึกษา (5 คะแนน) : การใช้ประโยชน์ที่ดินว่าง
เปล่าที่อยู่ภายใต้ขอบเขตพื นที่ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด โดยการจัดสรรที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
พื นที่ว่างในปัจจุบันเป็นโรงงานผลิตเบียร์ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด ให้เหมาะสมที่สุด ถือว่า
เป็นการใช้ประโยชน์พื นที่ว่างของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ในการลงทุนพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 

(5) การคมนาคมขนส่ง (5 คะแนน) : เนื่องจากในช่วงระยะก่อสร้างโครงการมีการขน
ย้ายวัสดุก่อสร้าง รวมถึงอุปกรณ์/เครื่องจักร ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านการกีดขวางเส้นทางการคมนาคมขนส่ง 
และท าให้ปริมาณการจราจรในพื นที่เพ่ิมขึ น แต่เป็นช่วงระยะเวลาสั น ๆ โดยพิจารณาจากปริมาณการจราจร
ที่เพ่ิมขึ น ส่วนระยะด าเนินการ มีกิจกรรมการเดินทางของพนักงาน การขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ 
การขนส่งของเสียเข้า-ออกพื นที่โรงงานจะท าให้มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจร
ของประชาชนที่อยู่ในเส้นทางขนส่งเข้าพื นทีโ่ครงการ 

3)  ด้านวิศวกรรมและการลงทุน (20 คะแนน) โครงการจะต้องพิจารณาความเหมาะสมทั ง
ทางด้านวิศวกรรม การออกแบบ และการก่อสร้าง โดยมีดัชนีชี วัดที่จะน ามาพิจารณาดังนี  

(1) ด้านการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ (3 คะแนน) : โครงการใช้วัตถุดิบ
หลักคือ ข้าว มอลต์ ฮอปส์ และยีสต์ โดยจะเป็นการพิจารณาถึงปริมาณวัตถุดิบที่น ามาใช้ในแต่ละแนว
ทางเลือกว่ามีปริมาณวัตถุดิบที่น ามาใช้มากน้อยต่างกันเพียงใด รวมทั งการขนส่งผลิตภัณฑ์เดินทางได้อย่าง
สะดวกหรือไม ่ 
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(2) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3 คะแนน) : การด าเนินโครงการโรงงานผลิตเบียร์บน
พื นที่ว่างที่อยู่ภายใต้ขอบเขตพื นที่ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ซึ่งมีการพัฒนาโครงการโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุราในพื นที่อยู่ก่อนแล้ว ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์พื นที่ร่วมกับโครงการ
เดิมที่มีการติดตั งระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตแล้วเสร็จ เพ่ือการสนับสนุนด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ น 

(3) ด้านการลงทุน (8 คะแนน) : การด าเนินโครงการโรงงานผลิตเบียร์ที่ก าลังการผลิต 
35,000,000 ลิตร/เดือน ท าให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน เนื่องจากมีความต่อเนื่องของ
กิจกรรมการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการด้านขนส่งวัตถุดิบมายังโรงงาน และจากโรงงานไปยังคู่ค้าได้อย่าง
เหมาะสม โดยพิจารณามูลค่าของการลงทุนในการประเมินเปรียบเทียบจากมูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
พัฒนาโครงการ ได้แก่ ค่าก่อสร้างโครงการ ค่าบ ารุงรักษา ความคุ้มค่าและการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่  
คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV : Net Present Value) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 
(B/C : Benefit Cost Ratio) ของแต่ละทางเลือกว่ามากหรือน้อยเพียงใดที่จะส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนต่ ากว่า 

(4) ด้านระบบสาธารณูปโภค (3 คะแนน) : เนื่องจากบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่างๆ ในพื นที่ข้างเคียงเรียบร้อยแล้ว เช่น แหล่งน  า ระบบผลิต
น  าประปา ระบบจ่ายไฟฟ้า พลังงานไอน  า ระบบบ าบัดน  าเสีย เป็นต้น ซึ่งถือว่ามีความครบครัน ดังนั น ระบบ
การใช้สาธารณูปโภคบางส่วนจึงยังคงสามารถใช้ระบบที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันได้ 

(5) ด้านความยากง่ายในการปฏิบัติงานและซ่อมบ ารุง (3 คะแนน) : เป็นการพิจารณา
ความสะดวก/ความเหมาะสมของการปฎิบัติงาน ความยากง่ายในการปฏิบัติงาน และการควบคุม ความ 
ยากง่ายในการซ่อมบ ารุง โดยพิจารณาความสะดวก/รูปแบบการซ่อมบ ารุง ระยะเวลาหรือความถี่ในการ
บ ารุงรักษา และความยากง่ายของการซ่อมบ ารุง 

4)  ด้านสังคม (15 คะแนน) : เนื่องจากการพัฒนาโครงการทั งในระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนโดยรอบโครงการ ดังนั น 
การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการคัดเลือกแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดการยอมรับโครงการมากที่สุด โดยมีรายละเอียดของปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

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

(2) การจ้างงานในชุมชน (5 คะแนน) : พิจารณาว่าการด าเนินการของแต่ละแนว
ทางเลอืก ซึ่งมีการจ้างงานในชุมชนทั งระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการมากหรือน้อยเพียงใด 

(3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (5 คะแนน) : 
พิจารณาว่าการด าเนินการของแต่ละแนวทางเลือกจะส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ นจากการด าเนินการของโครงการมากหรือน้อยเพียงใด 
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5) ด้านสุขภาพ/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (15 คะแนน) : การพิจารณาความ
เหมาะสมด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาแนวทางเลือก ทั งนี   
หากแนวทางเลือกอยู่ในพื นที่ที่เข้าถึงยากหรือพื นที่ที่มีความเสี่ยงสูงย่อมมีผลกระทบในระดับสูงกว่า 
แนวทางเลือกของโครงการที่อยู่ในพื นที่เดิม โดยมีดัชนีชี วัดที่น ามาใช้ประกอบการพิจารณาดังนี  

(1) ความปลอดภัยจากการขนส่ง (7 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

(1.1) ระยะก่อสร้าง (2 คะแนน) : พิจารณาจากปริมาณการจราจรที่เพ่ิมสูงขึ นจาก
การขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์ในการก่อสร้างโครงการของแต่ละแนวทางเลือก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ
เพ่ิมสูงขึ น 

(1.2) ระยะด าเนินการ (5 คะแนน) : พิจารณาจากปริมาณการจราจรที่เพ่ิมสูงขึ น
จากการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และกากของเสียของแต่ละแนวทางเลือก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ 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 าเนินการของโครงการ 
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่โดยรอบพื นที่โครงการและพนักงานที่ท างาน  
ในโครงการ ทั งทางด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความเครียด/ความกังวล การคมนาคม การสัมผัสสารเคมี  
โรคจากการประกอบอาชีพ และสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น  

1.5.3 เกณฑ์การประเมินแนวทางเลือกที่เหมาะสมและการถ่วงน้ าหนัก 

ส าหรับการพิจารณาให้คะแนนในแต่ะละปัจจัยจะพิจารณาจากความได้เปรียบ/เสียเปรียบ หรือ
ข้อดี/ข้อเสีย โดยการให้ค่าตัวคูณลักษณะเช่นเดียวกันกับการให้คะแนนค่าความส าคัญ การให้ค่าตัวคูณหรือ
ค่าถ่วงน  าหนักจะเป็นการถ่วงค่าความส าคัญของปัจจัยในแต่ละแนวทางเลือกของโครงการ ส าหรับค่าตัวคูณ
ในโครงการนี ได้ก าหนดให้เป็น 2 ลักษณะ ตามประเภทของข้อมูลในแต่ละปัจจัยย่อยที่จะน ามาเปรียบเทียบดัง
แสดงดังตารางที ่1.5.3-1 และตารางที่ 1.5.3-2 คือ ค่าตัวคูณส าหรับประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้ และ
ประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขได้ ตามล าดับ ซึ่งค่าตัวคูณของทั งสองลักษณะดังกล่าวแบ่งเป็น 5 ระดับ โดย
ก าหนดให้ปัจจัยในแต่ละแนวทางเลือกที่ไม่ดี มีความเหมาะสมน้อย หรือมีผลกระทบรุนแรง มีค่าตัวคูณ
เท่ากับ 0.2 เพื่อหลีกเลี่ยงการพัฒนาโครงการ ส่วนปัจจัยในแต่ละแนวทางเลือกที่ดีมาก มีความเหมาะสมที่สุด  
หรือไม่มีผลกระทบมีค่าตัวคูณเท่ากับ 1.0 ซึ่งจะเป็นแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการต่อไป 
ส่วนแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมค่อนข้างสูง หรือมีผลกระทบต่ า แนวทางเลือกที่มีความเหมาะสม  
ปานกลาง หรือมีผลกระทบปานกลาง และแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมค่อนข้างต่ า หรือมีผลกระทบสูง 
จะมีค่าตัวคูณเท่ากับ 0.8 0.6 และ 0.4 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 1.5.3-1 ค่าตัวคูณส าหรับประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้ 
ระดับเชิงคุณภาพ ค่าตัวคูณ 

ดีมาก 1.0 
ด ี 0.8 

ปานกลาง 0.6 
พอใช้ 0.4 

ไม่ค่อยด ี 0.2 
ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 

ตารางท่ี 1.5.3-2 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, 2564 
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2. รายละเอียดโครงการ 

2.1  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

  โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ตั งอยู่ที่ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีขนาดพื นที่โครงการ 
152 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา หรือประมาณ 152.88 ไร่ ปัจจุบันพื นที่โครงการเป็นพื นที่ว่างเปล่ารอการใช้
ประโยชน์ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด แสดงดังรูปที่ 2.1-1 โดยพื นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับ
บริเวณโดยรอบ ดังนี   

 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  ทางสาธารณประโยชน์ ถัดไปเป็นที่ดินเอกชนอ่ืนท าการเกษตรกรรม  
(มันส าปะหลัง อ้อย) 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  พื นที่โรงงานผลิตไอน  าและน  าอุตสาหกรรมจากน  ากากส่า ของบริษัท  
ดินสวย น  าใส จ ากัด  

 ทิศใต ้    ติดต่อกับ  ทางสาธารณประโยชน์ และพื นที่โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ของ
บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ทางสาธารณประโยชน์ ถัดไปเป็นที่ดินเอกชนอ่ืนท าการเกษตรกรรม  
(มันส าปะหลัง) 

 การคมนาคมเข้าสู่พื นที่โครงการ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางแรก เริ่มต้นเดินทางจาก
กรุงเทพฯ ขึ นไปทางทิศเหนือ โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ช่วงสุพรรณบุรี-ชัยนาท ถึงแยกเข้า
อ าเภอหันคา เลี ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3039 (หันคา-วังกะชาย) ข้ามสะพานข้ามแม่น  าท่าจีน จนถึง
สี่แยกอ าเภอหันคา เลี ยวขวาไปตามถนนเฉลิมพระเกียรติ (หันคา-ท่าโบสถ์) จนถึงเทศบาลต าบลสามง่าม- 
ท่าโบสถ์ ใช้เส้นทางถนนยุทธศาสตร์ ผ่านเทศบาลต าบลสามง่าม-ท่าโบสถ์ แล้วใช้เส้นทางถนนทางหลวง
ชนบท (ชน.5016) ช่วงท่าโบสถ์-หนองแซง เบี่ยงซ้ายข้ามคลองชลประทานผ่านด้านหน้าเทศบาลต าบล 
หนองแซง ไปตามถนนลูกรังจนถึงบ้านเขาน้อย (หมู่ที่ 15) โครงการอยู่ถัดจากหมู่บ้านเขาน้อยไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบพื นที่โครงการอยู่ทางด้านซ้ายมือ ส่วนเส้นทางที่ 2 เริ่มต้นเดินทางจากอ าเภอ 
วัดสิงห์ มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ไปตามทางหลวงหมายเลข 3183 เข้าสู่ถนนสอนประสิทธิ์ ไปจนถึงหมู่ที่ 8  
บ้านหนองจงอาง เลี ยวขวาไปตามถนนดินลูกรัง ข้ามคลองชลประทาน แล้วตรงไปตามถนนลูกรังระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร จะพบพื นท่ีโครงการอยู่ทางด้านขวามือ  
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รูปที่ 2.1-1 รูปที่ตั งโครงการและขอบเขตพื นที่ศึกษา 
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2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 

