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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ  

ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ 
โครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะส ี

บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 

 

1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

 บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) (ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”) เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจด้านผลิต
และจ าหน่ายเหล็กรูปพรรณที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ปัจจุบันมีโรงงาน ตั้งอยู่หมู่ 10 ต าบลสระสี่เหลี่ยม 
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการ ตัด พับ รีด ม้วนโลหะต่าง ๆ เช่น ท่อเหล็ก และเหล็กรูปตัวซี 
เป็นต้น บริษัทฯ วางแผนที่จะสร้างโรงงานแห่งใหม่เพ่ือผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี ในพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
อยู่ติดกับโรงงานเดิม (รูปที่ 1-1) มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 35.03 ไร่ หรือประมาณ 56,053 ตารางเมตร  
มีก าลังการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสีสูงสุดประมาณ 400,000 ตัน/ปี หรือประมาณ 
1,333.33 ตัน/วัน (ระยะเวลาการผลิต 300 วัน/ปี ) มีวัตถุดิบ คือ เหล็กแผ่นม้วน และมีผลิตภัณฑ์ คือ  
เหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี โดยโครงการจะรับวัตถุดิบมาจากบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด ซึ่งเป็น 
บริษัทย่อยของบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง หรือผู้ผลิตอ่ืน
ภายในประเทศ  

การด าเนินโครงการฯ ของบริษัทฯ ดังกล่าวตระหนักถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม
และชุมชนข้างเคียง ประกอบกับการด าเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว เข้าข่ายจะต้องจัดท ารายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบกิจการ หรือในขั้นขออนุญาต
ประกอบกิจการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ 
หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
4 มกราคม 2562 ที่ก าหนดให้อุตสาหกรรมเหล็ก หรือเหล็กกล้าที่มีก าลังการผลิตแต่ละชนิดหรือรวมกัน 
ตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป เพื่อเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
พิจารณาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา เป็นผู้จัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจะด าเนินการกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ พร้อมแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการด าเนินโครงการในอนาคต โดยบริษัทฯ จะน าข้อคิ ดเห็น
ดังกล่าวมาประกอบในการด าเนินโครงการ เพ่ือให้การพัฒนาและการด าเนินของโครงการนั้นสามารถอยู่
ร่วมกันกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
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รูปที่ 1-1 ที่ตั้งโครงการและพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบ (รัศมี 3-5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ) 
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1.2 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ 

1)   สามารถรองรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี 

2)    ลดปริมาณการน าเข้าเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสีจากต่างประเทศ และลดอัตราเงินไหลออกนอก
ประเทศ 

3) เพ่ิมศักยภาพในการผลิตของบริษัทให้ครบวงจร 

4) เพ่ิมโอกาสจ้างแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพในท้องถิ่น และดูแลด้านสวัสดิการ และคุณภาพชีวิต
แก่พนักงาน 

5)    มีการกระจายรายได้กลับมาสู่ชุมชนผ่านทางระบบภาษีบ ารุงท้องถิ่น 

6) มีการน าความรู้และทักษะในการท างานของต่างประเทศเข้ามาพัฒนาความรู้และทักษะให้กับ
พนักงาน 

1.3 การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การศึกษาและการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (รูปที่ 1-2) เป็นการ 
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ อาทิเช่น วัตถุดิบ สารเคมี เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ระบบ
สาธารณูปโภคและหน่วยเสริมการผลิต มลพิษและการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และพ้ืนที่สีเขียว 
เป็นต้น พร้อมกับการการศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของพ้ืนที่โดยรอบที่ตั้งโครงการ (พ้ืนที่ศึกษา) ประกอบด้วย 
ข้อมูล 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต มาใช้ในการประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนจาก
การด าเนินโครงการ ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ  

การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเพ่ือแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ 
ที่เหมาะสม ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มแรก เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการ
รับรู้ การเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) ซึ่งโครงการอ้างอิงการด าเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีเวทีสาธารณะเพ่ือการประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟัง  
ความคิดเห็นของประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นท่ีศึกษา (รูปที่ 1-3) จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

1)   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ด าเนินการระหว่างช่วงเริ่มต้นการศึกษา เป็นการ
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมิ น
ทางเลือกโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียด
โครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและ  
การประเมินทางเลือกโครงการ อีกทั้งยังเป็นการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น 
มาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดท ารายงานฯ ให้ครบถ้วน 
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2)   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ด าเนินการระหว่างจัดเตรียมท าร่างรายงานฯ  
เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจใน
รายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจะถูกน ามา
ปรับปรุงในรายงานฯ และมาตรการฯ ด้วย 

 

รูปที่ 1-2 ขั้นตอนการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 



 

 - 5 -  

ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาจะวิเคราะห์ สรุป และรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน 
พร้อมท าเอกสารสรุปจัดส่งต่อผู้น าชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้องในพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบโครงการ  
ในรัศมี 5 กิโลเมตร ภายใน 15 วัน หลังจากการจัดเวทีสาธารณะทั้ง 2 ครั้ง โดยมีแผนการด าเนินงาน 
ดังตารางที่ 1-1 และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ ดังตารางที่ 1-2 

ตารางท่ี 1-1 แผนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กิจกรรมการด าเนินการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ช่วงเวลาด าเนินการ 

การศึกษาสภาพแวดล้อมและประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ประชาสั มพั น ธ์  เผ ยแพร่ ข้ อมู ล 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 
และส ารวจความคิดเห็นประชาชน 
และผู้เกี่ยวข้อง  

ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

น าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

แจ้งต่อสาธารณะ เผยแพร่ข้อมูล 
และประชุมรับฟั งความคิด เห็ น 
ครั้งท่ี 2  

ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ชุมชนสัมพันธ์และคณะกรรมการ 
ติดตามตรวจสอบ  

ตลอดระยะเวลาด าเนินการ ภายหลัง
โครงการได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

 
รูปที่ 1-3 กลุ่มเป้าหมายในกระบวนการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ตารางท่ี 1-2 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 

จังหวัด อ าเภอ เขตการปกครอง หมู่บ้าน 

ชลบุร ี พนัสนิคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม 

หมู่ 1 บ้านใน 
หมู่ 2 บ้านนอก 
หมู่ 4 บ้านเนินแพง 
หมู่ 5 บ้านหนองขวาง 
หมู่ 6 บ้านตม 
หมู่ 9 บ้านโคก  
หมู่ 10 บ้านในบน 
หมู่ 11 บ้านเขาดินวังตาส ี

เทศบาลต าบลหัวถนน 
หมู่ 2 บ้านหนองบก 
หมู่ 6 บ้านหนองค ู
หมู่ 9 บ้านแปลงกระถิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 

หมู่ 6 บ้านเนินตูม 
หมู่ 8 บ้านหนองไก่เถื่อน 
หมู่ 9 บ้านทรายมลู 
หมู่ 10 บ้านหนองเซ่ง 

ฉะเชิงเทรา 

แปลงยาว 

เทศบาลต าบลแปลงยาว หมู่ 4 บ้านดา่นเงิน 

เทศบาลวังเย็น 

หมู 1 บ้านวังเย็น 
หมู่ 2 บ้านวังกะจะ 
หมู่ 3 บ้านหนองศิลาราม 
หมู่ 4 บ้านชนหนองปลิง 
หมู่ 6 บ้านหนองปรือไม้แก้ว 
หมู่ 7 บ้านบ้านสะเดา 
หมู่ 8 บ้านสะพานนาค 
หมู่ 9 บ้านห้วยแกะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแปลงยาว หมู่ 8 บ้านหนองครก 

เทศบาลต าบลทุ่งสะเดา 

หมู่ 3 บ้านแปลงยาว 
หมู่ 8 บ้านหนองครก 
หมู่ 11 บ้านหนองสาลิกา 
หมู่ 3 บ้านหนองศิลาราม 
หมู่ 4 บ้านหนองปลิง 
หมู่ 7 บ้านทุ่งสะเดา 

บ้านโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมประดู ่
หมู่ 2 บ้านเนินเลียบ 
หมู่ 3 บ้านหนองหอย 
หมู่ 6 บ้านหนองกระสังข ์

2 จังหวัด 3 อ าเภอ 8 เขตการปกครอง 34 หมู่บ้าน 
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1.4 การพิจารณาแนวทางเลือกของการด าเนินโครงการ 

การพิจารณาแนวทางเลือกของการพัฒนาโครงการ มีแนวทางการพิจารณาดังนี้ 

1) การพิจารณาแนวทางเลือกด้านความเหมาะสมด้านที่ตั้งโครงการ 

โครงการเลือกสร้างโรงงานแห่งใหม่ในพ้ืนที่ต่อเนื่องอยู่ติดกับโรงงานในเครือของบริษัท เอเซีย 
เมทัล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ต าบลสระสี่เหลี่ยม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

