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เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

ตั้งอยู่ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  
 

 

1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาของโครงการ 

บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ้ากัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบการผลิตเบียร์ตามกฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ.  2560 และเป็นบริษัท
ในเครือบริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด (บริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด จดทะเบียนประกอบกิจการท้าหรือ 

ปรุงแต่งสุรากลั่นทุกชนิด เช่น สุราขาว สุราพิเศษ สุราผสม สุราผสมพิเศษ สุราปรุงพิเศษ เป็นต้น และ
แอลกอฮอล์ร้อยละ 95-97 ก้าลังการผลิตสูงสุดประมาณ 150,000 ลิตรต่อวัน ตามทะเบียนโรงงานเลขที่ 
10180000125573) ซึ่งบริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด ได้จัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา เพ่ือเสนอต่อส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และได้รับความเห็นชอบตามหนังสือที่ ทส 1009.3/13112 ลงวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2556  

บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ้ากัด เป็นลักษณะการลงทุนต่อเนื่องจากการพิจารณาผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ก้าลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งภายในและต่างประเทศ พบว่าเครื่องดื่มเบียร์ก้าลัง
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในท้องตลาด เนื่องจากเป็นเครื่องดื่ม เพ่ือการสังสรรค์หรือผ่อนคลายที่สามารถ 

ปรุงแต่งรสชาติได้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้หมักและวัตถุดิบปรุงแต่งที่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของตลาด ส่งผลให้ธุรกิจการผลิตเบียร์ภายในประเทศหรือการน้าเข้าเบียร์จากต่างประเทศ  

มีมูลค่าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและเพ่ิมความหลากหลาย
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคภายในประเทศ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ้ากัด จึงวางแผนด้าเนินโครงการ
โรงงานผลิตเบียร์ (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในล้าดับที่ 19 (2) ตามกฎกระทรวง ก้าหนดประเภท ชนิด 
และขนาดโรงงาน พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562) ภายใต้ขอบเขตพ้ืนที่ว่างรอการใช้ประโยชน์บางส่วน
บริเวณด้านทิศเหนือของของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด โดยมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมผลิตเบียร์  
จากวัตถุดิบหลัก คือ ข้าว มอลต์และฮอปส์ ร่วมกับยีสต์ เพ่ือผลิตเป็นเบียร์ที่ก้าลังการผลิต 35,000,000  
ลิตร/เดือน (คิดเป็น 1,400,000 ลิตร/วัน จ้านวนวันท้างาน 300 วัน) โดยก้าหนดให้เป็นไปตามข้อก้าหนด
ของกรมสรรพสามิตเพ่ือจัดจ้าหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในพ้ืนที่รัศมีโดยรอบ 5 กิโลเมตรจากที่ตั้ง
โครงการ จะด้าเนินการศึกษาให้สอดคล้องตามแนวทางการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ของส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการด้าเนินงาน ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์  
พ้ืนที่โครงการ ขนาด กิจกรรมการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการด้าน  

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ  
2) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานสภาพสิ่งแวดล้อมทั้วไปในพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาทางด้าน

ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรชีวภาพ โดยจ้าแนกเป็นชนิดที่ฟ้ืนฟูได้และฟ้ืนฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รวมถึงการด้าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การสาธารณสุข และสุขภาพ 

3) เพ่ือน้าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการจากการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาประกอบ
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด 

4)  เพ่ือวิเคราะห์และประเมินทางเลือกในการด้าเนินการ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม การสาธารณสุข และสุขภาพที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นจากการด้าเนินกิจกรรมการผลิตของ
โครงการ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต 

5)  เพ่ือเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและด้าเนินการ 
ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและสภาพ
พ้ืนที่และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อหน่วยงานอนุญาต เพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการต่อหน่วยงานอนุญาตต่อไป  

1.3 แนวทางการศึกษา 

1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ด้าเนินการ ซึ่งต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  

ในการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 4 มกราคม 
2562) 

2) แนวทางการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิ จการด้าน
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคท่ีสนับสนุน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ. 2558 

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

4) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 
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5) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ ส้าหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส้านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2561) 

6) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพเสียงส้าหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส้านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2561) 

7) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้้าเสียส้าหรับ
คณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของกองวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2562) 

8) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ 
ส้าหรับคณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยส้านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 พื้นที่ตั้งโครงการ 

 โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ้ากัด (ต่อไปจะเรียกว่า “โครงการ” 
แทน) ตั้งอยู่ที่ต้าบลหนองแซง อ้าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยเป็นบริษัทในเครือบริษัท ตะวันแดง 1999 
จ้ากัด ที่มีการประกอบกิจการท้าหรือปรุงแต่งสุรากลั่นทุกชนิด เช่น สุราขาว สุราพิเศษ สุราผสม สุราผสม
พิเศษ สุราปรุงพิเศษ เป็นต้น และแอลกอฮอล์ร้อยละ 95-97 ส้าหรับลักษณะการด้าเนินโครงการโรงงานผลิต
เบียร์เข้าข่ายเป็นประเภทหรือชนิดของโรงงานล้าดับที่ 19(2) การท้าเบียร์ ตามกฎกระทรวง ก้าหนดประเภท 
ชนิด และขนาดโรงงาน พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562) เป็นอุตสาหกรรมผลิตเบียร์จากการใช้วัตถุดิบหลัก คือ ข้าว
และมอลต์ ร่วมกับวัตถุดิบอ่ืนๆ คือ ฮอปส์ ยีสต์ และน้้า เพ่ือผลิตเป็นเบียร์ที่ก้าลังการผลิต 35 ,000,000  
ลิตร/เดือน (1,400,000 ลิตร/วัน จ้านวนวันท้างาน 300 วัน) ซึ่งผลิตภัณฑ์เบียร์เป็น “สุราแช่” หมายความว่า 
สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้ความหมายรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้า
ดีกรีด้วย (พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493) โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 
จ้ากัด มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 152.875 ไร่ (244,600 ตารางเมตร) ปัจจุบันพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ว่างเปล่า
รอการใช้ประโยชน์ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด โดยขอบเขตพ้ืนที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณ
โดยรอบ แสดงดังรูปที่ 2.1-1 มีรายละเอียดดังนี้ 

 ทิศเหนือ    ติดต่อกับ ที่ดินเอกชนอื่นท้าการเกษตรกรรม เช่น มันส้าปะหลัง อ้อย 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ พ้ืนที่โรงงานผลิตไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า  
ของบริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด  

 ทิศใต้     ติดต่อกับ พ้ืนที่โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด 

 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ถนนสาธารณะ และที่ดินเอกชนอ่ืนท้าการเกษตรกรรม เช่น มันส้าปะหลัง อ้อย 
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รูปที่ 2.1-1 ต้าแหน่งที่ตั้งโครงการและพ้ืนที่โดยรอบ 
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2.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เนื่องจากในพ้ืนที่โครงการมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมอยู่แล้ว เช่น โรงงานผลิต
แอลกอฮอล์และสุรา ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด และโรงงานผลิตไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรม ของ
บริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด ดังนั้นในการจัดวางผังอาคารส้าหรับติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
อาคารส้านักงานและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยลักษณะการออกแบบเพ่ือจัดวางผังอาคารและ
เครื่องจักรอุปกรณ์ค้านึงถึงหลักการออกแบบทางวิศวกรรม ความปลอดภัย หลักเกณฑ์ตามการควบคุมของ
กฎหมายอาคารกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่เป็นส้าคัญ โดยเฉพาะเครื่ องจักรหลักที่อาจก่อให้เกิดมลพิษ 

ทางเสียง เช่น เครื่องบดข้าวและมอลต์  (Milling) และเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ เบียร์  (Filling plant)  
ได้ออกแบบให้ติดตั้งไว้ภายในตัวอาคารที่มีหลังคาปิดมิดชิด เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีหน่วยเสริมการผลิตต่าง ๆ 
เช่น ระบบบ้าบัดน้้าเสีย และบ่อหน่วงน้้าฝน เป็นต้น สัดส่วนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการแสดงดังตารางที่ 
2.1.1-1 โดยพ้ืนที่รวมทั้งหมดประมาณ 152.875 ไร่ ส้าหรับผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการ 
แสดงดังรูปที่ 2.1.1-1 
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ตารางท่ี 2.1.1-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 