 ขนาดพื นที่โครงการ 152 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา หรือ 152.88 ไร่  (244,600 ตารางเมตร) โดย
โครงการมีการใช้ประโยชน์พื นที่ภายในโครงการ แสดงดังตารางที่ 2.2-1 และรูปท่ี 2.2-1 ประกอบด้วย พื นที่
ส่วนการผลิต ประมาณ 18.78 ไร่ (30,040 ตารางเมตร) พื นที่สาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต 
ประมาณ 27.90 ไร่ (44,635 ตารางเมตร) พื นที่ส านักงาน/โรงอาหาร/บ้านพัก ประมาณ 3.27 ไร่ (5,225 
ตารางเมตร) พื นที่ถนน พื นที่ว่าง และอ่ืนๆ ประมาณ 90.16 ไร่ (144,268 ตารางเมตร) ส าหรับพื นสีเขียว
ประมาณ 12.77 ไร่ (20,432 ตารางเมตร) 

ตารางท่ี 2.2-1 การใช้ประโยชน์พื นทีภ่ายในโครงการ  

หมายเลข การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
ขนาดพื้นที ่

ไร่ ตารางเมตร ร้อยละ 
พื้นที่ส่วนการผลิต  18.60 29,755 12.17 

1  พื นที่รับวัตถุดบิ 0.87 1,395 0.57 
2  พื นที่ถังเก็บวัตถุดิบ 1.37 2,195 0.90 
3  อาคารส่วนการผลิตเบียร ์ 2.13 3,400 1.39 
4  อาคารกรองเบียร์ 1.43 2,280 0.93 
5  พื นที่ถังหมักเบียร์/ถังเก็บเบียร์ 2.00 3,200 1.31 
6  อาคารห้องควบคุมการผลิต 0.82 1,315 0.54 
7  อาคารบรรจุเบียร์ 9.98 15,970 6.53 

พื้นที่สาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต 27.90 44,625 18.24 
8  อาคารเก็บสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 15.81 25,300 10.34 
9  อาคารตาชัง่/ห้องควบคุมตาชั่ง 0.02 30 0.01 

10  พื นที่ระบบน าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ใหม่ 1.38 2,200 0.90 
11  พื นที่ระบบอัดอากาศ 1.00 1,600 0.66 
12  อาคารเก็บและเตรียมสารเคมี 1.00 1,600 0.66 
13  อาคารพักขยะมูลฝอย 0.10 160 0.07 
14  อาคารเก็บวัสดุเหลือใช้ 0.04 60 0.02 
15  พื นที่เก็บกากของเสียจากกระบวนการผลิต 0.16 250 0.10 
16  อาคารซ่อมบ ารุง 0.20 325 0.13 
17  อาคารระบบดบัเพลิง 1.41 2,260 0.92 
18  บ่อหน่วงน  าฝน 2.02 3,230 1.32 
19  ถังเก็บน  าประปาและน  าอ่อน 0.63 1,010 0.41 
20  พื นที่ระบบบ าบดัน  าเสีย 2.31 3,700 1.51 
21  บ่อพักน  าทิ ง (Holding Pond) 0.91 1,450 0.59 
22  บ่อพักน  าทิ งฉุกเฉิน (Emergency Pond) 0.91 1,450 0.59 
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ตารางท่ี 2.2-1(ต่อ) การใช้ประโยชน์พื นที่ภายในโครงการ 

หมายเลข การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
ชนาดพื้นที ่

ไร่ ตารางเมตร ร้อยละ 
พื้นที่อาคารส านักงาน/โรงอาหาร/บ้านพัก 3.26 5,225 2.14 

23  อาคารส านักงาน/สรรพสามิต 2.44 3,900 1.59 
24  อาคารโรงอาหาร 0.67 1,070 0.44 
25  อาคารบ้านพักสรรพสามติ 0.07 120 0.05 
26  อาคารป้อมยาม (ทางเข้า-ออกหลัก) 0.05 90 0.04 
27  อาคารป้อมยาม (ทางออกส ารอง) 0.03 45 0.02 

พื้นที่ถนน พื้นที่ว่าง และอื่นๆ 90.35 144,563 59.10 
28  ลานจอดรถยนต/์จักรยานยนต ์ 1.56 2,500 1.02 
29  ลานจอดรถบรรทุก 1.66 2,660 1.09 
30  ถนน พื นที่ว่างรอการใชป้ระโยชน์และอ่ืนๆ 87.13 139,403 56.99 

พื้นที่สีเขียว 12.77 20,432 8.35 
รวม 152.88 244,600 100.00 

ที่มา : บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด, 2564 
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รูปที่ 2.2-1 ผังการใช้ประโยชน์พื นทีภ่ายในโครงการ 
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2.3 วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 

 1)  วัตถุดิบ 

   วัตถุดิบหลักที่ส าคัญในกระบวนการผลิตเบียร์ ได้แก่ ข้าว (Rice) และมอลต์ (Malt) จะถูกน าไป
หมักเพ่ือเปลี่ยนแป้งในข้าวและมอลต์เป็นแอลกอฮอล์ ส่วนฮอปส์ (Hops) ท าหน้าที่เป็นวัตถุดิบในการ
ปรับปรุงรสชาติเบียร์ และยีสต์ (Yeast) ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการหมักเบียร์ แสดงดังตารางที่ 2.3-1 และ 
รูปที่ 2.3-1 

 2)  สารเคมี  

   สารเคมีที่ใช้ในโครงการจะใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ เอนไซม์ผสม (Mixed Enzyme) 
ประกอบด้วย เอนไซม์ผสม (Mixed Enzyme) คือ อัลฟาอะไมเลส (Alpha-Amylase) ผสมกับกลูโคอะไมเลส 
(Gluco-Amylase) ใช้เร่งปฏิกิริยาเพื่อเปลี่ยนแป้งในข้าวและมอลต์เป็นน  าตาล แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) ใช้ 
ใช้ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างในการผลิตเบียร์ให้เหมาะสม และการใช้สารเคมีอ่ืนๆ ส าหรับท าความสะอาดถัง
และอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และกรด
ไฮโดรคลอริก (HCl) เป็นต้น อีกทั ง มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่
เกิดขึ นจากการหมักเบียร์ โดยจะน ากลับมาใช้เพ่ิมรสชาติของเบียร์ (ความซ่า) อ้างถึงตารางท่ี 2.3-1  

 3)  ผลิตภัณฑ์ 

   ผลิตภัณฑ์หลักของโครงการ คือ เบียร์ประมาณ 35,000,000 ลิตร/เดือน หรือ 420,000,000 
ลิตร/ปี ซึ่งจะถูกบรรจุในลักษณะต่างๆ เช่น เบียร์บรรจุกระป๋อง เบียร์บรรจุขวด และเบียร์สด (บรรจุในถัง
อลูมิเนียมหรือถัง KEG) ก่อนส่งจ าหน่ายภายในประเทศ/ต่างประเทศ อ้างถึงตารางท่ี 2.3-1 
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ตารางท่ี 2.3-1 ประเภทของวัตถุดิบ สารเคมี เชื อเพลิง และผลิตภัณฑ์ของโครงการ  

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลติภัณฑ ์ ท่ีมา/การใช้ประโยชน ์
ปริมาณ  
การใช้ 

การขนส่ง/บรรจุภัณฑ ์
ความถี่ใน
การขนส่ง 

การเก็บกัก/พ้ืนท่ีเก็บกัก 

1.  วัตถดุิบ      
1.1 ข้าว (Rice) - วัตถุดิบหลักในการผลิตเบียร์ 1,075  

ตัน/เดือน 
- ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 หรือ 18 ล้อ /

บรรจุในถุงขนาด 25 กิโลกรัม 
54 

คัน/เดือน 
- จัดเก็บในไซโลขา้ว ขนาด 220 ตัน 

จ านวน 4 ไซโล 
1.2 มอลต์ (Malt) - วัตถุดิบหลักในการผลิตเบียร์ 4,410 ตัน 

ตัน/เดือน 
- ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 หรือ 18 ล้อ /

บรรจุในถุงขนาด 25 กิโลกรัม 
221 

คัน/เดือน 
- จัดเก็บไซโลมอลต์ ขนาด 600 ตัน  

จ านวน 16 ไซโล 
1.3 ฮอปส์ (Hops) - วัตถุดิบหลักในการปรับปรุง

รสชาติเบียร์ 
18 ตัน 

ตัน/เดือน 
- ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ/บรรจุในถุง

ขนาด 5 กิโลกรัม 
4 

คัน/เดือน 
- จัดเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิที่อยู่ในพื นที่

อาคารส่วนการผลิต 
1.4 ยีสต์ (Yeast)  - วัตถุดิบหลักในการหมักเบียร์ 0.0025  

ตัน/ครั ง 
- ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ/บรรจุในถุง

ขนาด 5 กิโลกรัม 
1 

คัน/เดือน 
- จัดเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิที่อยู่ในพื นที่

อาคารส่วนการผลิต 
2.  สารเคม ี      

2.1 เอนไซม์ผสม (Mixed Enzyme) 
คือ  อัลฟาอะไม เลส  (Alpha-
amylase) ผ ส ม กั บ ก ลู โ ค อ ะ
ไมเลส (Gluco-amylase) 

- ใช้เร่งปฏิกิริยาเพื่อเปลี่ยนแป้ง
ในข้าวและมอลต์เป็นน  าตาล 

0.35  
ตัน/เดือน 

- ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ/บรรจุในถัง
ขนาด 25 หรือ 30 กโิลกรัม 

1 
คัน/เดือน 

- จัดเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิที่อยู่ในพื นที่
อาคารส่วนการผลิต  

2.2 แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium 
Chloride : CaCl2) 

- ใช้ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ในการผลิตเบียร์ให้เหมาะสม 

12 ตัน 
ตัน/เดือน 

- ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ/บรรจุในถุง
ขนาด 25 กิโลกรัม 

1 
คัน/เดือน 

- จัดเก็บในอาคารเก็บสารเคมีของโครงการ 

2.3 โซเดียมไฮดรอกไซด ์
(Sodium hydroxide : NaOH) 

- ใช้ในการท าความสะอาดถัง/
อุปกรณ์ผลิต/ล้างระบบท่อ 

53.50 
ตัน/เดือน 

- ขนส่งด้วยรถบรรทกุของเหลว ISO Tank 
ขนาด 15 ตัน 

4 
คัน/เดือน 

- จัดเก็บในอาคารเก็บสารเคมีกรด-ด่างของ
โครงการ โดยถังขนาด 23 ตัน จ านวน 1 ถัง 

2.4 กรดไฮโดรคลอริก 
(Hydrochloric acid : HCl) 

- ใช้ในการท าความสะอาดถัง/
อุปกรณ์ผลิต/ล้างระบบท่อ 

10.8 ตัน 
ตัน/เดือน 

- ขนส่งด้วยรถบรรทุกของเหลว ISO Tank 
ขนาด 15 ตัน 

1 
คัน/เดือน 

- จัดเก็บในอาคารเก็บสารเคมีกรด-ด่างของ
โครงการ โดยถังขนาด 23 ตัน จ านวน 1 ถัง 

2.5 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
(Carbondioxide : CO2) 

- ใช้เพิ่มรสชาติของเบียร์  
(ความซ่า) 

840.25 
ลบ.ม./เดือน 

- รับจากถังบรรจุก๊าซ CO2 ในระบบ CO2 

Recovery Unit ของโครงการ 
- - จัดเก็บในถังบรรจุก๊าซ CO2 ในระบบ CO2 

Recovery Unit ของโครงการ 
3. ผลติภัณฑ ์      

3.1 เบียร์ - ผลิตภัณฑ์ของโครงการ 35,000,000 
ลิตร/เดือน 

- ขนส่งด้วยรถบรรทุกคอนเทนเนอร์/บรรจุ
ในบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ ของโครงการ 
เช่น กระป๋อง ขวดแก้ว และถัง KEG 