(1) ด้านการขนส่ง หรือโลจิสติกส์ โครงการจะผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสีส่วนหนึ่งเพ่ือ
เป็นวัตถุดิบส่งให้กับโรงงานในเครือของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต่อเนื่องกัน ท าให้เกิดการขนส่งที่ต่อเนื่องและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และผลิตภัณฑ์อีกส่วนหนึ่งจะจ าหน่ายให้กับลูกค้าภายนอก ทั้งนี้ โครงการยังตั้งอยู่ใกล้กับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (สายสัตหีบ-เขาหินซ้อน) ซึ่งเป็นเส้นทางหลวงสายหลัก ท าให้มีความสะดวก
ในการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของโครงการ 

(2) แหล่งน้ าใช้ พ้ืนที่ตั้งของโรงงานในเครือบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) มีบ่อน้ าที่
สามารถรวบรวมน้ าฝนและสามารถใช้เป็น น้ าดิบเพ่ือผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับใช้ในโรงงานและเ พียงพอ
ส าหรับใช้ในพ้ืนที่โครงการ โดยไม่ส่งผลกระทบกับการใช้น้ าของภาคชุมชน 

(3) แหล่งก๊าซธรรมชาติ มีแนวท่อก๊าซธรรมชาติขนานตามแนวถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
331 จึงท าให้สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อก๊าซที่พาดขนานตามแนวถนนดังกล่าวเป็นแหล่งพลังงานใน
กระบวนการผลิตได้ 

2) การพิจารณาแนวทางเลือกความเหมาะสมด้านวิศวกรรม 

 โครงการเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ซึ่งการชุบสังกะสี
แบบจุ่มร้อน สามารถชุบโลหะได้ทุกขนาด ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีอายุการใช้งานสูง กระบวนการผลิตไม่เกิดของเสีย
จากสารละลายที่ใช้ชุบซึ่งหมดสภาพการใช้งาน 

3) การพิจารณาแนวทางเลือกความเหมาะสมด้านการลงทุน 

 โครงการเลือกก่อสร้างโรงงานในพื้นที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 
ดังนั้นการเลือกก่อสร้างโรงงานในพื้นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จึงมีมูลค่าในการลงทุนต่ ากว่าการเลือก
ก่อสร้างในพ้ืนที่ดินอื่น 

4) การพิจารณาแนวทางเลือกความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

(1) พ้ืนที่มีโรงงานในเครือของบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ ท าให้ชุมชนสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น 

(2) มีการรับแรงงานในพ้ืนที่เข้าท างานในโครงการ ท าให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่เพ่ิมมากขึ้น 

การด าเนินโครงการจะสร้างโรงงานแห่งใหม่เพ่ือผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี ในพื้นที่ต่อเนื่อง
อยู่ติดกับโรงงานในเครือของบริษัทฯ โดยใช้พ้ืนที่ในการด าเนินโครงการประมาณ 35.03 ไร่ หรือประมาณ 
56,053 ตารางเมตร ถือว่ามีความเหมาะสมด้านที่ตั้งโครงการ ความเหมาะสมด้านการลงทุน และความ
เหมาะสมด้านเศรษฐกิจ-สังคม โครงการจึงเลือกด าเนินโครงการในพื้นที่ต่อเนื่องอยู่ติดกับโรงงานในเครือของ
บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งพ้ืนทีต่ั้งอยู่ต าบลสระสี่เหลี่ยม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
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2.  รายละเอียดโครงการ 

2.1  ลักษณะโครงการ 

 โครงการเป็นโรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี ด าเนินการผลิตโดยน าเหล็กแผ่นม้วนมาผ่าน
กระบวนการล้างท าความสะอาด แล้วน ามารีดเย็นเพ่ือลดความหนาของเหล็กแผ่นและเพ่ิมคุณภาพผิวเหล็ก
ด้วยเครื่องรีดเหล็ก เพ่ือผ่านเข้าสู่กระบวนการให้ความร้อนในเตาอบเพ่ือปรับคุณสมบัติทางกลของเหล็ก และ
เคลือบสังกะสี ได้เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี 

2.2 ก าลังการผลิต 

ก าลังการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสีสูงสุด 1,333.33 ตัน/วัน หรือประมาณ 400,000 
ตัน/ปี  

2.3 ที่ตั้งโครงการ 

โครงการตั้งอยู่หมู่ 10 ต าบลสระสี่เหลี่ยม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  บนพ้ืนที่โครงการประมาณ 
35.03 ไร่ หรือประมาณ 56,053 ตารางเมตร มีต าแหน่งที่ตั้งโครงการ (อ้างถึงรูปที่ 1-1) โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับพ้ืนที่โดยรอบโครงการ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  โรงงานของบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 

ทิศใต้ ติดต่อกับ  พ้ืนทีว่่างของบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน)  
และพ้ืนทีเ่กษตรกรรม หมู่ 10 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  พ้ืนที่ว่างของบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน)  
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  พ้ืนทีว่่าง และพ้ืนที่เช่าของบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน)  
และบ้านสันติสุขคริสตจักรร่มเย็น (สุสาน)  

ส าหรับการศึกษาเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ มีขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาใน
รัศมี 5 กิโลเมตร พ้ืนที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ (Sensitive area) ในพ้ืนที่ศึกษาที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่
โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร (อ้างถึงรูปที่ 1-1) ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้านจ านวน 34 หมู่บ้าน และมีบริเวณ
พ้ืนที่อ่อนไหวที่ไวต่อการได้รับผลกระทบ ได้แก่ ศาสนสถาน (สุสาน) จ านวน 1 แห่ง ศาสนสถาน (วัด) จ านวน 
10 แห่ง สถานศึกษา จ านวน 9 แห่ง และโรงพยาบาล จ านวน 1 แห่ง ส าหรับแผนผังบริเวณการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่โครงการ ดังรูปที่ 2-1 โดยมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ดังตารางท่ี 2-1 
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รูปที่ 2-1 ผังบริเวณการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ 

โรงงานของบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 
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รูปที่ 2-1 (ต่อ) ผังบริเวณการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ 
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ตารางท่ี 2-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ  

ล าดับ  การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ 
สัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ 

พ้ืนที่ สัดส่วน 
(ตารางเมตร) (ร้อยละ) 

1. พ้ืนที่อาคารผลิต  16,524 29.48 
2. พ้ืนที่ส่วนเสริมการผลิต   
2.1 สถาน ีLNG 105 0.19 
2.2 ระบบผลิตแกส๊ 330 0.59 
2.3 บริเวณพื้นท่ีเก็บเมทานอล  88 0.16 
2.4 ห้องควบคุมไฟฟ้า 1 387 0.69 
2.5 ห้องควบคุมไฟฟ้า 2 492 0.88 
2.6 พื้นทีเ่ก็บกรดและรไีซเคลิ 769 1.37 
2.7 พื้นที่ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเคม ี 1,220 2.18 
2.8 บ่อพักน้ าท้ิง 100 0.18 
2.9 บ่อพักน้ าฉุกเฉิน 100 0.18 
2.10 หอหล่อเย็น (Cooling tower) 300 0.53 
3. พ้ืนที่อื่น ๆ   
3.1 บ่อหน่วงน้ าฝน 20,942 37.36 
3.2 ถนน และรางระบายน้ า 5,333 9.51 
3.3 พื้นที่ว่าง 4,804 8.57 
3.4 ห้องน้ า 75 0.13 
4. พ้ืนที่สีเขียว (ไม้ยืนต้น) 4,484 8.00 

รวม 56,053 100.00 
หมายเหตุ :  วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และของเสีย จัดเก็บไวภ้ายในอาคาร ระบบบ าบัดมลพิษอากาศ และหม้อน้ ามันรอ้น (Hot Oil Boiler) 

ติดต้ังภายในอาคารผลิต  
ที่มา :   บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน), 2565 

2.4 วัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในโครงการ ได้แก่ เหล็กแผ่นม้วน มีความต้องการใช้ประมาณ 1,346 ตัน/วัน ตัวอย่าง
วัตถุดิบดังรูปที่ 2-2 

 

รูปที่ 2-2 ตัวอย่างวัตถุดิบของโครงการ (เหล็กแผ่นม้วน) 
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2.5 สารเคมี 

สารเคมีที่ใช้ในโครงการ ได้แก่  กรดไฮโดรคลอริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ สารเคลือบป้องกันสนิม  
เมทานอล ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซไฮโดรเจน โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) โพลีอะคริลาไมด์ (Polyacrymide)  
โพลีอะคริลาไมด์ โซเดียมซัลเฟต (Polyacrymide Sodium sulfate) และสังกะสีแท่ง มีปริมาณความ
ต้องการใช้ในเบื้องต้น ดังนี้ 

กรดไฮโดรคลอริก 35% (35% HCl) ประมาณ 36 ตัน/วัน ใช้ท าความสะอาดผิวเหล็ก 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ประมาณ 14.67 ตัน/วัน ใช้ท าความสะอาดผิวเหล็ก 

สารเคลือบป้องกันสนิม  
(PALCOAT E510) 

ประมาณ 0.08 ตัน/วัน ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพผิวเหล็ก
และป้องกันการเกิดสนิม  

เมทานอล ประมาณ 2.7 ตัน/วัน ใช้ส าหรับผลิตก๊าซก๊าซไฮโดรเจน 

ก๊าซไนโตรเจน ประมาณ 220  
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

ใช้ในเตาอบ 

ก๊าซไฮโดรเจน ประมาณ 220  
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

ใช้ในเตาอบ 

โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ประมาณ 0.5 ตัน/วัน ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