หมายเลข การใช้ประโยชน์พื้นที ่ ขนาดพ้ืนที ่
ไร่ ตารางเมตร ร้อยละ 

พ้ืนที่ส่วนการผลิต 18.597 29,755 12.17 

1 พื้นที่รับวัตถุดิบ 0.872 1,395 0.57 
2 พื้นที่ถังเก็บวัตถุดิบ 1.372 2,195 0.90 
3 อาคารส่วนการผลิตเบียร ์ 2.125 3,400 1.39 
4 อาคารเตรียมยีสต์และกรองเบียร ์ 1.425 2,280 0.93 
5 พื้นที่ถังหมักเบียร์/ถังเก็บเบียร ์ 2.000 3,200 1.31 
6 อาคารห้องควบคุมการผลิต 0.822 1,315 0.54 
7 อาคารบรรจุเบียร ์ 9.981 15,970 6.53 

พ้ืนที่สาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต 33.091 53,625 21.92 
8 อาคารเก็บสินค้าและบรรจุภณัฑ ์ 15.813 25,300 10.34 
9 อาคารตาช่ัง/ห้องควบคุมตาชั่ง 0.019 30 0.01 
10 พื้นที่ระบบน้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ใหม่ 1.375 2,200 0.90 
11 พื้นที่ระบบท้าความเย็นและระบบอัดอากาศ 1.000 1,600 0.66 
12 อาคารเก็บและเตรียมสารเคม ี 1.000 1,600 0.66 
13 อาคารเก็บวัสดุเหลือใช้ 0.100 160 0.07 
14 อาคารพักขยะมลูฝอย 0.037 60 0.02 
15 พื้นที่เก็บกากของเสียจากกระบวนการผลิต 0.156 250 0.10 
16 อาคารซ่อมบ้ารุง 0.203 325 0.13 
17 อาคารระบบดับเพลิง 1.413 2,260 0.92 
18 บ่อหน่วงน้้าฝน 7.269 11,630 4.76 
19 ถังเก็บน้้าใช้ 0.631 1,010 0.41 
20 พืน้ท่ีระบบบ้าบัดน้้าเสีย 1.888 3,020 1.23 
21 บ่อพักน้้าท้ิง (Holding Pond) 0.906 1,450 0.59 
22 บ่อพักน้้าท้ิงฉุกเฉิน (Emergency Pond) 0.906 1,450 0.59 
23 อาคารจ่ายไฟฟ้า 0.375 600 0.24 

พ้ืนที่อาคารส านักงาน/โรงอาหาร/บ้านพัก 3.266 5,225 2.14 
24 อาคารส้านักงาน/สรรพสามิต 2.438 3,900 1.59 
25 อาคารโรงอาหาร 0.669 1,070 0.44 
26 อาคารบ้านพักสรรพสามิต 0.075 120 0.05 
27 อาคารป้อมยาม (ทางเข้า-ออกหลัก) 0.056 90 0.04 
28 อาคารป้อมยาม (ทางออกส้ารอง) 0.028 45 0.02 

พ้ืนที่ถนน พ้ืนที่ว่าง และอืน่ๆ 78.131 125,011 51.11 
29 ลานจอดรถยนต/์จักรยานยนต ์ 1.562 2,500 1.02 
30 ลานจอดรถบรรทุก 1.662 2,660 1.09 
31 ถนน พื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์และอื่นๆ 74.907 119,851 49.00 

พ้ืนที่สีเขียว 19.790 31,664 12.94 
ขนาดพ้ืนที่โดยรวม 152.875 244,600 100.00 
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รูปที่ 2.1.1-1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 
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2.2 วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ 

 โครงการโรงงานผลิตเบียร์มีก้าลังการผลิตที่ 1,400,000 ลิตร/วัน (หรือ 35,000,000 ลิตร/เดือน ที่วัน
ท้างาน 25 วัน/เดือน หรือ 300 วัน/ปี) ส้าหรับรายละเอียดโดยรายละเอียดสรุปชนิด ปริมาณการใช้ การ
ขนส่ง แหล่งที่มา สถานที่จัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 2.2-1 มีรายละเอียดดังนี้  