70 
คัน/เดือน 

- จัดเก็บในอาคารเก็บผลิตภัณฑ์ของโครงการ 

ที่มา : บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด, 2564 
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ข้าว (Rice) มอลต์ (Malt) 
  

ฮอปส์ (Hops) ยีสต์ (Yeast) 
รูปที่ 2.3-1 วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในกระบวนการผลิตเบียร์ 
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2.4 อุปกรณ์/เครื่องจักรและกระบวนการผลิต 

 1)  อุปกรณ์/เครื่องจักร 

อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ส าคัญที่ใช้ในการผลิตเบียร์ ได้แก่ เครื่องบดข้าว (Rice mill) เครื่องบด
มอลต์ (Malt mill) หม้อต้มข้าว (Rice Cooker) หม้อต้มมอลต์ (Mash Tun) หม้อกรอง (Lauter Tun)  
หม้อปรุงรส (Wort Kettle) หม้อกรองฮอปส์ (Whirlpool) ถังหมักและบ่ม (Fermentation&Maturation 
tank) ถังกรองเบียร์ (Beer filtration) และถังพักเบียร์ (Bright Beer tank) เป็นต้น โดยอุปกรณ์/เครื่องจักร 
ส่วนใหญ่ใช้สแตนเลสเป็นวัสดุและมีรูปทรงเรขาคณิตอย่างง่าย  

 2)  กระบวนการผลิต 

เทคโนโลยีการผลิตเบียร์ที่โครงการเลือกใช้นั นเป็นเทคโนโลยีการผลิตเบียร์แบบ Batch Process 
ซึ่งสามารถผลิตเบียร์ได้หลากหลายรสชาติและได้เบียร์ที่มีรสชาตินุ่มนวลกว่าเทคโนโลยีการผลิตแบบ 
Continuous Process ส าหรับการผลิตเบียร์มีขั นตอนต่างๆ แสดงดังรูปที่ 2.4-1 มีรายละเอียดดังนี  

2.1) การเตรียมวัตถุดิบ : เป็นการลดขนาดของข้าวและมอลต์ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต 
โดยข้าวจะถูกส่งไปบดด้วยเครื่องบดข้าว (Rice Mill) ส าหรับข้าวที่ถูกบดหยาบจะเรียกว่าปลายข้าว ซึ่งจะถูก
ส่งไปต้มให้สุกก่อนน าไปผสมกับมอลต์ ส่วนมอลต์จะถูกส่งไปบดด้วยหม้อบดมอลต์ (Grain Mill) เมื่อมอลต์
ผ่านการบดหยาบเนื อมอลต์จะแตกออกและเอนไซม์ภายในจะสามารถละลายน  าได้ง่ายขึ นเพ่ือน าไปต้ม  

2.2) การต้มข้าวและมอลต์ : ปลายข้าวจะถูกส่งเข้าหม้อต้มข้าว (Rice cooker) ส่วนมอลต์บด
หยาบจะถูกส่งเข้าสู่หม้อต้มมอลต์ (Mash Tun) โดยจะต้มร่วมกับน  าอ่อนมีการใช้ไอน  าเป็นการให้ความร้อน
ทางอ้อมกับอุปกรณ์โดยควบคุมอุณหภูมิของหม้อต้มให้มีค่าประมาณ 78-100 องศาเซลเซียส ขั นตอนนี จะใช้
เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง นอกจากนี  ยังมีการเติมแคลเซียมคลอไรด์ เพ่ือปรับค่าความเป็นกรด-ด่างให้
เหมาะสมต่อการท างานของเอนไซม์ หลังจากนั นจะมีการเติมเอนไซม์ผสม (อัลฟาอะไมเลสผสมกับกลูโค 
อะไมเลส) เพ่ือให้เอนไซม์เปลี่ยนรูปแป้งในข้าวและมอลต์เป็นน  าตาลที่เรียกว่า “น  าเวิร์ต (Wort)” ส าหรับ
หมักเบียร์ โดยน  าเวิร์ตประกอบด้วยแป้งที่ย่อยแล้วบางส่วน น  าตาล เอนไซม์ และโปรตีน 

2.3) การกรองกากข้าวและมอลต์ : น  าเวิร์ตจากหม้อต้มจะถูกส่งมายังหม้อกรองข้าวและมอลต์ 
(Lauter Tun) เพ่ือกรองกากข้าว/มอลต์ออกจากน  าเวิร์ตที่อุณหภูมิประมาณ 76-80 องศาเซลเซียส และ
ขั นตอนนี จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยจะมีการใช้น  าอ่อนเพ่ือสกัดน  าเวิร์ตส่วนที่ยังตกค้างอยู่ในกากข้าว
และมอลต์ออกมาให้มากที่สุดก่อนส่งไปยังหม้อปรุงรสต่อไป ส าหรับกากข้าว/มอลต์ที่ได้จากการกรองจะถูก
น าไปเก็บพักในไซโลเก็บกากของเสียจากกระบวนการผลิต ก่อนติดต่อให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากราชการ
หรือผู้ที่สนใจเข้ามารับซื อไปใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์/ปุ๋ยหมักตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

2.4) การปรุงรส : น  าเวิร์ตจะถูกส่งเข้าสู่หม้อปรุงรส (Wort Kettle) และใช้ไอน  าเพ่ือให้ความ
ร้อนกับน  าเวิร์ตที่อุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ระหว่างนี จะมีการเติมแคลเซียม
คลอไรด์ เพ่ือปรับค่าความเป็นกรด-ด่างให้เหมาะสมต่อการท างานของยีสต์ และเติมฮอปส์ เพ่ือยับยั งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์และเอนไซม์ รวมถึงการท าให้น  าเวิร์ตมีรสขมและมีกลิ่นเฉพาะตัว ทั งนี  น  าเวิร์ต 
ที่ผ่านการปรุงรสจะถูกเคี่ยวจนได้ความเข้มข้นของน  าตาลประมาณ 16 เพลโต (ปริมาณซูโครสในน  าเวิร์ต 
ร้อยละ 16 โดยน  าหนัก)  
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2.5) การกรองฮอปส์ : น  าเวิร์ตที่ผ่านการเคี่ยวจะถูกส่งเข้าสู่หม้อกรองฮอปส์ (Whirlpool)  
เพ่ือแยกตะกอนโปรตีนส่วนเกินและกากฮอปส์ที่อาจไปรบกวนกระบวนการหมักเบียร์ในขั นตอนต่อไป  
โดยการแยกกากตะกอนจะอาศัยการกวนให้เป็นตะกอนฮอปส์ (Hot Trub) มารวมกันที่ก้นหม้อแล้วจึงส่งเข้า 
Lauter Tun เพ่ือน าออกจากพร้อมกับกากข้าว/มอลต์  และน าไปเก็บพักในไซโลเก็บกากของเสียจาก
กระบวนการผลิต  

2.6) การลดอุณหภูมิของน้ าเวิร์ต : น  าเวิร์ตจะถูกลดอุณหภูมิลงโดยการแลกเปลี่ยนความร้อน
กับสารตัวกลางในระบบท าความเย็น (Refrigerator Unit) เพ่ือลดอุณหภูมิลงประมาณ 10 องศาเซลเซียส 
ก่อนเข้าสู่ขั นตอนการหมักและบ่มเบียร์ 

2.7) การหมักและบ่มเบียร์ : น  าเวิร์ตที่อุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียส จะถูกเติมอากาศ
และส่งเข้าสู่ถังหมักเบียร์ พร้อมกับการเติมยีสต์ด้วยในขณะเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการหมักน  าเวิร์ตที่มีความ
เข้มข้นของน  าตาลสูงให้กลายเป็นแอลกอฮอล์ (น  าเบียร์) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยขั นตอนนี จะใช้
เวลาประมาณ 5-7 วัน และมีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารตัวกลางในระบบท าความเย็น (Refrigerator 
Unit) เพ่ือควบคุมอุณหภูมิให้ยีสต์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน  าเบียร์ที่ผ่านการหมักแล้วเรียกว่า 
Young beer จะถูกสูบเข้าสู่ถังบ่มเบียร์และแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารตัวกลางในระบบท าความเย็นเพ่ือลด
อุณหภูมิลงประมาณ -1 ถึง 0 องศาเซลเซียส ใช้เวลาบ่มอีกประมาณ 7-14 วัน เพ่ือให้เบียร์มีลักษณะใส และ
มีรสชาติเหมาะสม ส่วนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ นจากการหมักจะถูกแยกออกที่ด้านบนของถังหมัก
เบียร์และน าเข้าระบบน าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ใหม่ เพ่ือก าจัดสารเจือปนและปรับปรุงคุณภาพ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนน ากลับมาใช้เติมลงในผลิตภัณฑ์เบียร์เพ่ือเพ่ิมรสชาติ (ความซ่า)  

2.8) การกรองเบียร์ใส : น าเบียร์จากการหมักและบ่มมาผ่านเครื่องกรองเบียร์ (Beer filtration) 
เพ่ือกรองยีสต์หรือสิ่งปะปนที่ยังตกค้างอยู่ออกไป โดยก่อนกรองต้องลดอุณหภูมิเบียร์ลงจนเหลือประมาณ 
-2 ถึง -1 องศาเซลเซียส เพ่ือป้องกันการเกิดฟองเบียร์ในเครื่องกรองเบียร์ 

2.9) การกักเก็บเบียร์ : เบียร์ที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกสูบไปเก็บไว้ในถังเก็บเบียร์สด (Bright 
Beer Tank) และมีการเติมน  า เพ่ือปรับปริมาณแอลกอฮอล์ และมีการหมุนเวียนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) เพ่ือเพ่ิมรสชาติ (ความซ่า) ก่อนน าไปบรรจุในลักษณะต่างๆ ตามข้อก าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดต่อไป  

2.10) การบรรจุ : เบียร์จะถูกบรรจุในลักษณะต่างๆ เช่น เบียร์บรรจุกระป๋อง เบียร์บรรจุขวด 
และเบียร์สด (บรรจุในถังอลูมิเนียมหรือถัง KEG) โดยการบรรจุเบียร์กระป๋องและแบบขวด ต้องมีการฆ่าเชื อ
บรรจุภัณฑ์ให้ปลอดเชื อด้วยน  าร้อนและกระบวนการพาสเจอไรซ์ ส่วนการบรรจุเบียร์สด (ถัง KEG) จะบรรจุ
ลงภาชนะทรงกระบอกท าจากอลูมิเนียมขนาดใหญ่ภายใต้แรงดัน 
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รูปที่ 2.4-1 กระบวนการผลิตเบียร์ 
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2.5 ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่างๆ 

 1) แหล่งน้ าใช้ 

  โครงการคาดว่าจะมีความต้องการน  าใช้ประมาณ 3,300 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะมีการใช้
น  าอ่อน (Soft Water) ในกระบวนการผลิตเป็นหลัก และมีการใช้น  าประปาและน  าอุตสาหกรรมในระบบ
สาธารณูปโภคและกิจกรรมอ่ืนๆ ส าหรับแหล่งสนับสนุนน  าใช้ของโครงการจะรับมาจากบริษัท ตะวันแดง 
1999 จ ากัด และบริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด ที่อยู่ในพื นที่ข้างเคียงกัน โดยจะรับน  าใช้เข้ามาเก็บพักภายใน
พื นที่โครงการก่อนน าไปใช้ในกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่างๆ  

 2) ระบบไฟฟ้า 

  โครงการคาดว่าจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ 8.2 เมกะวัตต์ เพ่ือน ามาใช้ส าหรับเครื่องจักร/
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต เช่น ปั๊มสูบจ่าย เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เป็นต้น โดย
โครงการจะรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหันคา ผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 115 กิโล
โวลต์ ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ที่อยู่ในพื นที่เดียวกัน 