โพลีอะคริลาไมด์ (Polyacrymide) ประมาณ 0.01 ตัน/วัน ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

โพลีอะคริลาไมด์ โซเดียมซัลเฟต 
(Polyacrymide Sodium sulfate) 

ประมาณ 0.01 ตัน/วัน ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

สังกะสีแท่ง (Zinc Ingot) ประมาณ 12 ตัน/วัน ใช้ในกระบวนการเคลือบผิวเหล็ก 

ส าหรับข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ แสดงดังตารางที่ 2-2 ดัชนีบ่งชี้ระดับ
อันตรายตามเกณฑ์ NFPA Code 704 ตารางท่ี 2-3 
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ตารางท่ี 2-2 ลักษณะทางกายภาพและข้อมูลที่เก่ียวกับความปลอดภัยของสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

ชื่อสารเคม ี การใช้ประโยชน ์
คุณสมบัติ 

ทางกายภาพ 
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

NFPA 704 
code 

1. กรดไฮโดรคลอริก 35% 
(35% HCl) 

- ใช้ท าความสะอาด 
ผิวเหล็ก 

- ของเหลว 
- ไม่มสี ี
- มีกลิ่นฉุน 

ทางหายใจ  : เกิดอาการไอ หายใจล าบาก การสูดดมอาจท าให้เกิดอาการบวมน้ า (Edema)  
ในระบบทางเดินหายใจ 

ทางผิวหนัง  : เกิดแผลไหม้บริเวณผิวหนัง 
ทางการกิน : เกิดแผลไหม้ในหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร 
ทางตา : เกิดแผลไหม้ อาจท าให้เกิดต้อในตา 

 

2.  โซเดียมไฮดรอกไซด์  - ใช้ท าความสะอาด 
ผิวเหล็ก 

- ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- ของแข็ง 
- สีขาว 
- ไม่มีกลิ่น 

ทางหายใจ  : แผลไหม้ของเยื่อเมือก 
ทางผิวหนัง  : แสบร้อน 
ทางการกิน : ระคายเคืองต่อเยื่อบุในปาก หลอดลม หลอดอาหารและระบบล าไส้ มีฤทธิ์ 

กัดกร่อน อาจท าให้หลอดอาหารและกระเพาะทะลุ 
ทางตา : แสบร้อน อาจท าให้ตาบอด 

 

3. สารเคลือบป้องกันสนิม 
ส าหรับเหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสี 
(PALCOAT E510) 

- ใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพผิวเหล็กและ
ป้องกันการเกิดสนมิ 

- ของเหลว 
- สีฟ้าขาว  

ถึงเขียวขาว 

ทางหายใจ  : ระคายเคือง 
ทางผิวหนัง  : ระคายเคือง 
ทางการกิน : ไม่ระบ ุ
ทางตา  : ระคายเคือง 

- 

4. เมทานอล - ใช้ส าหรับผลิตก๊าซ
ไฮโดรเจน 

- ของเหลวใส 
- ไม่มสี ี
- มีกลิ่นเฉพาะตัว 

ทางหายใจ  : เป็นอันตรายเมื่อสูดดม เกิดการระคายเคืองจมูก ล าคอ และระบบทางเดินหายใจ  
ทางผิวหนัง  : ระคายเคืองต่อผิวหนัง หากสัมผัสสารนี้เป็นเวลานานจะท าให้ผิวหนังอักเสบ  
ทางการกิน  : เกิดการระคายเคืองเยื่อเมือกของปากและล าคอ ท าให้เกิดอาการไอ ท้องร่วง  

ปวดท้อง ปวดศีรษะ และง่วงซึม 
ทางตา  : ระคายเคืองต่อดวงตา ท าให้เยื่อบุตาอักเสบ เกิดตาแดง และสายตาพร่ามัว 

 

5.  ก๊าซไนโตรเจน 
(Nitrogen) 

- ใช้ในเตาอบ - เป็นก๊าซ 
- ไม่มสีี  
- ไม่มีกลิ่น 

ทางหายใจ  : ท าให้ร่างกายขาดออกซิเจน เกิดอาการหายใจติดขัด หายใจถี่รัว อารมณ์แปรปรวน 
กล้ามเนื้อท างานไม่ประสานกัน เกิดความสับสน ความรู้สึกช้า เหนื่อย คลื่นไส้ 
อาเจียน อ่อนเพลีย หมดสติ และอาจเสียชีวิตได้ 

ทางผิวหนัง  : ไม่มีผลกระทบต่อผิวหนัง 
ทางการกิน  : ไม่มีผลกระทบต่อการกิน 
ทางตา  : ไม่มผีลกระทบต่อตา 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ลักษณะทางกายภาพและข้อมูลที่เก่ียวกับความปลอดภัยของสารเคมีที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

ชื่อสารเคม ี การใช้ประโยชน ์
คุณสมบัติ 

ทางกายภาพ 
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

NFPA 704 
code 

6.  ก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen) - ใช้ในเตาอบ - เป็นก๊าซ 
- ไม่มีกลิ่น 

ทางหายใจ  : การหายใจเข้าไป ท าให้วิงเวียนศีรษะ หรือขาดอากาศหายใจ 
ทางผิวหนัง  : ท าให้เนื้อเยื่อตายจากความเย็นจัด 
ทางการกิน  : ไม่ระบุ 
ทางตา  : ตาไหม้อย่างรุนแรงเนื่องจากความเย็นจัด  

7. โพลีอลูมเินียมคลอไรด์  
(PAC) 

- ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

- ของเหลว 
- สเีหลือง 
- ไม่มีกลิ่น 
 

ทางหายใจ  : ระคายเคืองจมูก และทางเดินหายใจ 
ทางผิวหนัง  : ท าให้ผิวหนังไหม้ 
ทางการกิน  : เป็นพิษ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ไหม้เยื่อบุผนัง ท าลายตับและไต 
ทางตา  : ระคายเคืองและไหม้ 

- 

8. โพลีอะคริลาไมด์ 
(Polyacrymide) 

- ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสีย - ของแข็ง 
- สีขาว 

ทางหายใจ  : ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษ 
ทางผิวหนัง  : ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย 
ทางการกิน  : ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษ 
ทางตา  : ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง 

- 

9. โพลีอะคริลาไมด์ โซเดยีม
ซัลเฟต (Polyacrymide 
Sodium sulfate) 

- ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสีย - ผง 
- สีขาว 
- มีกลิ่นเล็กน้อย 

ทางหายใจ  : ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษ 
ทางผิวหนัง  : ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย 
ทางการกิน  : ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษ 
ทางตา  : ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง 

- 

10. สังกะสีแท่ง (Zinc Ingot) - ใช้ในกระบวนการเคลือบ
ผิวเหล็ก 

- ของแข็ง 
- สีเทา 
- ไม่มีกลิ่น 

ทางหายใจ  : ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษ 
ทางผิวหนัง  : ไม่มีผลระคายเคือง 
ทางการกิน  : ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษ 
ทางตา  : ไม่มีผลระคายเคือง 

- 

ที่มา :  รวบรวมขอ้มูลโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2565 
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ตารางท่ี 2-3 ดัชนีบ่งชี้ระดับอันตรายตามเกณฑ์ NFPA Code 704 

สัญลักษณ ์ ระดับ สีน้ าเงิน : อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สีแดง : ความไวไฟ 
สีเหลือง : ความไว 
ต่อการเกิดปฏิกิริยา 

สีขาว : รหัสเฉพาะ 

 

4 สารที่มีความเป็นพิษสูงมาก อาจท าให้
สูญเสียชีวิต และเจ็บป่วยรุนแรงจาก
การสัมผัสในระยะสั้น 

สารที่ระเหยกลายเป็นไอได้อย่างสมบูรณ์ และ
รวดเร็วที่อุณหภูมิและความดันปกติ และเป็น
สารที่สามารถลุกติดไฟได้เอง 

สารที่สามารถระเบิดได้ง่ายด้วยตัวเองจาก
การสลายตัวหรือการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ
และความดันปกติ 

 
 
 
 
 
 

อัลคาไลน์ (เบส) 
 
กรด 
 
กัดกร่อน 
 
สารออกซิไดซ ์
 
กัมมันตรังส ี
 
ท าปฏิกิริยากับน้ า 

3 สารที่มีความเป็นพิษสูงมาก จากการ
เผาไหม้ สารกัดกร่อนอย่างรุนแรง อาจ
เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อมีการ
สัมผัสในระยะสั้น 

ของแข็งหรือของเหลวที่สามารถลุกติดไฟได้ใน
อุณหภูมิและความดันปกติ 

สารที่สามารถระเบิดได้ง่ายจากการสลายตัว
หรือการเกิดปฏิกิริยา แต่จะต้องมีแหล่งจุด
ติดไฟหรือความร้อนจากภายนอก 

2 สารที่ก่อการบาดเจ็บเมื่อมีการสัมผัสใน
ระยะสั้น 

สารที่ต้องให้ความร้อนปานกลางหรืออุณหภูมิ
สูงก่อนจุดติดไฟ จะไม่ลุกไหม้ในบรรยากาศ
ปกติ เป็นของเหลวติดไฟได้ 