 2.2.1  วัตถุดิบ 

        1)  ข้าว เป็นวัตถุดิบหลักที่ส้าคัญในกระบวนการผลิตเบียร์ คาดว่าจะมีปริมาณความ
ต้องการใช้ประมาณ 43 ตัน/วัน โครงการจะรับจากแหล่งผลิตที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ใช้วิธีการขนส่งโดย
รถบรรทุกขนาด 10 ล้อหรือ 18 ล้อ แล้วล้าเลียงไปจัดเก็บในไซโลเก็บข้าวที่มีความจุ 220 ตัน จ้านวน 4 ไซโล 
ส้าหรับพ้ืนที่เก็บวัตถุดิบของโครงการ ซึ่งสามารถกักเก็บวัตถุดิบได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งนี้ ข้าวเป็น
ผลผลิตหลักทางการเกษตรในพ้ืนที่โดยรอบโครงการ จึงเป็นการเลือกใช้วัตถุดิบที่เอ้ือประโยชน์ให้กับ
เกษตรกรให้มีแหล่งรับซื้อข้าวได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย  
    2)  มอลต์ เป็นวัตถุดิบหลักที่ส้าคัญในกระบวนการผลิตเบียร์ คาดว่าจะมีปริมาณความ
ต้องการใช้ประมาณ 176 ตัน/วัน โครงการจะรับจากแหล่งผลิตต่างประเทศ ใช้วิธีการขนส่งโดยรถบรรทุก
ขนาด 10 ล้อหรือ 18 ล้อ แล้วล้าเลียงไปจัดเก็บในไซโลเก็บมอลต์ที่มีความจุ 600 ตัน จ้านวน 16 ไซโล 
ส้าหรับพื้นที่เก็บวัตถุดิบของโครงการ ซึ่งสามารถกักเก็บวัตถุดิบได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน 

    3)  ฮอปส์ เป็นวัตถุดิบหลักในการปรุงรสชาติเบียร์ คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้
ประมาณ 0.72 ตัน/วัน โครงการจะรับจากแหล่งผลิตต่างประเทศ ใช้วิธีการขนส่งโดยรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 
บรรจุในถุงขนาด 5 กิโลกรัม และน้าไปเก็บไว้ในบริเวณอาคารส่วนการผลิตเบียร์ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน 
ส้าหรับพื้นที่เก็บวัตถุดิบในอาคารส่วนการผลิตเบียร์ ซึ่งสามารถกักเก็บวัตถุดิบได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน 

   4)  ยีสต์ เป็นวัตถุดิบหลักในหมักเบียร์ คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้ประมาณ 
0.0025 ตัน/ครั้ง (การเตรียมยีสต์เริ่มต้น (Yeast Starter) 1 ครั้ง สามารถหมุนเวียนใช้งานในถังหมักเบียร์ได้
อย่างน้อย 3 เดือน) โครงการจะรับจากแหล่งผลิตต่างประเทศ ใช้วิธีการขนส่งโดยรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 
บรรจุในถุงขนาด 5 กิโลกรัม และน้าไปเก็บไว้ในบริเวณอาคารส่วนการผลิตเบียร์ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน 
ส้าหรับพื้นที่เก็บวัตถุดิบในอาคารส่วนการผลิตเบียร์ ซึ่งสามารถกักเก็บวัตถุดิบได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน 

2.2.2  สารเคมี 

 สารเคมีที่ใช้ในโครงการส่วนใหญ่เป็นสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่จะถูกใช้ในระบบเสริมการผลิตหรือ
ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ เช่น กระบวนการผลิตเบียร์ ระบบท้าความเย็น และระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
เป็นต้น โครงการจัดเก็บสารเคมีไว้ภายในอาคารเก็บสารเคมี โดยแยกเก็บเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบมาจากภายในประเทศ ขนส่งเข้าสู่โรงงานโดยรถบรรทุก 4, 6 และ 10 ล้อโดยมีรายละเอียดปริมาณ
การใช้ สถานที่จัดเก็บและการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบและสารเคมี อ้างถึงตารางท่ี 2.2-1 
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ตารางท่ี 2.2-1 ปริมาณการใช้ แหล่งที่มา การจัดเก็บ และการน้าไปใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์  
 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน ์
ปริมาณ 