 3) ระบบไอน้ า 

  โครงการคาดว่าจะมีความต้องการใช้ไอน  าในกระบวนการผลิตประมาณ 500 ตัน/วัน โดยรับมา
จากโครงการโรงงานผลิตไอน  าและน  าอุตสาหกรรมจากน  ากายกส่า ของบริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด ที่อยู่ใน
พื นที่ข้างเคียง ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการเป็นระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร โดยขนส่งผ่านระบบท่อมายัง
บริเวณอาคารส่วนการผลิตที่มีการใช้ไอน  า  

 4)  ระบบน าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ใหม่ (CO2 Recovery Unit)  

  โครงการติดตั งระบบน าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ใหม่ (CO2 Recovery Unit) ที่มีขนาด
รองรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2.4 ตัน/ชั่วโมง เนื่องจากกระบวนการผลิตเบียร์ในขั นตอนการหมักและบ่ม
จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ประมาณ 35 ตัน/วัน โดยโครงการจะรวบรวมก๊าซ
ดังกล่าวเข้าระบบน าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ใหม่ เพ่ือก าจัดสารเจือปนและปรับปรุงคุณภาพก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ก่อนน ากลับมาใช้เพ่ือเพ่ิมรสชาติ (ความซ่า) ให้กับผลิตภัณฑ์เบียร์ของโครงการ  

 5)  ระบบท าความเย็น (Refrigerator Unit) 

  โครงการติดตั งระบบท าความเย็นแบบใช้สารท าความเย็น คือ แอมโมเนีย/ไกลคอล ท าหน้าที่เป็น
สารแลกเปลี่ยนความร้อนทางอ้อมกับผลิตภัณฑ์เบียร์ เพ่ือลดอุณหภูมิให้เหมาะสมในแต่ละขั นตอนการผลิต 
โดยสารท าความเย็นจะถูกหมุนเวียนอยู่ในระบบปิดอย่างต่อเนื่อง 

 6)  ระบบขนส่ง กิจกรรมการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และกากของเสีย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้
รถบรรทุกในการขนส่ง  
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2.6 มลพิษและการควบคุม 

 มลพิษที่เกิดจากการด าเนินงานของโครงการรวมถึงการจัดการมลพิษในแต่ละด้าน สามารถสรุปได้  
ดังแสดงในตารางท่ี 2.6-1 

ตารางท่ี 2.6-1 แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการมลพิษของโครงการ 
แหล่งก าเนิด มลพิษที่เกิดขึน้ การจัดการมลพิษ 

1. การเตรียมวตัถุดิบ  - ฝุ่นจากการบดข้าวและมอลต์  
- เสียงดังจากเครื่องจักร เช่น เครื่อง

บดข้าว เครื่องบดมอลต์ 

- โครงการติดตั ง Hood ดูดฝุ่นบริเวณเครื่องบด
ข้าวและเครื่องบดมอลต์ลดการฟุ้งกระจายใน
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- โครงการก าหนดให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยน
พนักงาน จ ากัดเวลาในการปฏิบัติงานในบริเวณ
นั น และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (PPE) ทุกครั งท่ีปฏิบัติงาน 

2. การต้มข้าวและมอลต ์ - ใช้ความร้อนที่หม้อต้มข้าว และ 
หม้อต้มมอลต์ เพื่อเร่งปฏิกิริยาให้
เอนไซม์เปลี่ยนรูปแป้งในข้าวและ
มอลต์เป็นน  าตาลที่เรียกว่าน  าเวิร์ต 
(Wort) 

- โครงการก าหนดให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยน
พนักงาน และไปพักยังพื นที่ปรับอากาศที่
โครงการได้จัดเตรียมไว้  จ ากัดเวลาในการ
ปฏิบัติงานในบริเวณนั น รวมทั งสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั งที่
ปฏิบัติงาน 

- โครงการออกแบบให้หม้อต้มข้าวและหม้อต้ม
มอลต์มีการใช้ฉนวนกันความร้อนภายในหม้อ 
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายความร้อนออกมาสู่
สภาพแวดล้อมภายนอก 

3. การกรองข้าวและมอลต ์ - กากข้าว/มอลต์/Hot trub  - โครงการจัดให้มีถังไซโลส าหรับเก็บพักกากของ
เสียจากกระบวนการผลิต โดยสามารถน าไปใช้
ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์ หรือน าไปหมักปุ๋ยเพื่อ
เป็นสารปรับปรุงดิน 

4. การปรุงรส - ความร้อนจากหม้อปรุงรส ซึ่งต้องมี
การใช้ความร้อนเคี่ยวน  าเวิร์ตให้มี
ความเข้มข้นของน  าตาลสูง 

- โครงการก าหนดให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยน
พนักงาน และไปพักยังพื นที่ปรับอากาศที่
โครงการได้จัดเตรียมไว้  จ ากัดเวลาในการ
ปฏิบัติงานในบริเวณนั น รวมทั งสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั งที่
ปฏิบัติงาน 

- โครงการออกแบบให้หม้อปรุงรสมีการใช้ฉนวน
กันความร้อนภายในหม้อ เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายความร้อนออกมาสู่สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

5. การหมักและบ่มเบียร ์ - ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ - โครงการก าหนดให้มีการรวบรวมก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์ออกทางด้านบนของถังหมักเบียร์
และน าเข้าระบบน าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
กลับมาใ ช้ใหม่  เพื่อก าจัดสาร เจือปนและ
ปรับปรุงคุณภาพก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อน
น ากลับมาใช้เติมลงในผลิตภัณฑ์เบียร์เพื่อเพิ่ม
รสชาติ (ความซ่า) 
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ตารางท่ี 2.6-1 (ต่อ) แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการมลพิษของโครงการ 
แหล่งก าเนิด มลพิษที่เกิดขึน้ การจัดการมลพิษ 

6. การกรองเบียร์ใส - กากยีสต์ - โครงการจัดให้มีถังไซโลส าหรับเก็บพักกาก 
ของเสียจากกระบวนการผลิต โดยสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์ หรือน าไป
หมักปุ๋ยเพื่อเป็นสารปรับปรุงดิน 

7. การบรรจ ุ - เสียงดั งจากการกระทบกันของ 
บรรจุภัณฑ์เบียร์ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์
แบบกระป๋อง บรรจุภัณฑ์แบบขวด  

- เสียงดังจากการใช้เครื่องอัดแรงดัน
เพื่อบรรจุเบียร์สดใส่ถัง KEG 

- โครงการก าหนดให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยน
พนักงาน จ ากัดเวลาในการปฏิบัติงานในบริเวณ
นั น และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (PPE) ทุกครั งท่ีปฏิบัติงาน 

ที่มา : บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด, 2564 

3. ร่างขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ความหมายและประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

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

ประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ 

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

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

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

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

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

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 นที่ภายในโครงการ 

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

3) การขนส่ง น าเสนอข้อมูลกิจกรรมการขนส่งและปริมาณรถขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 

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

5) ระบบสนับสนุนการผลิตและระบบสาธารณูปโภค น าเสนอระบบต่าง ๆ ที่ใช้สนับสนุนการผลิต
ของโครงการ เช่น ถังส ารองเก็บน  าใช้ ระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบท าความเย็น เป็นต้น  

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

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

9) พนักงาน น าเสนอจ านวนคนงานก่อสร้างในระยะก่อสร้าง และจ านวนพนักงาน จ านวนวันท างาน 
และแผนผังโครงสร้างองค์กรในระยะด าเนินการ 

10) พื้นที่สีเขียวและแนวป้องกัน น าเสนอแนวป้องกันหรือพื นที่สีเขียวที่มีการปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น  
เพ่ือช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบและสร้างทัศนียภาพที่ดีของโครงการ  

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

12) การรับเรื่องร้องเรียน ศึกษาแผนขั นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบพื นที่โครงการ
โดยน าเสนอข้อมูลสรุปข้อร้องเรียนที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา  3-5 ปี รวมถึงการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ข้อร้องเรียน มาตรการและวิธีการในการป้องกันการเกิดปัญหาซ  า 

3.2   การศึกษาสภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน 

 จุดประสงค์ของการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื นที่ศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื นฐานก่อนด าเนิน
โครงการ (Baseline data) ซึ่งใช้เปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมในพื นที่ศึกษา
ภายหลังด าเนินโครงการในอนาคต อีกทั งใช้เป็นข้อมูลพื นฐานเพ่ือก าหนดขอบเขตหรือประเด็นการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 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 
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(2) ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว การศึกษาด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และแผ่นดินไหว  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะปัจจุบันของธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และแผ่นดินไหว ในพื นที่โครงการ
และบริเวณใกล้เคียง เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากโครงการ และ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อการด าเนินการโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง เช่น การจ าแนก
เขตเพ่ือการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 
แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย และรายงานการศึกษาต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(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  
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศท่ีเกิดขึ นจากกิจกรรมก่อสร้างและการด าเนินการของโครงการ การศึกษาสภาพ
อุตุนิยมวิทยาได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากสถานีตรวจอากาศที่ตั งอยู่ใกล้พื นที่โครงการมากที่สุด เพ่ือเป็น
ข้อมูลพื นฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ ส าหรับการศึกษาคุณภาพอากาศ
เป็นตัวชี วัดที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาโครงการ ดังนั นการศึกษาข้อมูลคุณภาพอากาศโดยรอบพื นที่
โครงการจึงมีความส าคัญต่อการประเมินผลกระทบของโครงการ รวมทั งน าไปก าหนดมาตรการป้องกันและ  
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป 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 2 สถานี สถานีละ 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุด
และวันท าการ เพื่อตรวจวัดระดับเสียงในสภาพปัจจุบันบริเวณพื นที่ศึกษา โดยสถานที่ตรวจวัดระดับเสียงเป็น
สถานีเดียวกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ส าหรับดัชนีที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr.) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) และค่าระดับเสียง
สูงสุด (Lmax)  
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(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 

2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

(1)  ทรัพยากรชีวภาพบนบก เพ่ือศึกษาทรัพยากรป่าไม้และพืชพรรณที่อยู่ในบริเวณพื นที่โครงการ
และพื นที่ศึกษาโดยรอบ โดยศึกษารายละเอียดการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรป่าไม้และพืชพรรณในพื นที่โครงการและพื นที่ศึกษา และส ารวจข้อมูลภาคสนาม โดยจะส ารวจพรรณ
พืชร่วมกับการส ารวจด้านนิเวศวิทยาสัตว์ป่า (ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของทรัพยากรสัตว์ป่าในบริเวณพื นที่
ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความชุกชุมของสัตว์ป่า ชนิดของสัตว์ป่าที่พบในพื นที่โครงการและ
พื นที่ศึกษา) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ประเภทป่าไม้ ชนิดพรรณไม้ พันธุ์ไม้หวงห้าม โดยรายละเอียดชื่อ
ภาษาไทยและชื่อพฤกษศาสตร์ของชนิดนั นๆ ตามรายชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เพ่ือประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการของโครงการที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้และพืชพรรณ ทั งในด้านขนาดและทิศทางของ
ผลกระทบ รวมทั งเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั งมาตรการในการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่เหมาะสม 

(2)  ทรัพยากรชีวภาพในน้ า การศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของระบบนิเวศวิทยาทางน  า โดยเฉพาะ
องค์ประกอบทางความหลากหลายและความชุกชุมของชนิดของสิ่งมีชีวิต ศึกษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของ
นิเวศวิทยาแหล่งน  า โดยท าการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน พืชน  า และสัตว์น  า
ในแหล่งน  า ในบริเวณเดียวกับจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน  าที่อยู่ใกล้ที่ตั งโครงการเพ่ือเป็นข้อมูลพื นฐานน าไป
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ นต่อสภาพนิเวศวิทยาทางน  า เพ่ือหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่
อาจเกิดขึ นต่อนิเวศวิทยาทางน  าให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด รวมทั งเสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน  าที่เหมาะสมต่อโครงการต่อไป ตลอดจนเพ่ือให้ชุมชนมั่นใจและยอมรับ
โครงการ 
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3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