สารที่ท าให้เกิดปฏิกิริยาได้ง่ายเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้น เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับน้ าหรือท าให้
เกิดส่วนผสมที่สามารถระเบิดได้กับน้ า 

1 สารที่ท าให้เกิดการระคายเคือง และ
เจ็บป่วยเล็กน้อยเมื่อสัมผัสในระยะสั้น 

สารที่ต้องอุ่นท าให้ร้อนก่อน จึงจะลุกติดไฟ 
เป็นสารติดไฟได้ทั่วไป 

ไม่เสถียรเมื่ออุณหภูมิและความดันสูงขึ้น 
สารที่เปลี่ยนแปลงหรือสลายตัวเมื่อสัมผัส
กับอากาศ แสงหรือความช้ืน 

0 สารที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายขณะเกิด
เพลิงไหม้ 

สารไม่ติดไฟเมื่อสัมผัสกับความร้อน อุณหภูมิ
สูง 815.5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที 

สารที่มีความเสถียรทั้งในสภาวะปกติและ
เกิดเพลิงไหม้ ไม่ท าปฏิกิริยากับน้ า 

หมายเหตุ : ระดับผลกระทบ 0 = น้อยที่สุดหรือถือวา่ไม่มีผลกระทบ, 1= เล็กน้อย, 2 = ปานกลาง, 3 = ร้ายแรงและ 4 = ร้ายแรงมาก อา้งอิงจากสมาคมป้องกันอัคคีภยัแห่งชาติ (National  Fire Protection Association; NFPA)  
ของสหรัฐอเมริกา 

ที่มา  :   กรมควบคุมมลพิษ, 2555 
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2.6 ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ของโครงการ ได้แก่ เหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี ดังรูปที่ 2-3 

 
 

รูปที่ 2-3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี 

2.7 กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตของโครงการประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ 1) กระบวนการล้างท าความ
สะอาดผิวเหล็กด้วยกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 2) กระบวนการรีดเย็น 3) กระบวนการเคลือบสังกะสี  
มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ (รูปที่ 2-4 และรูปที่ 2-5) 

1)   กระบวนการล้างท าความสะอาดผิวเหล็กด้วยกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 

(1) การเตรียมเหล็กแผ่น เป็นขั้นตอนการน าวัตถุดิบ คือ เหล็กแผ่นม้วนมาเข้าเครื่องคลายเหล็ก
แผ่นม้วนให้เป็นเหล็กแผ่น ท าการตัดตกแต่งปลายเหล็กให้มีมุมฉากและรูปทรงที่เรียบตรง และเชื่อมหัวม้วน
ท้ายม้วนเข้าด้วยกันเพ่ือให้ได้แผ่นเหล็กที่ยาวต่อเนื่องกัน ก่อนน าเข้ากระบวนการท าความสะอาดผิวเหล็ก
แผ่นต่อไป 

(2) การล้างท าความสะอาดผิวเหล็กด้วยกรดไฮโดรคลอริก (HCl) เป็นขั้นตอนการท าความ
สะอาดไขมันบนผิวและกัดผิวเหล็กด้วยกรด เพ่ือก าจัดสนิมออกจากผิวของเหล็กแผ่น โดยการล้างด้วยกรด
กรดไฮโดรคลอริก (HCl) เจือจาง มีขั้นตอนโดยน าเหล็กม้วนที่ถูกคลี่ออกแล้วมาเข้าสู่เครื่องท าความสะอาด
ผิวหน้าเหล็กด้วยกรดซึ่งมีลักษณะเป็นอ่างล้างแบบปิด มีช่องส าหรับให้เหล็กแผ่นผ่านเข้า-ออก เพ่ือท า 
ความสะอาดผิว จากนั้นจึงผ่านเข้าไปในกระบวนการล้างท าความสะอาดโดยใช้น้ าอีกครั้ง เพ่ือล้างสารเคมีบน
ผิวหน้าเหล็กออก หลังจากนั้นจึงผ่านเข้าเครื่องเป่าลมเพ่ือให้ผิวหน้าเหล็กแห้งไม่มีสารเคมีหรือน้ าตกค้างอยู่ที่
ผิวหน้าเหล็ก ก่อนที่จะส่งไปรีดเย็นเพ่ือลดความหนาต่อไป 

2)   กระบวนการรีดเย็น  

 เป็นขั้นตอนการรีดเหล็กแผ่นเพ่ือลดขนาดความหนาของเหล็กแผ่น มีขั้นตอนโดยน าเหล็กแผ่นที่
ผ่านการท าความสะอาดแล้วมาเข้าเครื่องรีดเพ่ือลดขนาดความหนาของเหล็กแผ่นให้มีค่าตามที่ต้องการ 
ในขณะที่ท าการรีดจะมีการหล่อเย็นเพ่ือลดความร้อนที่เกิดจากการรีดด้วย เมื่อเหล็กแผ่นผ่านการรีดเย็นแล้ว
จะถูกน ามาขดเป็นม้วนอีกครั้งเพ่ือส่งไปท าการเคลือบสังกะสีต่อไป 

 



 

 - 17 -  

3)   กระบวนการเคลือบสังกะสี 

 เป็นขั้นตอนที่ท าหน้าที่เคลือบสังกะสีลงเหล็กแผ่น มีขั้นตอนโดยม้วนเหล็กแผ่นจะถูกยกด้วยเครน
เข้าสู่ เครื่องคลายม้วน เพ่ือท าการคลี่ เหล็กแผ่นออกจากม้วน และท าการตัดตกแต่งปลายเหล็กให้มี 
มุมฉากและรูปทรงที่เรียบตรง ก่อนส่งไปท าความสะอาดเพ่ือก าจัดสิ่งปนเปื้อนที่เกาะอยู่บนผิวเหล็ก เช่น ฝุ่น 
สนิม น้ ามันที่หลงเหลือ และสิ่งสกปรกต่างๆ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการยึดเกาะกับผิวเหล็กแผ่น
โดยการท าความสะอาดด้วยสารละลายด่างและการล้างน้ า เหล็กแผ่นที่ผ่านการล้างท าความสะอาดแล้วจะถูก
ส่งเข้าเตาอบอ่อนเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิของเหล็กแผ่นและปรับโครงสร้างของเนื้อเหล็ก เหล็กแผ่นที่ผ่านการอบ
อ่อนจะถูกส่งเข้าสู่อ่างเคลือบสังกะสี โดยควบคุมอุณหภูมิภายในอ่างสังกะสีอยู่ที่ประมาณ 450 องศา
เซลเซียส จากนั้นเหล็กแผ่นที่ผ่านการเคลือบสังกะสีจะส่งเข้าสู่เครื่องพ่นลมปาดผิว ซึ่งจะท าหน้าที่เป่าลม
ความเร็วสูงเพ่ือปาดสังกะสีให้ได้ความหนาตามต้องการ และจะท าการลดอุณหภูมิเหล็กแผ่นโดยการใช้เครื่อง
เป่าลมอุณหภูมิปกติ (Air Cooling) และเครื่องพ่นน้ า (Water Cooling) พร้อมเป่าแห้ง (Hot Air Dryer) 
หลังจากท าการลดอุณหภูมิเหล็กแผ่น จะน าเหล็กแผ่นมาผ่านกระบวนการเคลือบผิวอีกครั้ง ด้วยสารเคลือบ
ป้องกันสนิม (PALCOAT E510) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพผิวเหล็กและป้องกันการเกิดสนิม ก่อนตัดและม้วน
เหล็กแผ่นกลับ จัดเก็บเพ่ือรอจัดส่งให้กับลูกค้าในลักษณะชนิดม้วนต่อไป 
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รูปที่ 2-4 ขั้นตอนการผลิต ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละข้ันตอน  
(กระบวนการล้างท าความสะอาดผิวเหล็กด้วยกรดไฮโดรคลอริก (HCl) และกระบวนการรีดเย็น) 
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รูปที่ 2-5 ขั้นตอนการผลิต ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละข้ันตอน  
(กระบวนการเคลือบสังกะสี) 
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2.8 ระบบสาธารณูปโภค 

1)   น้ าใช้ 

 โครงการจะรับน้ าประปาจากระบบผลิตน้ าประปาของโรงงานในเครือบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด 
(มหาชน) (โรงงานที่ตั้งติดกับพ้ืนที่โครงการทางด้านทิศเหนือ) ส าหรับใช้ในห้องน้ า-ห้องส้วม และกระบวนการผลิต 
มีความต้องการประมาณ 555 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกจากนี้ โครงการยังได้ออกแบบให้มีการหมุนเวียนน้ า
จากระบบหล่อเย็นมาใช้ใหม่ ท าให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ าจากภายนอกโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2)   ไฟฟ้า 

 โครงการจะรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพนัสนิคม ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิต 
และระบบเสริมการผลิตต่าง ๆ นอกจากนี้ โครงการยังจัดเตรียมเครื่องผลิตไฟฟ้าส ารองที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
เป็นต้นก าลัง เพ่ือส ารองใช้ในกรณีเหตุฉุกเฉินเมื่อแหล่งไฟฟ้าหลักข้างต้นเกิดการขัดข้อง ทั้งนี้ เครื่องผลิต
ไฟฟ้าส ารองข้างต้นจะจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบหรืออุปกรณ์ที่มีความส าคัญต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ระบบบ าบัดมลพิษอากาศ เครน และไฟฉุกเฉิน/ส่องสว่าง เป็นต้น 