การใช้ วิธีการขนส่ง/การเก็บกัก 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ปริมาณ
รถบรรทุกสูงสุด 

ความถี่ใน 
การขนส่ง 

1. วัตถุดิบ 
1.1 ข้าว (Rice) 

 
- เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเบียร ์

 
43  

ตัน/วัน 

 
- ขนส่งด้วยรถบรรทุก 18 ล้อ และเก็บในไซโล

เก็บข้าวขนาด 220 ตัน จ้านวน 4 ไซโล 

 
รถบรรทุก 

 
2 คัน/วัน 

 
ทุกวัน 

1.2 มอลต์ (Malt) - เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเบียร ์ 176 
ตัน/วัน 

- ขนส่งด้วยรถบรรทุก 18 ล้อ และเก็บในไซโล
เก็บมอลต์ขนาด 600 ตัน จ้านวน 16 ไซโล 

รถบรรทุก 6 คัน/วัน ทุกวัน 

1.3 ฮอปส์ (Hops) - เป็นวัตถุดิบหลักในการปรุงรสชาติ
ของเบียร์ 

0.72 
ตัน/วัน 

- ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ บรรจุภัณฑ์เป็นถุง
ขนาด 5 กิโลกรัม และจัดเก็บภายในพื้นที่
อาคารส่วนการผลิตเบียร์ด้วยขนาดพื้นที่ 84
ตร.ม. 

รถบรรทุก 1 คัน/วัน ทุกสัปดาห ์

1.4 ยีสต์ (Yeast) - เป็นวัตถุดิบในการหมักเบียร ์ 0.0025 
ตัน/3เดือน 

- ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ บรรจุภัณฑ์เป็นถุง
ขนาด 5 กิโลกรัม และจัดเก็บภายในพื้นที่
อาคารส่วนการผลิตเบียร์ด้วยขนาดพื้นที่ 40 
ตร.ม. 

รถบรรทุก 1 คัน/วัน ทุกป ี

2.  สารเคมี 
2 .1  เ อ น ไ ซ ม์ ผ ส ม  (Mixed 
Enzyme) ประกอบด้วย อัลฟาอะ
ไมเลส (Alpha- amylase) ผสม
กั บ ก ลู โค อ ะ ไม เล ส  (Gluco-
amylase) 

 

- ใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อเปลี่ยน
แป้งในข้าวและมอลตเ์ป็นน้้าตาล 

 
0.014  
ตัน/วัน 

 

- ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ บรรจุภัณฑ์เป็นถัง
ขนาด 30 กิโลกรัม และจัดเก็บภายในพื้นที่
อาคารส่วนการผลิตเบียร์ด้วยขนาดพื้นที่ 40 
ตร.ม. 

 
รถบรรทุก 

 
1 คัน/วัน 

 
ทุกป ี

2.2 แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium 
Chloride : CaCl2) 

- ใช้ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างในการ
ผลิตเบียร์ให้เหมาะสม 

0.48 
ตัน/วัน - ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ บรรจุภัณฑ์เป็นถุง

ขนาด 25 กิโลกรัม และจัดเก็บภายในพื้นที่
อาคารเก็บสารเคมีด้วยขนาดพื้นท่ี 60 ตร.ม. 

รถบรรทุก 1 คัน/วัน ทุกสัปดาห ์
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ปริมาณการใช้ แหล่งที่มา การจัดเก็บ และการน้าไปใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน ์
ปริมาณ 

การใช้ วิธีการขนส่ง/การเก็บกัก 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ปริมาณ
รถบรรทุกสูงสุด 

ความถี่ใน 
การขนส่ง 

2.3 โพลไีวนิลไพโรลิโดน 
(Polyvinylpyrrolidone: PVPP) 

- ใช้ในการกรองเบียร์ เพื่อรักษา
คุณภาพน้้าเบียร ์

0.092 
ตัน/5 ป ี

- ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ บรรจุภัณฑ์เป็น
ถุง Big Bag ขนาด 1 ตัน จัดเก็บภายในพื้นที่
อาคารกรองเบียร์ด้วยขนาดพื้นท่ี 17.7 ตร.ม. 