(1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน ศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื นที่ศึกษา กรณีที่มีรูปแบบ
การพัฒนาเป็นพื นที่อุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันของพื นที่ 
ที่เป็นที่ตั งโครงการและพื นที่บริเวณใกล้เคียง โดยบริเวณที่ตั งโครงการจะถูกเปลี่ยนแปลงจากท่ีเป็นอยู่เดิมใน
ปัจจุบันไปอย่างถาวร โดยแจกแจงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ เช่น พื นที่อุตสาหกรรม พื นที่อยู่อาศัย 
และพื นที่เกษตรกรรม  

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

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

(4) การเกษตรกรรม การเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ส าคัญของประเทศไทย โดยการด าเนิน
กิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรม บริษัทที่ปรึกษาจึงท าการศึกษาเรื่องเกษตรกรรม
เพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการ รวบรวมข้อมูลด้านเกษตรกรรมจาก
หน่วยงานในพื นที่ศึกษาโดยการรวบรวม ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร การปศุสัตว์ และการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  าบริเวณพื นที่ศึกษา ประกอบด้วย ระบบการเกษตรในปัจจุบัน ได้แก่ ชนิดของพืชที่เพาะปลูก 
ประเภทและชนิดปศุสัตว์ และการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ขนาดพื นที่ที่ครอบคลุมระยะเวลาของการเพาะปลูก 
ในแต่ละปี ผลผลิต วิธีการเพาะปลูก/เลี ยงสัตว์ และการเพาะเลี ยงสัตว์น  า การส่งเสริมการเกษตรและปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนองค์กรทางการเกษตรที่มีอยู่ 
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(5) การใช้น้ า ศึกษาถึงแหล่ง ชนิด ปริมาณการใช้น  าของชุมชนใกล้เคียง และกิจกรรมอ่ืนๆ 
สภาพปัญหาการใช้น  า จากการส ารวจเอกสารของการประปาส่วนภูมิภาค/ประปาหมู่บ้านในพื นที่รับผิดชอบ
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั งการส ารวจภาคสนามเนื่องจากการใช้น  าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง 
เนื่องจากน  าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องตั งแต่เริ่มกระบวนการในระยะก่อสร้างจนถึงระยะด าเนินการโครงการ 
ดังนั นการศึกษาด้านการใช้น  าจึงนับเป็นการศึกษาอีกด้านหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา ซึ่งข้อมูลพื นฐาน
นี 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 ารวจโดยการสอบถาม
เพ่ิมเติมโดยรวบรวมข้อมูลด้านการใช้ไฟฟ้าจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบถึงการใช้พลังงานใน
ปัจจุบันของประชาชนบริเวณพื นที่ศึกษาโครงการ และเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ นต่อไป 

(7) การจัดการของเสีย การด าเนินโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการอาจส่ง 
ผลกระทบต่อการจัดการขยะและกากของเสียของหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในบริเวณพื นที่โครงการ  
ซึ่งหากขาดการจัดการขยะและกากของเสียที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยของประชาชนใกล้เคียงได้ ดังนั นจึงมีความจ าเป็นในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน า
ข้อมูลไปใช้ประกอบการประเมินผลกระทบจากโครงการ โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านการจัดการขยะ
ของหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษาการจัดการมูลฝอยและขอบข่ายการให้บริการตลอดจนขี ดความ 
สามารถในการให้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น รวมถึง
สถานการณ์และปัญหาด้านการจัดการของเสียและขยะมูลฝอยในพื นที่ศึกษาปัจจุบัน 

(8) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การด าเนินกิจกรรมของโครงการทั งในระยะก่อสร้าง
และระยะด าเนินการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องศึกษา
เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการ
โดยจะรวบรวมข้อมูลด้านระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานในพื นที่ศึกษา และหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง เช่น สถานีดับเพลิง หรือศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)  
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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 
ภาวการณ์ย้ายถิ่น การเกิด การตาย รวมทั งอัตราการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ทางประชากรและแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงประชากรในอนาคต เป็นต้น สภาพทางสังคม เช่น การนับถือศาสนา รูปแบบการศึกษา 
สภาพเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับภาคและจังหวัด ระบบเศรษฐกิจหลักชุมชน ลักษณะการ
ประกอบอาชีพและการผลิต รูปแบบวัฒนธรรมและความเชื่อ และการบริการขั นพื นฐานและสังคม 

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

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

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

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการคาดการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
อาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปรียบเทียบในสภาวะก่อนและหลังมีการด 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 รวมถึงจะ
พิจารณาร่วมกับสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมประเด็นผลกระทบใน 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ลักษณะสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของพื นที่ศึกษาและลักษณะกิจกรรมของโครงการ (Screening) พบว่า 
ประเด็นหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นประเด็นที่อยู่ในความวิตกกังวลของชุมชนในพื นที่
ศึกษา ดังตารางท่ี 3.3-1 

ตารางที่ 3.3-1 สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

 

ขอบเขตการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 
แนวทางการศึกษา 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. ทรัพยากรทาง

กายภาพ 
- ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ

ของพื นที่ศึกษา 
- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

ของโครงการและบ่งชี มลพิษหลักที่เกิดขึ น (มลพิษทางอากาศ
ที่ส าคัญของโครงการ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  
ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และกลิ่นรบกวนจากระบบบ าบัดน  า
เสียแบบชีวภาพ) 
- ศึกษาข้อมูลคุณภาพอากาศของพื นที่ ศึกษาก่อนด าเนิน

โครงการ 
- คาดการณ์ผลกระทบหรือคุณภาพอากาศของพื นที่ศึกษาที่อาจ

เปลี่ยนแปลงไปหลังจากด าเนินโครงการตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์  
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ผลกระทบต่อทรัพยากรดิน - ศึกษาข้อมูลคุณภาพดินของพื นท่ีโครงการก่อนและหลังด าเนิน

โครงการ 
- ศึกษาข้อมูลลักษณะชุดดิน พร้อมทั งประเมินลักษณะสมบัติดิน  

การระบายน  า และการทรุดตัวของดิน 
- คาดการณ์ผลกระทบต่อทรัพยากรดินจากการก่อสร้างและ

ด าเนินโครงการ ทั งด้านการชะล้างพังทลายของดิน การทรุดตัว
ของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินที่อาจเปลี่ยนแปลงไป  
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
        ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

 

ขอบเขตการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 
แนวทางการศึกษา 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. ทรัพยากรทาง

กายภาพ (ต่อ) 
- ผลกระทบต่อคณุภาพน  า  

(น  าผิวดิน/น  าใต้ดิน) 
- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมก่อให้เกิดมลพิษทางน  าหรือน  าเสีย  
- ประเมินความเหมาะสมของการจัดการน  าเสียและน  าทิ งของ

โครงการ 
- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของระบบบ าบัดน  าเสีย และ

ผลกระทบจากการจัดการน  าทิ งของโครงการ  
- ศึกษาคุณภาพน  าใต้ดินก่อนด าเนินโครงการ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ผลกระทบต่อระดับเสียง - ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดเสียงดังอย่างมี

นัยส าคัญจากการด าเนินงาน 
- ศึกษาระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นท่ีอ่อนไหวที่ใกล้เคียงกับโครงการ

มากที่สุด 
- การคาดการณ์ระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นที่อ่อนไหวตามแนวทางของ

กรมควบคุมมลพิษ โดยใช้สมการคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องเป็น
เครื่องมือ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.  ทรัพยากร

ทางชีวภาพ 
- ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ

บนบก 
- ศึกษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณโครงการและพื นที่ศึกษา 
- ประเมินผลกระทบในระยะสั นและระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลง

สังคมสิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศบนบก 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ

ในน  า 
- ศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน  าบริเวณพื นที่ศึกษา 
- ประเมินผลกระทบในระยะสั นและระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลง

สังคมสิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศในน  า 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.  คุณค่าการใช้

ประโยชน์
ของมนุษย์ 

  

- ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

- ศึกษาและคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนาคต 

- ศึกษาความสอดคล้องของพื นที่โครงการกับข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายผังเมืองและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ผลกระกระทบต่อการเกษตรกรรม - ศึกษาข้อมูลด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลี ยงสัตว์
น  าในบริเวณพื นท่ีศึกษา 

- น าผลการศึกษาในหัวข้อคุณภาพอากาศมาท าการประเมินคุณภาพ
อากาศที่อาจมีผลกระทบต่อพื นที่ทางการเกษตร หรือผลผลิต 
ทางการเกษตรเมื่อมีการด าเนินโครงการ  

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
        ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 
แนวทางการศึกษา 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.  คุณค่าการใช้

ประโยชน์
ของมนุษย์ 
(ต่อ) 

 

- ผลกระทบต่อระบบคมนาคม
ของพื นที่ศึกษา 

- ศึกษาปริมาณจราจรและสภาพจราจรภายในพื นที่ศึกษา 
- การคาดการณ์สภาพจราจรตามแนวทางหรือเกณฑ์ของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง  
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ผลกระทบต่อการใช้น  า - ศึกษาปริมาณการใช้น  าของโครงการ  

- ศึกษาแหล่งที่มาของน  าใช้ของโครงการ 
- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของแหล่งน  าใช้ของโครงการ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ผลกระทบต่อการการระบาย

น  าและป้องกันน  าท่วม 
- ศึกษาการระบายน  าในพื นที่ศึกษา ทั งในส่วนของการระบายน  าตาม

ธรรมชาติและระบบระบายน  าที่สร้างขึ น 
- ศึกษาปัญหาน  าท่วมบริเวณพื นท่ีโครงการและพื นท่ีศึกษาโดยรอบ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้า - ศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าของพื นที่ศึกษาในปัจจุบัน 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ผลกระทบต่อการจัดการ 
กากของเสีย 

- ศึกษาลักษณะและปริมาณการเกิดกากของเสีย  
- พิจารณาและประเมินความเหมาะสมของการจัดการกากของเสีย  
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ผลกระทบต่อการบรรเทา 

สาธารณภัย 
- ศึกษาข้อมูลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
- ประเมินศักยภาพ/ข้อมูลการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยและ

ข้อมูลการบรรเทาสาธารณภัยในพื นที่ศึกษา 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.  คุณค่าคุณภาพ

ชีวิต 
- ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ-

สังคม 
- ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในปัจจุบัน 
- คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั งในระดับ

ชุมชน ระดับจังหวัด 
- ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม/การพิจารณาก าหนด

อัตราชดเชยกรณีพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับ
ชุมชนตามข้อกฎหมายก าหนด 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.3-1 (ต่อ)  สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 

4. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ เพื่อหาทางเลือกในแนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ และท าให้
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด ซึ่งแนวทางการรับฟัง 
ความคิดเห็นฯ อ้างอิงประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทาง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 36 ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยโครงการวางแผนให้มีเวทีสาธารณะ
เพ่ือการประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและทุกภาคส่วน มีรายละเอียดดังนี  

 1)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่ง : เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอ
โครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ โดยมีวั ตถุประสงค์
เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ นและผลกระทบ  
ที่อาจเกิดขึ นทั งทางตรงและทางอ้อม รวมทั งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ อีกทั ง  
ยังเป็นการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดท า
รายงานฯ ให้ครบถ้วน 

 

 

ขอบเขตการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 
แนวทางการศึกษา 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4. คุณค่าคุณภาพ

ชีวิต (ต่อ) 
- ผลกระทบต่อสาธารณสุข/

สุขภาพ 
- ศึกษาข้อมูลสถานบริการด้านสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ 

และสถานะทางสุขภาพของประชาชนในพื นที่ศึกษา  รวมทั ง 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของพนักงานใน
โครงการ และความเพียงพอของสถานบริการด้านสาธารณสุข
ก่อนและภายหลังมีโครงการ 
- ศึกษา คาดการณ์ วิเคราะห์ และประเมินลักษณะของผลกระทบ 