3)   ระบบหล่อเย็น 

(1)  ระบบหล่อเย็นโดยอ้อม มีหน้าที่หล่อเย็นอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้น้ าไปหล่อเย็นที่ผนัง
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงจนเกินไปเพ่ือเป็นการป้องกันอุปกรณ์ดังกล่าวเกิดความ
เสียหาย ส าหรับน้ าที่ผ่านการหล่อเย็นที่อุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วจะถูกน ามาลดอุณหภูมิก่อนน ากลับไปใช้หล่อเย็น
หมุนเวียนต่อไป  

(2)  ระบบหล่อเย็นโดยตรง มีหน้าที่ฉีดพ่นน้ าไปสัมผัสโดยตรงกับเหล็กในขั้นตอนการผลิต จะท า
ให้น้ าบางส่วนระเหยไปกับบรรยากาศ ส่วนน้ าหล่อเย็นที่เหลืออาจปนเปื้อนกับสนิมเหล็กหรืออนุภาคต่าง ๆ  
ซึ่งจะระบายมาสู่บ่อตกตะกอน สนิมเหล็กหรืออนุภาคต่าง ๆ ที่ตกตะกอนจะถูกตักออกจากบ่อ ก่อนน าน้ า 
ที่ผ่านการแยกตะกอนแล้วหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ 

4)  เชื้อเพลิง 

โครงการจะใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต โดยรับมาจากบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ประมาณ 840 MMBTU/วัน  

5)   การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 

การจัดการด้านระบบระบายน้ าของโครงการ เป็นระบบรวบรวมน้ าฝนแยกจากระบบรวบรวม 
น้ าเสีย โดยก าหนดให้น้ าฝนไหลตามแรงโน้มถ่วง (Gravity) น้ าฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการจะระบายลงสู่ 
รางคอนกรีตซึ่งวางขนานไปตามแนวถนนและอาคาร เชื่อมต่อไปยังบ่อหน่วงน้ าฝนของโครงการ   
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2.9 การจัดการมลพิษ 

1)   อากาศ 

 มลพิษทางอากาศหลักที่เกิดจากโครงการ ได้แก่ ไอกรด ฝุ่น ควัน ซึ่งมีแหล่งก าเนิดมลพิษทาง
อากาศ ดังนี้  

(1) ไอกรด เกิดจากขั้นตอนการท าความสะอาดผิวเหล็กด้วยกรดไฮโดรคลอริก (HCl) โดย
โครงการจะท าการรวบรวมไอกรด เข้าสู่ระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) ซ่ึงเป็น
เทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับบ าบัดไอกรด และไอสารเคมี ที่เกิดจากกระบวนการผลิต ก่อนปล่อยออกสู่ปล่องระบาย
ของโครงการต่อไป 

(2) ฝุ่น เกิดจากขั้นตอนการก าจัดสนิมเหล็กด้วยเครื่อง Descaler tension leveler และควัน 
เกิดจากขั้นตอนการเชื่อมเหล็กก่อนส่งไปก าจัดสนิมเหล็ก โดยโครงการจะท าการรวบรวมฝุ่นและควันเข้าสู่
ระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ (Dust Collector) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับบ าบัดฝุ่นด้วยถุงกรอง  
ก่อนปล่อยออกสู่ปล่องระบายของโครงการต่อไป 

2)   เสียง 

 แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียงหลักของโครงการมาจากกระบวนการผลิตของโครงการ ได้แก่ 
กิจกรรมการคลายม้วนเหล็ก การตัดแต่งเหล็ก การม้วนเหล็ก เครื่องรีดเหล็ก เป็นต้น โดยโครงการจะก าหนด
แผนตรวจซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังโครงการจะด าเนินการผลิตภายในอาคารผลิตเท่านั้น  

3)   น้ าเสีย 

 แหล่งก าเนิดน้ าเสียของโครงการแบ่งออกเป็น น้ าเสียจากกิจกรรมของพนักงาน (ห้องน้ า - 
ห้องส้วม) และน้ าเสียจากระบวนการผลิต คาดว่าจะมีน้ าเสียเกิดขึ้นจากกิจกรรมขอพนักงานประมาณ 6.09 
ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ าเสียจากกระบวนการผลิตประมาณ 265 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยน้ าเสียจาก
ห้องน้ า-ห้องส้วม จะมีการจัดการโดยมีถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปเพ่ือบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายไปยังบ่อพักน้ าทิ้ง
ของโครงการ  

 ส าหรับน้ าเสียจากกระบวนการผลิต ประกอบด้วยน้ าระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็น โครงการจัดให้
มีบ่อดักน้ ามัน/ตะกอน น้ าทิ้งที่ผ่านการดัดตะกอนและไขมันแล้วจะถูกหมุนเวียนไปใช้ในใหม่ ในส่วนของ 
น้ าทิ้งจากกระบวนการท าความสะอาดเหล็กแผ่นด้วยกรด จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเคมีเพ่ือ
ปรับสภาพให้เป็นกลาง ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

4)   ของเสีย 

 ของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ประกอบด้วย ขยะมูลฝอยจากพนักงาน 
และของเสียจากกระบวนการผลิต โครงการคาดว่าจะมีขยะมูลฝอยจากพนักงานเกิดขึ้น ประมาณ 87 
กิโลกรัมต่อวัน โดยก าหนดให้มีการคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยวาง  
ถังขยะแยกประเภทไว้ในพ้ืนที่โครงการ และท าการขออนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม  
เข้ามารับไปก าจัดหรือส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการับไปก าจัด  ส าหรับของเสียจาก
กระบวนการผลิต ได้แก่ เศษเหล็ก, Alloy Dross, สเกล (เศษสนิมเหล็ก), น้ ามันเสื่อมสภาพ, วัสดุปนเปื้อน
น้ ามัน, กากตะกอนจากการท าความสะอาดผิวเหล็ก และกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียทางเคมี เบื้องต้น
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คาดว่าจะมีปริมาณ 20.5 ตันต่อวัน โครงการจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย 
ทุกประเภท โดยของเสียถูกรวบรวมใส่ภาชนะจัดเก็บที่มีลักษณะและขนาดตามความเหมาะสมกับของเสีย  
ที่แยกแต่ละประเภท ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปก าจัด
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป 

2.10 พนักงาน 

ช่วงก่อสร้าง   คาดว่าจะมีคนงานก่อสร้างก่อสร้างสูงสุดประมาณ 100 คน 

 ช่วงด าเนินการ   คาดว่าจะมีพนักงานสูงสุดประมาณ 87 คน 

2.11 ผลกระทบเบื้องต้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการจัดการผลกระทบ 

มลพิษที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการด าเนินกิจกรรมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
ประกอบด้วย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางน้ า และกากของเสีย ซึ่งผลกระทบจากมลพิษ 
ด้านต่าง ๆ มีการจัดการในแต่ละด้านสรุปได้ดังตารางท่ี 2-4  

ตารางท่ี 2-4 ประเด็นของผลกระทบ แหล่งก าเนิดมลพิษ การจัดการและมาตรการเบื้องต้น 

ผลกระทบ 
แหล่งก าเนิดและการจัดการ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 
1. มลพิษทาง
อากาศ  

แหล่งก าเนิด : ฝุ่นละอองจากกิจกรรม
การก่อสร้างและจากยานพาหนะที่ใช้ใน
การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

แหล่งก าเนิด เกิดฝุ่น เกิดจากข้ันตอนการก าจัดสนิมเหล็ก 
เกิดควันจากขั้นตอนการเชื่อมเหล็กก่อนส่งไปก าจัดสนิม
เหล็ก เกิดออกไซด์ของไนโตรเจน จากขั้นตอนการอบ และ
เกิดไอกรด จากข้ันตอนการท าความสะอาดผิวเหล็ก 

 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ :  
 จ ากดัความเร็วของยานพาหนะเพื่อลด

การฟุ้งกระจายของฝุ่นท่ีอาจเกิดขึ้น  
 จัดให้มีพลาสติกหรือผ้าใบคลุมกระบะ

บรรทุกวัสดุก่อสร้างที่อาจจะมีการ
หล่นบนถนน 

 ฉีดพรมน้ าในบริเวณพื้นที่ที่อาจมีการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ :  
 ติดตั้งระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศก่อนระบายอากาศ 

ที่ผ่านการบ าบัดแล้วออกทางปล่องระบาย 
 ควบคุมอัตราการระบายความเข้มข้นมลพิษทางอากาศ 
 

2. มลพิษทาง
เสียง  

แหล่งก าเนิด : เสียงดังจากการติดตั้ง
เครื่องจักร 

 

-  แหล่งก าเนิด : เสียงดังจากกระบวนการผลิต เช่น กิจกรรม
การคลายม้วนเหล็ก การตัดแต่งเหล็ก การม้วนเหล็ก 
เครื่องรีดเหล็ก เป็นต้น 

 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ :  
 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคล เช่น ที่อุดหู หรือท่ีครอบหู 
 งดกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดงั

ในช่วงเวลาพักผ่อนของชุมชนหลัง 
18.00 น. 

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ :  
 ควบคุมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อ

ระบบการได้ยิน 
 ก าหนดแผนตรวจซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันส าหรับเครื่องจักร

และอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ เพื่อให้สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงดัง 

 ด าเนินกิจกรรมการผลิตภายในอาคารเท่านั้น 
 จัดให้มีการปลูกต้นไม้ทรงสูง โดยรอบพื้นที่โรงงาน เพื่อ

ลดผลกระทบด้านเสียง และเพื่อทัศนียภาพที่ดีจัดให้ 
มีการปลูกต้นไม้ทรงสูง โดยรอบพื้นที่โรงงาน เพื่อลด
ผลกระทบด้านฝุ่น เสียง และเพื่อทัศนียภาพที่ดี 
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ตารางท่ี 2-4 (ต่อ) ประเด็นของผลกระทบ แหล่งก าเนิดมลพิษ การจัดการและมาตรการเบื้องต้น 

ผลกระทบ 
แหล่งก าเนิดและการจัดการ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 
3. มลพิษทางน้ า  แหล่งก าเนิด : น้ าเสียจากคนงานและ

กิจกรรมก่อสร้าง 
-  แหล่งก าเนิด : น้ าเสียจากห้องน้ า-ห้องส้วม น้ าเสีย 

จากระบบหล่อเย็น น้ าเสียจากการล้างผิวเหล็กด้วย
กรด-ด่าง   

 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ :   
 จัดเตรียมห้องน้ า-ห้องส้วมให้เพียงพอ 

และส ารองเพื่อคนงานก่อสร้าง 
 รวบรวมน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากห้องน้ า-

ห้องส้ วม เข้ าสู่ ระบบบ าบัดน้ า เสีย
ส าเร็จรูป 

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ :  
 น้ าเสียจากห้องน้ า-ห้องส้วม โครงการจะติดตั้งถัง

บ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป เพื่อบ าบัดให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 

 น้ าทิ้งจากระบบหล่อเย็นโดยอ้อม มีความสกปรก 
ไม่มากนัก โครงการจึงได้ออกแบบหมุนเวียนน้ าทิ้ง
ดังกล่าวไปใช้ชดเชยน้ าในระบบหล่อเย็นโดยตรง
ต่อไป  

   น้ าท้ิงระบบหล่อเย็นโดยตรง มีโอกาสปนเปื้อนน้ ามัน
และอนุภาคต่าง ๆ โครงการจึงได้รวบรวมเข้าสู่ 
บ่อดักน้ ามัน/บ่อดักตะกอน ก่อนหมุนเวียนกลับไป 
ใช้ใหม่  

 น้ าเสียจากกระบวนการท าความสะอาดเหล็กแผ่น 
รวบรวมเข้าสู่ ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเคมี เพื่ อ 
ปรับสภาพให้เป็นกลางก่อนระบายออกสู่ภายนอก
โครงการ 

4. ของเสีย  แหล่งก าเนิด : มูลฝอย แบ่งได้ เป็น 2 
ประเภท คือ มูลฝอยจากคนงาน และหีบ
ห่อบรรจุภัณฑ์ของเครื่องจักร 
 

แหล่งก าเนิด : ของเสียแบ่งได้  2 ประเภท ได้แก่  
มูลฝอยจากพนักงาน และของเสียจากกระบวนการ
ผลิต เช่น เศษเหล็ก, Alloy Dross, สเกล (เศษสนิม
เหล็ก), น้ ามัน เสื่อมสภาพ , วัสดุปนเปื้ อนน้ ามัน ,  
กากตะกอนจากการท าความสะอาดผิวเหล็ก และ 
กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียทางเคมี เป็นต้น 

 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ : 
ก าหนดให้จัดเก็บ รวบรวม และส่งให้กับ
หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตน าไปก าจัดต่อไป 

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ :  
 มูลฝอยทั่วไปจากพนักงาน ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับ

อนุญาตจากราชการเข้ามาเก็บขนและน าไปก าจัด
ตามหลักสุขาภิบาล  

 ของเสียจากกระบวนการผลิตรวบรวมให้หน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไป
ก าจัดตามหลักวิชาการ 
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ตารางท่ี 2-4 (ต่อ) ประเด็นของผลกระทบ แหล่งก าเนิดมลพิษ การจัดการและมาตรการเบื้องต้น 

ผลกระทบ 
แหล่งก าเนิดและการจัดการ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 
5. อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 

 อันตรายที่เกิด : การบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน อันตรายที่เกิด : การบาดเจ็บ หรือการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการปฏิบัติงาน 

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ :  
 ผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

ที่เหมาะสมกับสภาพการท างานให้เพียงพอ 
กับจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ได้แก่ หมวก
นิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตากันเศษวัสดุ  
ถุงมือที่ เหมาะสมกับชนิดของงาน เข็มขัด
นิรภัย ตาข่ายกันตก ส าหรับงานที่อยู่บนที่สูง 
หน้ากากป้องกันฝุ่น อุปกรณ์ลดเสียง ปลั๊ก 
อุดหู ท่ีครอบหู เป็นต้น 

 ด าเนินกิจกรรมก่อสร้างตามระเบียบปฏิบัติ
ของโรงงาน 

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ :  
 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทงานแก่
พนักงาน เช่น ท่ีครอบหู ปลั๊กอุดหู เป็นต้น 

 จดบันทึกสถิติอุบัติเหตุแลท าการศึกษาถึง
สาเหตุและการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง และ
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ และก าหนดความ
รับผิดชอบของบุคคลในกรณีที่มีอุบัติ เหตุ
ฉุกเฉินข้ึน 

 ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยก่อน
ปฏิบัติงาน  

 ตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าทุกปี 
6. คมนาคมขนส่ง แหล่งก าเนิด : การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง

และเครื่องจักร 
แหล่งก าเนิด : การขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ 
ของเสีย และยานพาหนะของพนักงาน  

 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ :  
 ก าหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจร

อย่างเคร่งครัด 
 จ ากัดความเร็วและน้ าหนักบรรทุกปิดคลุม

กระบะบรรทุก 

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ :  
การขนส่งท่ัวไป 
 ก าหนดและก ากับดูแลให้พนักงานขับรถ

ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  
 ไม่ขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และของเสียใน

ช่วงเวลาเร่งด่วน  
 จ ากัดความเร็วและน้ าหนักบรรทุกขนส่ง 

ตามกฎหมายก าหนด และจัดให้มีการป้องกัน
การตกหล่นของวัสดุ เพื่อป้องกันความเสียหาย
ของผิวจราจร  

 ปิดคลุมกระบะบรรทุกทุกครั้งก่อนออกจาก
พื้นที่โครงการ   

   มีระบบการตรวจสอบยานพาหนะ รถบรรทุก
และบุคคลที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ  

 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอ านวย
ความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
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3. ร่างขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

3.1 การศึกษารายละเอียดโครงการ 

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะโครงการ จากการรวบรวมข้อมูลลักษณะและรูปแบบการ
ด าเนินงานของโครงการ  เช่น ลักษณะพ้ืนที่ตั้ง ขนาดก าลังการผลิต กระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภค
และหน่วยเสริมการผลิต มลพิษและการควบคุม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบริห ารโครงการ 
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และการประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์ เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)   พื้นที่ตั้งโครงการ 

 ศึกษาที่ตั้งโครงการ สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพ้ืนที่โครงการ และการวางผังการใช้
ประโยชน์พื้นที่ของโครงการ 

2)   วัตถุดิบ สารเคมี เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 

 ศึกษาชนิด/แหล่งที่มา/ปริมาณวัตถุดิบ/ปริมาณผลิตภัณฑ์และสารเคมีที่น ามาใช้ในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของโครงการ รวมถึงเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย วิธีการขนส่ง การเก็บกักวัตถุดิบ สารเคมีและ
ลักษณะ/องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ การเก็บกักผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

3)   กระบวนการผลิต 

 ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งแสดงรูปหรือแผนผังขั้นตอนและหน่วยผลิตต่าง ๆ 
และดุลมวลการผลิต  

4)   ระบบสาธารณูปโภคและหน่วยเสริมการผลิต  

 ศึกษาระบบต่าง ๆ ที่ใช้สนับสนุนการผลิตของโครงการ เช่น การใช้น้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบ
น้ าหล่อเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าดับเพลิง เป็นต้น 

5)   ระบบระบายน้ าฝนและการป้องกันน้ าท่วม 

 ศึกษารายละเอียดระบบระบายน้ าฝนปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อน ได้แก่ แผนผังแสดงทิศทาง  
การไหลของน้ า รูปแบบรางหรือท่อระบายน้ า ต าแหน่งของบ่อพักน้ า เป็นต้น รวมทั้งศึกษารายละเอียดระบบ
การป้องกันน้ าท่วมของโครงการ โดยการแสดงความสูงของคันหรือเขื่อนป้องกันน้ าท่วม เหนือระดับน้ าทะเล
ปานกลางและเหนือระดับผิวดิน เป็นต้น 