ทั งเชิงบวกและเชิงลบ หรือสิ่งคุกคามสุขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ น 
จากการด าเนินโครงการ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ผลกระทบต่อสุนทรียภาพและ

การท่องเที่ยว 
- ศึกษาข้อมูลสถานที่ส าคัญต่าง ๆ หรือสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ทีอ่ยู่ใกล้โดยรอบพื นทีโ่ครงการ 
- ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างและการด าเนินการของ

โครงการต่อการเสื่อมคุณค่าของสถานที่ส าคัญ หรือสิ่งที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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 2)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สอง : เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท าร่าง
รายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั งนี  ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้น ามาปรับปรุงรายงานฯ  และมาตรการฯ และจะต้อง
ผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ ส าหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนอาจจะต้องมีการรับฟังความ
คิดเห็นในวงกว้าง โดยอาจพิจารณาใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมด้วย 

 ทั งนี  ในการให้ข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ จะต้องจัดวางเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องไว้ในสถานที่สาธารณะ รวมทั งอาจเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือ ให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยบริษัทที่ปรึกษาจะวิเคราะห์ สรุป และรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียหรือสาธารณชน และผู้เชี่ยวชาญ จากการรับฟังความคิดของประชาชน
ภายหลังการจัดเวทีทุกครั ง ในการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พื นที่ศึกษาและ
กลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของโครงการครอบคลุมพื นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั งโครงการ ส่วนการ
ด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีขั นตอนแสดงดังตารางท่ี 4-1  

 ส าหรับการศึกษาแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 7 กลุ่ม สอดคล้องกับการจ าแนกผู้มีส่วนได้เสียตาม
แนวทาง การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (สผ.) มกราคม 
2562 ดังนี  

(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.” 
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“ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติอนุญาตโครงการ” เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย 

(4) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ ทั งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กรม
ชลประทาน 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 า
ชุมชนเพื่อปรึกษาหารือรูปแบบการ
มีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ากับ
บริบทของชุมชน  

- ประชาสัมพันธ์โครงการรายครัวเรือน 
- ปิดประกาศ/ส่งหนังสือเชิญประชุม

และส่งเอกสารประกอบการประชุม 
ครั งท่ี 1 

เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
รายละเอียดโครงการ/เชิญกลุ่มเป้าหมาย
และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นครั งท่ี 1  

 
 

- การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ครั งท่ี 1 

- ส่งหนังสือและปิดประกาศสรุปผล
การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั งที่ 1 

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

- เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการ
ศึกษา และการจัดท ารายงานฯ ให้ครบถ้วน 

 
 

 
 
 

- สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้น าชุมชน 
และตัวแทนครัวเรือนในพื นที่ศึกษา 

- สัมภาษณ์ความคิด เห็นตั วแทน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

 
 

- เพื่อรวบรวมข้อมูลชุมชนในด้านต่างๆ 
รวมทั งส ารวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม 
ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ  

- เพื่อเป็นการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั งสอบถาม
และข้ อมู ล ในด้ านต่ าง  ๆ ของแต่ ละ
หน่วยงานมาประกอบการศึกษา 

 
 

- ปิดประกาศและส่ งหนั งสื อ เ ชิญ
ประชุม ครั งท่ี 2 

- ส่งเอกสารประกอบการประชุม 
ครั งท่ี 2 

- การประชุมรับฟั งความคิด เห็น 
ครั งท่ี 2 

- ส่งหนังสือและปิดประกาศสรุปผล
การประชุม ครั งท่ี 2 

 
 

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

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

 
ขั้นตอน 

การเตรยีมงาน 
 

การเตรยีมความพรอ้ม 
ของชุมชน โดยให้ขอ้มูล 

กับประชาชน 

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. ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

 ตามข้อก าหนดของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  ได้ก าหนด
แนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย โดยจะต้องก าหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต ดังนั นบริษัทที่ปรึกษาจะต้องท าการประเมินผลกระทบทางสุขภาพอนามัยต่อชุมชนประกอบใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการศึกษาที่ สผ. ก าหนด  

 การด าเนินกิจกรรมการผลิตของโครงการเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
แต่ไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 4 มกราคม 2562  

 อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครั งนี  จะมีการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์แนวทางการ
ปฏิบัติและวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องตามบทบัญญัติและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ทั งนี  กรอบแนวคิดในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ รวมถึงขั นตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และขอบเขต
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ แสดงดังตารางที่ 5-1 ถึงตารางที่ 5-3 และรูปที่ 5-1 
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ตารางท่ี 5-1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ 
ปัจจัยก าหนด

สุขภาพ 
การเปลี่ยนแปลงของปจัจัย 

ก าหนดสุขภาพ 
กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ด้านสิ่งแวดล้อม - สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น  
ฝุ่นละออง แสง เสียง ความ
ร้อน รังสี ความสั่นสะเทือน 
เป็นต้น 

- ประชาชนท่ีอยู่ในพื นท่ีที่
มลพิษแพร่กระจายไปถึง พื นท่ี
เส้นทางการขนส่งและพื นท่ี
กิจกรรมโครงการ โดยควร
ค านึงถึงกลุ่มเปราะบาง ได้แก ่
 กลุ่มเด็ก 0-5 ปี 
 หญิงตั งครรภ ์
 คนชรา 
 ผู้พิการ 
 กลุ่มไวต่อการรบัสัมผสั 
- ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ 

- โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น  
 กลุ่มโรคที่เกิดขึ นจากสารเคม ี
 กลุ่มโรคที่เกิดขึ นจากสาเหตุ

ทางกายภาพ 
 กลุ่มโรคที่เกิดขึ นจากสาเหตุ

ทางชีวภาพ 
 กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ

ที่เกิดขึ นเนื่องจากการท างาน 
 กลุ่ ม โ รคผิ วหนั ง จ ากกา ร

ท างาน 
 โ รคระบบกล้ าม เนื อและ

โครงสร้างกระดูกจากการ
ท างาน 

- โรคไม่ติดต่อ เช่น 
 โรคพิษจากโลหะหนัก 
 มะเร็ง 

- โรคติดต่อ เช่น 
 โรคระบบทางเดินหายใจ 
 โ ร คน า โ ด ย แม ล ง  ไ ด้ แ ก่  

ม า ล า เ รี ย  ไ ข้ เ ลื อ ด อ อ ก 
เท้าช้าง เป็นต้น 

- สิ่ งแวดล้อมทาง เคมี  เ ช่น 
NaOH H3PO4 เป็นต้น  

- สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น 
การปนเปื้อนน  าทิ งที่มีเชื อโรค
ลงสู่ แ หล่ งน  า  แมล งหรื อ 
สัตว์พาหะน าโรคชนิดต่างๆ  
เป็นต้น 

ด้าน 
เศรษฐกิจ-สังคม 

- การรวมกลุ่มทางสังคม 
- สภาพการมีงานท า 
- การจ้างงาน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
- การติดยาเสพติด 
- พฤติกรรมสุขภาพ 

- การเปลีย่นแปลงวิถีชีวิต 
- ความขัดแย้งในสังคม 
- ความเสีย่งและอุบตัิเหตจุากการ

ท างาน 
- ความเครยีด วิตกกังวล 
- การติดยาเสพติด 
- โรคเอดส ์

ด้านบริการ
สาธารณะและ
สาธารณสุข 

- จ านวนสถานบริการทาง
การแพทย์ 

- จ านวนบุคลากรทาง
การแพทย์ 

- การบรรเทาสาธารณภัย 
- การจัดการของเสีย  

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

- ความเป็นอยู่ท่ีดี เช่น 
 การเข้าถึงระบบการบริการ

สาธารณะและ ได้ รั บการ
รักษาพยาบาล 

 ความมีจิตใจอันดี งามและ
เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ 

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

รูปที่ 5-2 ขั นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

1. การกลั่นกรอง 
(Screening) 

พิจารณาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
โดยครอบคลุมพนักงานท่ีปฏิบัติงานและประชาชนในกลุ่มเสี่ยง  
- ระบุพื นท่ีและประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลกระทบ 
- ระบุปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ 
- ระบุข้อวิตกกังวลของประชาชนในพื นท่ีและข้อมูลอื่นๆ 

- ระบุประเด็นสุขภาพท่ีจะท าการประเมินผลกระทบ รวมถึง
กลุ่มเป้าหมาย พื นท่ี เครื่องมือ และระยะเวลาในการศึกษา 
โดยพิจารณาให้ครอบคลุมปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

- พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น สิ่งคุกคามสุขภาพ การรับสัมผัส ผลกระทบต่อ
สุขภาพ ผลกระทบต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ 

- สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้แสดงข้อห่วง
กังวลและร่วมก าหนดประเด็นการศึกษา 

-  ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั งในระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ โดยการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สังคม 
เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ  

- ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยใช้แนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

จัดท ารายงานเสนอผู้มีอ านาจในการตัดสินใจต่อการพัฒนา
โครงการหรือนโยบาย  
- แสดงความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทาง

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ 
- ข้อเสนอแนะและมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และลด

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

5. การติดตามและประเมินผล  
(Monitoring and Evaluation) 

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรการท่ีได้ก าหนดไว้ 

4. การจัดท ารายงานและให้
ข้อเสนอแนะ (Reporting and 

Recommendation) 

2. การก าหนดขอบเขตการศึกษา  
(Scoping) 

3. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
(Appraisal) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(การจัดประชุมฯ ครั งท่ี 1)  

 

การมสี่วนร่วมของประชาชน 
(การส ารวจความคิดเห็นฯ)  

 

การมสี่วนร่วมของประชาชน 
(การจัดประชุมฯ ครั งท่ี 2)  

 



บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั งที่ 1) 

-41- 

ตารางท่ี 5-2 ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการโรงงานผลิตเบียร์ ระยะก่อสร้าง 

 กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลท่ีใช้ประกอบ  

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน 
1.1 กิจกรรมการก่อสร้างหลักของ
โครงการ ได้แก่ 
- การเตรียมพื นที่/งานฐานราก 
- การสร้างโครงอาคาร/งาน 

อาคาร/งานติดตั งเคร่ืองจักร  
- การปรับปรุงอาคาร/พื นที่ 

หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
รวมถึงการขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ และ
การรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง 

(1) มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ น ได้แก่ 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากกิจกรรมการ

เตรียมพื นที่ และงานฐานราก 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM-10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากการ
เผาไหม้เชื อเพลิงของเคร่ืองจักรที่ใช้ใน
กิจกรรมก่อสร้าง 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ และชุมชนที่อยู่ใน

แนวทิศทางลม 

โรคระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิด
ความร าคาญ รวมถึงบดบังทัศนวิสัยใน
การมองเห็นบริเวณเส้นทางการขนส่ง 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

(2) ระดับเสียงจากการใช้เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ในกิจกรรมการก่อสร้าง รวมถึงการ
ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์และการรับส่งคนงาน
ก่อสร้าง 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

คุณภาพชีวิต ในเร่ืองเหตุร าคาญจาก
ระดับเสียงรบกวน 

(3) การสั่นสะเทือน ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ และชุมชนที่อยู่ติด

กับเส้นทางการขนส่ง 

ก่อให้เกิดความรู้สึกเดือดร้อนร าคาญ 
ความเครียด หงุดหงิด และส่งผลต่อการ
นอนหลับพักผ่อนในเวลากลางวัน 

1.2 การขนส่งเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ที่
ใช้ในการก่อสร้าง และการรับ-ส่ง
คนงานก่อสร้าง 
 

(1) อุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ รวมทั งผู้ใช้รถ 

ในเส้นทางขนส่ง 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
(2) ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคมไม่
สะดวก 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการรวมทั งผู้ใช้รถ 
ในเส้นทางการขนส่ง 

ปัญหาการจราจรหนาแน่น/การแย่ง
พื นที่ผิวจราจร ท าให้พื นผิวจราจรช ารุด 
เกิดความเสียหายและไม่สะดวกในการ
เดินทาง 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการโรงงานผลิตเบียร์ ระยะก่อสร้าง 

 กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลท่ีใช้ประกอบ  

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1.3 การจัดการขยะมูลฝอย/ของเสยี ปริมาณขยะมูลฝอย/ของเสียที่เกิดขึ นใน

ระยะก่อสร้าง 
ประชาชนโดยรอบพื นที่

โครงการ 
การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกองขยะ 
และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร หรือการ
ได้รับอันตรายจากการปนเป้ือนของเสียสู่
สิ่งแวดล้อมและมนุษย์  

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.4 การใช้น  า การแย่งใช้น  าจากชุมชน/ปริมาณความ

เพียงพอของแหล่งน  าใช้ 
ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการและกลุ่มผู้ใช้น  า 

จากแม่น  าทา่จีน 
 

ความเพียงพอของน  าใช้ในช่วงฤดูแล้ง - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.5 การใช้แรงงานก่อสร้างสูงสุด
ประมาณ 300 คน ท าให้เกิดการ 
จ้างงาน 18 เดือน  

การจ้างงานภายในชุมชน 
 

ประชาชนในชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงที่ตั งโครงการ 

และภายในจังหวัดชัยนาท 

รายได้ต่อครัวเรือนและอัตราการจ้างงานที่
เพิ่มขึ น และความต้องการใช้สินค้าในการ
อุปโภคบริโภคและการขยายตัวธุ รกิ จ
ท้องถิ่น 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- แผนงานก่อสร้างโครงการ 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 

1.6 การเพิ่มขึ นหรือย้ายถิ่นเข้ามา
ของคนงานก่อสร้าง 

ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน และ
วิถีชีวิตของชุมชนเกิดการรบกวน 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

ปัญหาด้านสังคม การลักทรัพย์ หรือการก่อ
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การแย่งใช้
บริการด้านสาธารณูปโภค เช่น โรงเรียน 
ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น การเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขเน่ืองจากมีคน
ต่างถิ่นเข้ามาในพื นที่ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

1.7 สุขาภิบาลที่พักอาศัย โรคติดต่อจากคนงานก่อสร้าง ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและสามารถ
แพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นได้ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม  
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการโรงงานผลิตเบียร์ ระยะก่อสร้าง 

 กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลท่ีใช้ประกอบ  

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1.8 ระบบบริการทางด้านสาธารณสุข 
และการ เข้ าถึ งบ ริการทางด้ าน
การแพทย์ 

ความเพียงพอของสถานพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ในพื นที่ 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

เกิดการแย่งใช้บริการ/การเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ท าให้การเข้ารับ
บริการเกิดความล่าช้า เกิดความวิตกกังวล 
ความเครียดในการเข้ารับบริการทางด้าน
สาธารณสุข 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพส่ิงแวดลอ้มปัจจุบัน 
-  ข้อมูลระบบบริการทางด้าน

สาธารณสขุในพื นที ่
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 

2. ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง 
2.1 กิจกรรมการก่อสร้างหลักของ
โครงการ ได้แก่ 
- การเตรียมพื นที่/งานฐานราก 
- การสร้างโครงอาคาร/งาน 

อาคาร/งานติดตั งเคร่ืองจักร  
- การปรับปรุงอาคาร/พื นที่ 

หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
รวมถึงการขนส่งเคร่ืองจักร/อุปกรณ์
ที่ใช้ในการก่อสร้าง และการรับ-ส่ง
คนงานก่อสร้าง 

(1) มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ น ได้แก่ 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากกิจกรรมการ

เตรียมพื นที่ และงานฐานราก 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

(PM-10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากการ
เผาไหม้เชื อเพลิงของเคร่ืองจักรที่ใช้ใน
กิจกรรมก่อสร้าง 

คนงานก่อสร้าง ก่อให้เกิดความร าคาญ รวมถึงโรคระบบ
ทางเดินหายใจ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
 
 

(2) ระดับเสียงจากการใช้เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ในกิจกรรมการก่อสร้าง รวมถึงการ
ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์และการรับส่งคนงาน
ก่อสร้าง 

คนงานก่อสร้าง ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน หูอื อ สูญเสีย
การได้ยินชั่วคราวหรือถาวร กรณีที่ได้รับ
ระดับเสียงที่ดังเป็นเวลานาน 

(3) ความสั่นสะเทือน คนงานก่อสร้าง ก่อให้ เกิดความรู้สึกเดือดร้อน ร าคาญ 
ความเครียด หงุดหงิด และส่งผลต่อการ
นอนหลับพักผ่อนในเวลากลางวัน 

2.2 การขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ใน
ระยะก่อสร้าง รวมถึงการรับ-ส่ง
คนงานก่อสร้าง 
 

อุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง คนงานก่อสร้าง รวมทั ง 
ผู้ใช้รถในเส้นทางขนส่ง 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการโรงงานผลิตเบียร์ ระยะก่อสร้าง 

 กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลท่ีใช้ประกอบ  

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบตอ่คนงานกอ่สร้าง (ต่อ) 
2.3 การจัดการขยะมูลฝอย/ของเสยี ปริมาณขยะมูลฝอย/ของเสียที่เกิดขึ นใน

ระยะก่อสร้าง 
คนงานก่อสร้าง การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกองขยะ 

และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร หรือการ
ได้รับอันตรายจากการปนเป้ือนของเสียสู่
สิ่งแวดล้อมและมนุษย์  

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.4 อุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้าง อุบัติเหตจุากการท างาน (ทั งการกระท าที่ไม่

ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) 
คนงานก่อสร้าง อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือ

สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 
- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
- ข้อมูลสภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน  

2.5 สุขาภิบาลที่พักอาศัย โรคติดต่อในคนงานก่อสร้าง คนงานก่อสร้าง เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและสามารถ
แพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นได้ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 
2.6 การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ/
ความปลอดภัยในการท างาน/การ
เข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์ 

ความเพียงพอของสวัสดิการด้านสุขภาพ 
สถานพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 

คนงานก่อสร้าง การได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย 
หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิตอาจมี 
เพิ่มมากขึ น เน่ืองจากความไม่เพียงพอของ
บุคลากรทางการแพทย์ ท าให้การเข้ารับ
บริการเกิดความล่าช้า รวมถึงความเพียงพอ
ของสวัสดิการด้านสุขภาพต่อคนงานก่อสร้าง 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลระบบบริการทางด้าน

สาธารณสขุในพื นที ่
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
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ตารางท่ี 5-3 ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการโรงงานผลิตเบียร์ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน 
1.1 มลพิษทางอากาศจากระบบ
บ าบัดน  าเสียแบบชีวภาพ (UASB) 

กลิ่นรบกวนจากระบบบ าบัดน  าเสียแบบ
ชีวภาพ (UASB) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการและประชาชนท่ี

อยู่ในแนวทิศทางลม 

สร้างความเดือดร้อน ร าคาญ หงุดหงิด 
หรือเกิดความเครียดจากปัญหากลิ่น 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ  
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1 . 2  แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด เ สี ย ง จ า ก
เครื่องจักรในกระบวนการผลิต 

เสียงดั งจากเครื่องจักรที่ ใ ช้ในกระบวน 
การผลิตของโครงการ ได้แก่ บริเวณเครื่อง
บดข้าว เครื่องบดมอลต์ และขั นตอนการ
บรรจุ 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

ระบบการได้ยิน รวมถึงคุณภาพชีวิตใน
เรื่องเหตุร าคาญจากระดับเสียงรบกวน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ  
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.3 การจัดการขยะมูลฝอย/ของเสีย
จากกระบวนการผลิต 

ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการด าเนิน
โครงการ  
(1) ของเสียทั่วไป ตาม พรบ.สาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550 
(2) ของเสียจากกระบวนการผลิต ตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 (อันตราย และไม่อันตราย) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

การติด เ ชื อจากสัตว์น า โรคที่มาจาก 
กองขยะ และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร 
หรือการได้รับอันตรายจากการปนเปื้อน
ของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 
รวมถึงคุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุร าคาญ
จากกลิ่นรบกวน ปัญหาขยะตกค้างใน
พื นที่ และอาจเป็นการเพิ่มภาระให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าไปก าจัด 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลศักยภาพการให้บริการของ

หน่วยงาน 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

1.4 การใช้น  า การแย่งใช้น  าจากชุมชน/ปริมาณความ
เพียงพอของแหล่งน  าใช้ 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการและกลุ่มผู้ใช้น  า

จากแม่น  าท่าจีน 
 

ความเพียงพอของน  าใช้ในช่วงฤดูแล้ง - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดจากโครงการโรงงานผลิตเบียร์ ระยะด าเนินการ 

 กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1.5 การจัดการน  าเสีย/น  าทิ ง (1)  ปริมาณน  า เสียจากกิจกรรมของ

พนักงาน 
 

ประชาชนท่ีใช้ประโยชน ์
จากแหล่งน  าใกล้เคียงพื นท่ี

โครงการ 

อาจเกิดการปนเปื้อนของน  าเสียลงสู่ 
แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้ดินในพื นที่ และ
อาจน าไปสู่ปัญหาด้านการสุขาภิบาลและ
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร รวมถึง
อาจเป็นการสร้างภาระการดูแล และการ
จัดการระบบบ าบัดน  าเสียของโครงการ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
(2) ปริมาณน  าเสียที่ เกิดจากกระบวน 
การผลิต 

ประชาชนท่ีใช้ประโยชน ์
จากแหล่งน  าใกล้เคียงพื นท่ี

โครงการ 
(3) ปริมาณน  าทิ งและการจัดการ ประชาชนท่ีใช้ประโยชน ์

จากแหล่งน  าใกล้เคียงพื นท่ี
โครงการ 

1.6 การคมนาคม ขนส่งวัตถุดิบ 
สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และกากของ
เสียของแต่ละแนวทางเลือก รวมถึง
การเดินทางของพนักงาน 

(1) อุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง 
 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการรวมทั งผู้ใช้รถ 
ในเส้นทางการขนส่ง 

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง 
อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
(2) ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคม
ไม่สะดวก 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการรวมทั งผู้ใช้รถ 
ในเส้นทางการขนส่ง 

ปัญหาการจราจรหนาแน่น การแย่งพื นที่
ผิวจราจร ท าให้พื นผิวจราจรช ารุด เกิด
ความเสียหายและไม่สะดวกในการเดินทาง 

1.7 การจ้างแรงงาน และการใช้จ่าย
ขอ งพนั ก งาน ในการซื อ สิ นค้ า
อุปโภค-บริโภคในชีวิตประจ าวัน  
 

การจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ น และการ
เปลี่ยนแปลงของสินค้าและบริการใน
ชุมชน 

ประชาชนในชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงที่ตั งโครงการและ

ภายในจังหวัดชัยนาท 
 

อัตราการจ้างงานท่ีเพิ่มขึ น/มีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ และความต้องการใช้
สินค้าในการอุปโภค-บริโภค และการ
ขยายตัวธุรกิจท้องถิ่นเพิ่มขึ น 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 

1.8 การเพิ่มขึ นหรือย้ายถิ่นเข้ามา
ของพนักงานและประชากรแฝง 

ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน
และวิถีชีวิตของชุมชนเกิดการรบกวน 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

ปัญหาทางด้านสังคม การลักทรัพย์ หรือ
การก่ออาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เนื่องจากมีคนต่างถิ่นเข้ามาในพื นท่ี 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบนั 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดจากโครงการโรงงานผลิตเบียร์ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1.9 อุบัติ เหตุ /ความเสี่ยง / เหตุ
ฉุกเฉินที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
( ส า ร เ คมี รั่ ว ไ ห ล  อั ค คี ภั ย  ถั ง
ผลิตภัณฑ์รั่วไหล เป็นต้น) 

อุบัติเหตุ/ความเสี่ยง/เหตุฉุกเฉินท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิต (ทั งจากการกระท าที่ไม่
ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต รวมถึงสูญเสีย
ทรัพย์สิน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.1 0  ร ะ บ บ บ ริ ก า ร ท า ง ด้ า น
สาธารณสุข และการเข้าถึงบริการ
ด้านการแพทย์ 

ความเพียงพอของสถานพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ในพื นท่ี 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

การแย่งใช้บริการและการเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ  
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลระบบบริการด้านสาธารณสุข

ในพื นที ่ 
2. ผลกระทบต่อพนักงานโครงการ 
2.1 ขั นตอนการเตรียมวัตถุดิบ  (1) ฝุ่นละอองรวม (TSP)  พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 

ในพื นที่ 
โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การท างาน
ของปอดลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคปอดชานอ้อย 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
(2) เสียงดังจากเครื่องจักร เช่น เครื่องบด
ข้าว เครื่องบดมอลต์  
 

พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน หูอื อ สูญเสีย
การได้ยินช่ัวคราวหรือถาวร กรณีที่ได้รับ
ระดับเสียงท่ีดังเป็นเวลานาน 

2.2 ขั นตอนการต้มข้าวและมอลต์ (1) ความร้อน พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

อาจท าให้เป็นตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม 
ผดผื่น  ร่ างกายขาดน  า  และท า ให้ เกิด
ความเครียดได้ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
- ข้อมูลผลการตรวจวัดและประเมิน

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
(2) การใช้แคลเซียมคลอไรด์ เพื่อปรับค่า
ความเป็นกรด-ด่างในกระบวนการผลิต
เบียร์ 
 

พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

เกิดการระคายเคืองต่ออวัยวะที่รับสัมผัส 
หากสัมผัสกับสารละลายที่ เข้มข้นหรือ
ของแข็งสัมผัสกับผิวหนังที่ชื นจะท าให้เกิด
การระคายเคืองอย่างรุนแรง และอาจเกิด
ผิวหนังไหม้ได้ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดจากโครงการโรงงานผลิตเบียร์ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต่อพนักงานโครงการ (ต่อ) 
2.3 ขั นตอนการกรองข้าวและมอลต์ 
 

ปริมาณของกากข้าว/มอลต์/Hot trub พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

กากข้าว/มอลต์/Hot trub เป็นของเสียที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น อาหารสัตว์ 
หรือน าไปหมักปุ๋ยเพื่อเป็นสารปรับปรุงดิน 
หากเกิดการปนเปื้อนในอาหารของมนุษย์
ส่งผลให้อาหารเป็นพิษและเป็นสาเหตุท าให้
เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

2.4 ขั นตอนการปรุงรส (1) ความร้อนจากหม้อปรุงรส  พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

อาจท าให้เป็นตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม 
ผดผื่น  ร่ างกายขาดน  า  และท า ให้ เกิด
ความเครียดได้ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการตรวจวัดและประเมิน

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
(2) การใช้แคลเซียมคลอไรด์ เพื่อปรับค่า
ความเป็นกรด-ด่างในกระบวนการผลิต
เบียร์ 
 

พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

เกิดการระคายเคืองต่ออวัยวะที่รับสัมผัส 
หากสัมผัสกับสารละลายที่ เข้มข้นหรือ
ของแข็งสัมผัสกับผิวหนังที่ชื นจะท าให้เกิด
การระคายเคืองอย่างรุนแรง และอาจเกิด
ผิวหนังไหม้ได้ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

2.5 ขั นตอนการหมักและบ่มเบียร์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการ
หมักน  าเวิร์ต 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานใน
พื นที ่

ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย หมดสติ หาก
ได้รับสัมผัสในระยะยาวส่งผลต่อระบบ
ไหลเวียนโลหิตและระบบประสาท 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.6 ขั นตอนการกรองเบียร์ใส ปริมาณของกากยีสต์ พนักงานท่ีปฏิบัติงานใน

พื นที ่
กากยีสต์ เป็นของเสียที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ เช่น อาหารสัตว์ หรือน าไป
หมักปุ๋ยเพื่อเป็นสารปรับปรุงดิน  หากมี
ปริมาณมาก อาจเป็นการเพิ่มภาระในการ
จัดสรรพื นท่ีจัดเก็บของโครงการ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดจากโครงการโรงงานผลิตเบียร์ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต่อพนักงานโครงการ (ต่อ) 
2.7 ขั นตอนการกักเก็บเบียร์ การเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

เพื่อเพ่ิมรสชาติ (ความซ่า)  
พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 

ในพื นที่ 
ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย หมดสติ หาก
ได้รับสัมผัสในระยะยาวส่งผลต่อระบบ
ไหลเวียนโลหิตและระบบประสาท 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.8 ขั นตอนการบรรจุ (1) เสียงดังจากการท างานของเครื่องจักร 

และการกระทบกันของบรรจุภัณฑ์  
พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 

ในพื นที่ 
ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน หูอื อ สูญเสีย
การได้ยินช่ัวคราวหรือถาวร กรณีที่ได้รับ
ระดับเสียงท่ีดังเป็นเวลานาน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการตรวจวัดและประเมิน

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
(2) ความร้อน  พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 

ในพื นที่ 
อาจท าให้เป็นตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม  
ผดผื่น  ร่ างกายขาดน  า  และท า ให้ เกิด
ความเครียดได้ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการตรวจวัดและประเมิน

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.9 การล้างท าความสะอาดถัง
บรรจุภัณฑ์ รวมถึงถังและอุปกรณ์
ในกระบวนการผลิต  

(1) หม้อต้มและถังเก็บผลิตภัณฑ์เป็นที่อับ
อากาศ  

พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

ประสิทธิภาพของการมองเห็นลดลงเนื่องจาก
แสงสว่างไม่เพียงพอ และอันตรายจากการ
ขาดออกซิเจน ท าให้หมดสติ หรือเสียชีวิตได้ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
(2) น  าเสียจากการล้างท าความสะอาด พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 

ในพื นที่ 
อาจ เกิ ดการปนเปื้ อนของน  า เสี ยลงสู่ 
แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้ดินในพื นที่  และ
อาจน าไปสู่ปัญหาด้านการสุขาภิบาลและ 
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร รวมถึง
อาจเป็นการสร้างภาระการดูแล และการ
จัดการระบบบ าบัดน  าเสียของโครงการ 

(3) การสัมผัสสารเคมีท าความสะอาด พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ระบบทางเดิน
หายใจ แต่ถ้าหากได้รับสัมผัสในระยะยาว 
อันตรายที่เกิดจากสารเคมีนั นย่อมทวีความ
รุนแรงขึ น 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดจากโครงการโรงงานผลิตเบียร์ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต่อพนักงานโครงการ (ต่อ) 
2.10 อุบัติเหตุที่เกิดจากการกระท า
ที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย 

อุบัติเหตุจากการท างาน พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต และสูญเสีย
ทรัพย์สิน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ  

สิ่งแวดล้อม 
2.11 การจัดการขยะมูลฝอย/ 
ของเสีย 

ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการ  
(1) ของเสียทั่วไป ตาม พรบ.สาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550 
(2) ของเสียจากกระบวนการผลิต ตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  
พ.ศ. 2548 (อันตราย และไม่อันตราย) 

พนักงานโครงการ การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกองขยะ 
และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร หรือการ
ได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของเสีย
อันตรายสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ รวมถึง
คุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุร าคาญจากกลิ่น
รบกวน ปัญหาขยะตกค้างในพื นที่ และอาจ
เป็นการเพิ่มภาระให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการน าไปก าจัด 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลศักยภาพการให้บริการของ

หน่วยงาน 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

2.12 การจัดการน  าเสีย/น  าทิ ง 
 

(1)  ปริมาณน  า เสียจากกิจกรรมของ
พนักงาน 

พนักงานโครงการ อาจ เกิ ดการปนเปื้ อนของน  า เสี ยลงสู่ 
แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้ดินในพื นที่  และ
อาจน าไปสู่ปัญหาด้านการสุขาภิบาลและ 
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร รวมถึง
อาจเป็นการสร้างภาระการดูแล และการ
จัดการระบบบ าบัดน  าเสียของโครงการ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

(2) ปริมาณน  าเสียที่ เกิดจากกระบวน 
การผลิต  

ประชาชนท่ีใช้ประโยชน ์
จากแหล่งน  าใกล้เคียง

พื นที่โครงการ 

อาจ เกิ ดการปนเปื้ อนของน  า เสี ยลงสู่ 
แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้ดินในพื นที่  และ
อาจน าไปสู่ปัญหาด้านการสุขาภิบาลและ
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร รวมถึง
อาจเป็นการสร้างภาระการดูแล และการ
จัดการระบบบ าบัดน  าเสียของโครงการ 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดจากโครงการโรงงานผลิตเบียร์ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ  

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต่อพนักงานโครงการ (ต่อ) 
2.12 การจัดการน  าเสีย/น  าทิ ง 
(ต่อ)  

(3) ปริมาณน  าทิ งและการจัดการ ประชาชนท่ีใช้ประโยชน ์
จากแหล่งน  าใกล้เคียง

พื นที่โครงการ  

อาจ เกิ ดการปนเปื้ อนของน  า เสี ยลงสู่ 
แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้ดินในพื นที่  และ
อาจน าไปสู่ปัญหาด้านการสุขาภิบาลและ 
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร รวมถึง
อาจเป็นการสร้างภาระการดูแล และการ
จัดการระบบบ าบัดน  าเสียของโครงการ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

2.13 งานซ่อมบ ารุง 
 

ภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้แล้ว และผ้า
หรือวัสดุปนเปื้อนน  ามันท่ีใช้แล้ว 

ช่างซ่อมบ ารุง 
 

ปริมาณของเสียที่ เพิ่มขึ นสู่สิ่ งแวดล้อม 
รวมถึงการได้รับอันตรายจากการปนเปื้อน
ของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.14 การคมนาคม ขนส่งวัตถุดิบ 
สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และกากของ
เสียของแต่ละแนวทางเลือก รวมถึง
การเดินทางของพนักงาน 

อุบัติเหตุที่เกดิจากการคมนาคมขนส่ง 
 

พนักงานโครงการ 
รวมทั งผู้ใช้รถในเส้นทาง

การขนส่ง 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

2.15 การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ/
ความปลอดภัยในโรงงาน/การ
เข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์ 

ความเพียงพอของสวัสดิการด้านสุขภาพ 
สถานพยาบาล และบุคลากรทางการ
แพทย ์

พนักงานโครงการ การได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ  เจ็บป่วย 
หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิตอาจมีเพิ่ม
มากขึ น เนื่องจากความไม่ เพียงพอของ
บุคลากรทางการแพทย์ ท าให้การเข้ารับ
บริการเกิดความล่าช้า รวมถึงความเพียงพอ
ของสวัสดิการด้านสุขภาพต่อพนักงาน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลระบบบริการทางด้าน

สาธารณสุขในพื นที ่

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 
 



 

 

ติดตอ่สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน ท่ีอยู ่ โทรศัพท์/โทรสาร อีเมลล ์
เจ้าของโครงการ : บริษัท โรงเบียรต์ะวันแดง 1999 จ ากดั  
 คุณคมกฤช  โฆษิตกุล 
    (ผูป้ระสานงานโครงการ) 
  คุณอาภาพร  เทียนชัย 

 (ผูป้ระสานงานโครงการ) 
 

หมู่ 15 ต าบลหนองแซง  
อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
17160 

โทรศัพท์ : 056-482888 
ต่อ 124 หรือ 117 
 

 komkrit.k@tawandang1999.co.th 
 

 apaporn.i@tawandang1999.co.th 

บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดลอ้ม : บริษัท เทคนิคสิง่แวดลอ้มไทย จ ากัด 
 คุณอรัญญา  สุธาพจน์ 
   (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 
 คุณกนกวรรณ  สังข์เอี่ยม 
    (นักวิชาการสังคม) 
 

1/6 ซอยรามค าแหง 145 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

โทรศัพท์ : 02-3737799 
ต่อ 3116 หรือ 3302 
โทรสาร : 02-3737979 
 

 arunya.s@tet1995.com 
 

 kanokwan.s@tet1995.com 
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