6)   มลพิษและการควบคุม 

 ศึกษาแหล่งก าเนิดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและกิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น 
มลพิษทางอากาศ ระดับเสียง น้ าเสีย และกากของเสีย เป็นต้น 

7)   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ศึกษาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพ่ือควบคุมสภาพแวดล้อม  
การท างานให้มีความเหมาะสม และน าเสนอระบบป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากการท างาน รวมถึงการก าหนด
แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในด้านต่าง ๆ 
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8)   คนงานและพนักงาน 

 ศึกษาจ านวนพนักงาน จ านวนคนงาน ผังโครงสร้างองค์กร  

9)   พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 

 ศึกษาพ้ืนที่สีเขียวและแผนการปลูกต้นไม้ เพ่ือช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและส่งเสริ มด้าน
ทัศนียภาพของโครงการ 

10)  แผนชุมชนสัมพันธ์ 

 ศึกษาแผนงานประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์ หรือมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบของตารางเพ่ือ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้และความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโครงการ 

11)  การรับเรื่องร้องเรียน 

 ศึกษาแผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ร้องเรียนในแต่ละขั้นตอน และด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการ 

3.2 การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา 

ข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบันเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ศึกษา โดยอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ศึกษา และการส ารวจข้อมูลในภาคสนามเพ่ิมเติม  
มีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

1)   ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

(1)  สภาพภูมิประเทศ 

 ศึกษาลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ศึกษาจากแผนที่ภูมิประเทศที่จัดท าโดยกรมแผนที่ทหาร 
ภาพถ่ายทางอากาศ และการส ารวจข้อมูลในภาคสนาม ประกอบกัน 

(2)  ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 

 ศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่ศึกษาจากแผนที่ธรณีวิทยา รวมถึงรวบรวมข้อมูล
เกณฑ์การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทยโดยกรมทรัพยากรธรณี ประกอบกับแผนที่ลักษณะ
ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร รวมทั้งท าการส ารวจข้อมูลในภาคสนาม ส าหรับการศึกษาลักษณะทาง
ปฐพีวิทยาเป็นการรวบรวมข้อมูลลักษณะทางกายภาพ และเคมีในพ้ืนที่ศึกษาจากรายงานการส ารวจดินและ
จัดจ าแนกดินแผนที่ชุดดินซึ่งจัดท าโดยกรมพัฒนาที่ดิน 

(3)  ทรัพยากรดิน  

 ศึกษาทรัพยากรดินในระยะก่อสร้าง ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องมีการน าดินมาปรับระดับพ้ืนที่ของ
โครงการ  
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(4)  สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ 

 รวบรวมข้อมูลลักษณะภูมิอากาศของพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ทิศทางและ
ความเร็วลม ความดันบรรยากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และลักษณะภูมิอากาศอ่ืน ๆ โดยพิจารณาข้อมูลจาก
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการและมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ส าหรับ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ รวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยพิจารณาจุดที่มีการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยรอบพ้ืนที่โครงการ รวมถึงพิจารณาต าแหน่งของจุดตรวจวัดตาม
ข้อมูลทิศทางลมและสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ศึกษา และมีการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันอย่างน้อย  
7 วัน ครบรอบสัปดาห์ ให้ครอบคลุมอย่างน้อย 2 ช่วงทิศทางลมหลัก คือ ช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน และ
ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ โดยช่วงเวลาที่ตรวจวัดจะต้องห่างกัน 5-7 เดือน และน าค่าความเข้มข้นมลพิษ
สูงสุดไปรวมกับผลการประเมินด้วยแบบจ าลองฯ   

(5) เสียง 

 ศึกษาระดับความดังของเสียงในปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่โครงการและชุมชนใกล้เคียงหรือพ้ืนที่
อ่อนไหวจากการตรวจวัดภาคสนามในรูประดับเสียงทั่วไป (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) โดยก าหนดจุดตรวจวัดที่
เหมาะสมโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 

(6)  อุทกวิทยาและคุณภาพน้ าผิวดิน 

 รวบรวมข้อมูลด้านอุทกวิทยาที่เกี่ยวข้องหรือภายในพ้ืนที่ศึกษาอุทกวิทยาน้ าผิวดิน โดย
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากร
น้ าบาดาล เป็นต้น ศึกษาข้อมูลคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าผิวดิน รวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า
บริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

(7) อุทกวิทยาและคุณภาพน้ าใต้ดิน 

 รวบรวมข้อมูลด้านอุทกวิทยาที่เกี่ยวข้องหรือภายในพ้ืนที่ศึกษาอุทกวิทยาน้ าใต้ดิน โดย
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากร
น้ าบาดาล เป็นต้น รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน บริเวณพ้ืนที่ศึกษาจากข้อมูลคุณภาพน้ า
จากบ่อบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล รวมถึงข้อมูลพ้ืนฐานบ่อบาดาล เช่น ความลึก ระดับน้ าปกติ 
ปริมาณน้ า เป็นต้น 

2)   ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

 (1)  ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

  ก) ทรัพยากรป่าไม ้

  ศึกษาข้อมูลนิเวศวิทยาป่าไม้ ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาจากแหล่งข้อมูลความสมบูรณ์และการ
ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งศึกษาระบบนิเวศป่าไม้ ความหนาแน่น ความหลากชนิด การแบ่งชั้น
ความสูงตามแนวดิ่ง สภาพการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ และปริมาตรไม้ในพ้ืนที่ เป็นต้น 
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ข)  ทรัพยากรสัตว์ป่า 

 ศึกษาข้อมูลด้านสัตว์ป่าในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาจากแหล่งข้อมูล โดยจ าแนกชนิด ความชุกชุม
ของสัตว์ป่าที่พบในพ้ืนที่ศึกษา ลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งหากิน การอพยพโยกย้าย แหล่งกิจกรรม
ของสัตว์ป่า ความหลากหลาย พร้อมสถานภาพเพ่ือการอนุรักษ์ สถานภาพตามกฎหมายของสัตว์ป่าแต่ละชนิด 

ค)  ทรัพยากรชีวภาพในน้ า 

 ศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน้ า ที่อาจมีผลท าให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพยากรชีวภาพ เช่น 
แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน เป็นต้น 

3)  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

(1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 ศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่ภายในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ โดย
แจกแจงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่พาณิชยกรรม พ้ืนที่
เกษตรกรรมและพ้ืนที่อ่ืน ๆ เป็นต้น  

(2) การเกษตรกรรม 

 ศึกษาข้อมูลด้านเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชนในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเกษตรอ าเภอและจากข้อมูลบรรยายสรุปหรือแผนพัฒนา 3 ปี ของหน่วยงาน
ท้องถิ่น  

(3) การคมนาคมขนส่ง 

 ศึกษาสภาพการคมนาคมโดยทั่วไปของเส้นทางคมนาคมในปัจจุบันของพ้ืนที่ศึกษา โดยการ
ส ารวจภาคสนามทั้งสภาพจราจรในช่วงเร่งด่วนและช่วงปกติรวมทั้งสถิติปริมาณการจราจรของเส้นทาง
คมนาคมสายหลักของโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลจากส านักอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง และ
ส ารวจภาคสนามเพ่ิมเติม 

(4) การใช้น้ า 

 ศึกษาแหล่งน้ าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาและสภาพปัญหา 
การใช้น้ าของชุมชน รวมถึงศึกษาการจัดสรรทรัพยากรน้ าในภาพรวมของพ้ืนที่ศึกษา 

(5) การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 

 ศึกษาทิศทางและเส้นทางระบายน้ าโดยทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา รวมถึงสภาพปัญหาของพ้ืนที่
เกี่ยวกับการระบายน้ าและสภาวะน้ าท่วม 

(6) การใช้ไฟฟ้า 

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ศึกษารวมทั้งปัญหาการใช้ไฟฟ้าใน
พ้ืนที่ศึกษาความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าสูงสุดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแหล่งต่าง ๆ 



 

- 29 -  

(7) การจัดการของเสียและขยะมูลฝอย 

 ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนขีดความสามารถในการให้บริการจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เป็นต้น รวมถึงสถานการณ์และ
ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีศึกษาปัจจุบัน 

(8) การบรรเทาสาธารณภัย 

 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สถานีดับเพลิง หรือศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นต้น 

4)   คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

(1) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

 เป็นการรวบรวมข้อมูลลักษณะทั่วไปทางด้านประชากรสภาพสังคม-เศรษฐกิจในภาพรวม
ของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งสภาพสังคม-เศรษฐกิจของพื้นที่ศึกษา ได้แก่ สภาพทั่วไปของ
พ้ืนที่ การปกครอง จ านวนประชากร โครงสร้างทางเศรษฐกิจ เช่น การประกอบอาชีพ หน่วยงานธุรกิจ และ
สถานบริการต่าง ๆ เป็นต้น ข้อมูลสภาพสังคม เช่น การนับถือศาสนา สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข 
เป็นต้น และสถิติการเกิดอาชญากรรม จากข้อมูลทุติยภูมิของหน่วยงานราชการ พร้อมทั้งท าการเก็บข้อมูล
ปฐมภูมิในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาจากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางแบบสอบถาม ซึ่งครอบคลุ ม
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ โครงสร้างครัวเรือน ภูมิล าเนาและย้ายถิ่นสภาพทาง
เศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย/สุขาภิบาล สภาพความเป็นอยู่ปัจจุบัน และความพึงพอใจ เช่น ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชีวิตประจ าวัน ตลอดจนความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันและในอนาคตเมื่อมีการด าเนินโครงการ 

(2) สาธารณสุข 

 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานบริการสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติด้านสุขภาพ/การเจ็บป่วยของประชากรในพ้ืนที่รวมทั้งสถิติอุบัติเหตุ และ
อุบัติภัย ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(3) สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 

 ศึกษาและรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญภายในพ้ืนที่ศึกษา 

3.3 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ เพ่ือแสวงหาทางเลือกในแนวทางที่เหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ และ
ท าให้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความครบถ้วนและรอบด้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทางการ  
รับฟังความคิดเห็นฯ อ้างอิงการด าเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยโครงการมีการด าเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจ านวน 2 ครั้ง  ดังที่กล่าว
มาแล้วในหัวข้อ 1.3 สามารถสรุปภาพรวมได้ดังรูปที ่3-1 
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รูปที่ 3-1 แนวทางการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

3.4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินโครงการ สามารถสรุปขอบเขตและแนวทางในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นหลัก ได้ดังตารางที่ 3-1 

ตารางที่ 3-1 ขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นหลัก 
ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางด าเนินงานประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. ผลกระทบต่อคณุภาพ
อากาศของพื้นที่ศึกษา 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศของโครงการ และบ่งช้ี
มลพิษหลักท่ีเกิดขึ้น  

- ศึกษาคุณภาพอากาศของพื้นที่ศึกษาก่อนด าเนินโครงการ 
- การคาดการณ์ผลกระทบหรือคุณภาพอากาศของพื้นที่ศึกษาที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

หลังจากด าเนินโครงการตามแนวทางการใช้แบบจ าลองเพื่อประเมินการแพร่กระจาย
มลพิษทางอากาศ ท่ีจัดท าโดย สผ. โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

2. ผลกระทบต่อระดับเสียง
ของพื้นที่ศึกษา 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดเสียงดังอย่างมีนัยส าคัญจากการ 
ด าเนินงานของโครงการ  

- ศึกษาระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื้นที่อ่อนไหวที่ใกล้เคียงกับโครงการมากที่สุดก่อน
ด าเนินโครงการ 

- การคาดการณ์ระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื้นที่อ่อนไหวที่อาจเปลี่ยนไปหลังด าเนิน
โครงการตามแนวทางของกรมควบคุมมลพิษ โดยใช้สมการคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เป็นเครื่องมือ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ศึกษารายละเอียด
โครงการ 

ศึกษาสภาพแวดล้อม 
ในพื้นที่ศึกษา 

วิเคราะห/์ประเมินผลกระทบ 

ประชาสมัพันธ์โครงการ 

ส ารวจ/รวบรวมข้อมูลในชุมชน 

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

เสนอ/ปรับปรุงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นหลัก 
ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางด าเนินงานประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ผลกระทบต่อคณุภาพน้ า - ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า หรือน้ าเสีย  
- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของระบบบ าบัดน้ าเสียภายในโครงการ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4. ผลกระทบจากกากของเสยี 

ที่เกิดขึ้น 
- ศึกษาลักษณะและปริมาณการเกิดกากของเสียของโครงการ  
- ศึกษาการจัดการของเสียปัจจุบันในพื้นที่พิจารณาและประเมินความเหมาะสมของ

การจัดการกากของเสียของโครงการ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5. ผลกระทบต่อระบบคมนาคม

ของพื้นที่ศึกษา 
 
 

- ศึกษาปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นจากการด าเนินโครงการ  
- ศึกษาปริมาณจราจรและสภาพจราจรภายในพื้นที่ศึกษาก่อนด าเนินโครงการ 
- การคาดการณ์สภาพจราจรที่อาจเปลี่ยนแปลงไปหลังด าเนินโครงการตามแนวทาง

หรือเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
6. ผลกระทบด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 
- การจ าแนกและบ่งช้ีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายจากการด าเนิน

โครงการ 
- ประเมินความเสี่ยงโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- ประเมินอันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
7.  ผลกระทบด้านสังคม-

เศรษฐกิจ 
- ศึกษาจ านวนคนงานก่อสร้างและพนักงานของโครงการ 
- ศึกษาสภาพสังคม-เศรษฐกิจในปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา 
- ประเมินผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.5 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

การด าเนินกิจกรรมการผลิตของโครงการไม่เข้าข่าย ประเภทและขนาดโครงการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
ประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  
ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ จะมีการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะประยุกต์ตามแนวทาง 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จัดท าโดยส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  
แสดงดังรูปที่ 3-2 



 

- 32 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-2 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
 

 

 

1. การกลั่นกรอง 

3. การประเมินผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 

 คาดการณ์/ระบุผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวกทางลบที่เกิดขึ้น
จากโครงการ โดยใช้เครื่องมือและผู้ท าการประเมิน ทั้งทาง
วิทยาศาสตร์ สังคม หรือเศรษฐศาสตร์ในการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
 จัดท ามาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 
 จัดท ามาตรการติดตามตรวจสอบ  

2. การก าหนดขอบเขต 
การศึกษา 

ระบุประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพข้อห่วงกังวลประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ และระยะเวลาที่จะท าการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ  

4. การจัดท ารายงาน 

 แสดงความเช่ือมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบต่อสุขภาพ 

 เสนอมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบต่อสุขภาพ 
 น าเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบ 
 จัดท ารายงานฉบับสมบรูณ์  

พิจารณาว่าโครงการนั้นต้องท าการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
หรือไม่ รวมถึงการระบุสิ่งคุกคามสุขภาพ โดยพิจารณาจาก 
 พื้นที่ตั้งโครงการ 
 กระบวนการผลิต 
 สิ่งคุกคามสุขภาพ 

5. การติดตามประเมินผล 

 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าของการประเมินผลกระทบ 
ที่ศึกษาไว้ 

 เพื่อประเมินว่ามาตรการลดผลกระทบที่เขียนไว้ในรายงานได้ถูก
น าไปปฏิบัติหรือไม่ 

 เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของมาตรการติดตามตรวจสอบ  
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3.6 แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของโครงการ 

ในการด าเนินงานของโครงการ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19  
ทั้งความปลอดภัยต่อตัวพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้โครงการได้ก าหนดให้มี
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไว้ ดังนี้ 

1) ภายในสถานที่ท างานมีการเว้นระยะห่างกับคนอ่ืนอย่างน้อย 1-2 เมตร เพราะละอองฝอยจาก
การพูด ไอ จาม จะฟุ้งมากในระยะ 1-2 เมตร และจัดให้มีฉากก้ันระหว่างโต๊ะท างานในส านักงาน 

2) ก ากับดูแลให้พนักงานมีการสวมหน้ากากอนามัย  

3) จัดเตรียมน้ าสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้กับพนักงาน ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในโครงการ 

4) มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานก่อนเข้าท างาน รวมทั้งบุคคลติดต่อทั่วไปที่มีการ
เดินทาง-เข้าออกภายในพื้นที่โครงการ 

5) มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจโควิด (Antigen Test Kit) ทุก ๆ สัปดาห์ หรือความถี่
ตามความรุนแรงของการแพร่ระบาด หากพบผลตรวจเป็นบวก จะส่งโรงพยาบาลเพ่ือท าการตรวจหาเชื้อ 
โควิด-19 แบบ RT-PCR (Polymerase chain reaction) ทันท ี

6) ก ากับดูแลพนักงานให้มีมีการสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ และโหลด
แอปหมอชนะพร้อมลงทะเบียน เพ่ือให้ทราบความเสี่ยงติดโรคของตนเอง หากมี SMS แจ้งเตือนว่ามีประวัติ
ไปที่เสี่ยงมา จะได้กักตัวหรือตรวจโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว 
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4. ช่องทางการติดต่อสอบถามและเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

หน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร อีเมลล ์
เจ้าของโครงการ :  บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 
คุณแพรพลอย  ยงวงศ์ไพบูลย ์
(ผู้ประสานงานโครงการ) 
 

90/1 หมู่ 10  
ต าบลสระสี่เหลี่ยม  
อ าเภอพนัสนิคม  
จังหวัดชลบุรี 20140 
 

โทรศัพท ์:  083-831-5511 
โทรสาร :  02-383-4101-2 

Praeploy.y@asiametal.co.th 

บริษัทท่ีปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  
คุณชนัญชิดา  รูปเหลี่ยม 
(ด้านสิ่งแวดล้อม) 

1/6 ซอยรามค าแหง 145  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศัพท์ :   02-373-7799  
  ต่อ 3202 
โทรสาร :  02-373-7979 

Nuttaya.r@tet1995.com 

คุณสณุสิา  หนูแก้ว 
(ด้านการมสี่วนร่วม) 

โทรศัพท ์:  02-373-7799  
  ต่อ 3302 
โทรสาร :  02-373-7979 
 

Sunisa.n@tet1995.com 
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