รถบรรทุก 1 คัน/วัน ทุก 5 ปี 

2.4 โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(Sodium hydroxide : NaOH) 
ความเข้มข้น 50% 

- ใช้ ใน การท้ าค วาม ส ะอ าด ถั ง /
อุปกรณ์ผลิต/ล้างระบบท่อ รวมถึง
ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างในระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย 

3.34 

ตัน/วัน 

- ขนส่งด้วยรถบรรทุกของเหลวแบบ ISO 
Tank ขนาด 15 ตันต่อรถบรรทุก จัดเก็บใน
ถังกักเก็บขนาด  

รถ ISO Tank 2 คัน/วัน ทุกสัปดาห ์

2.5 กรดไฮโดรคลอริก 
(Hydrochloric acid : HCl) 
ความเข้มข้น 32% 

- ใช้ ใน การท้ าค วาม ส ะอ าด ถั ง /
อุปกรณ์ผลิต/ล้างระบบท่อ 

0.43 
ตัน/วัน 

- ขนส่งด้วยรถบรรทุกของเหลวแบบ ISO 
Tank ขนาด 15 ตันต่อรถบรรทุก 

รถ ISO Tank 2 คัน/วัน ทุกเดือน 

2.6 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
(Carbon dioxide : CO2) 

- เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นจากการหมักเบียร์ 
และสามารถน้ากลับมาใช้เพิ่มความ
ซ่าให้กับเบียร์ 

33.61 
ตัน/วัน 

- รับจากถังบรรจุก๊าซ CO2 ขนาด 57 ตัน 
จ้ านวน  4 ถั ง ในระบบ  CO2 Recovery 
Unit ของโครงการ 

- - - 

2.7 โพรพิลีนไกลคอล 
(Propylene glycol) 

- ใช้เป็นสารตัวกลางน้าความเย็นใน
ระบบท้าความเย็นที่เป็นระบบปิด 
โดยเติมเพียงครั้งเดียวตลอดอายุ
การใช้งาน 

0.06 ตัน - ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ บรรจุภัณฑ์เป็น
ถังขนาด 200 ลิตร และเติมเข้าระบบท้า
ความเย็นครั้งเดียวตลอดการใช้งาน โดยไม่มี
การเก็บกักไว้ในพื้นที ่

- - - 

2.8 แ อ ม โม เนี ย  (Ammonia : 
NH3) 

- ใช้เป็นสารตัวกลางน้าความเย็นใน
ระบบท้าความเย็นที่เป็นระบบปิด 
โดยเติมเพียงครั้งเดียวตลอดอายุ
การใช้งาน 

22 ตัน - ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ บรรจุภัณฑ์เป็น
ถังขนาด 200 ลิตร และเติมเข้าระบบท้า
ความเย็นครั้งเดียวตลอดการใช้งาน โดยไม่มี
การเก็บกักไว้ในพื้นที ่

- - - 
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ปริมาณการใช้ แหล่งที่มา การจัดเก็บ และการน้าไปใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน ์
ปริมาณ 

การใช้ วิธีการขนส่ง/การเก็บกัก 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ปริมาณ
รถบรรทุกสูงสุด 

ความถี่ใน 
การขนส่ง 

2.9 กรดซลัฟูริก (Sulphuric 
acid : H2SO4) ความเข้มข้น 98% 

- ใช้ปรับค่าความเป็นกรด -ด่างใน
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

0.03 
ตัน/วัน 

- ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ บรรจุภัณฑ์เป็น
ถังขนาด 1 ลบ.ม. จัดเก็บภายในพื้นที่อาคาร
เก็บสารเคมีด้วยขนาดพื้นท่ี 60 ตร.ม. 

รถบรรทุก 1 คัน/วัน ทุกเดือน 

2.10 เฟอร์ริกคลอไรด์  (Ferric 
Chloride : FeCl3) 

- ใช้เพื่อช่วยตกตะกอนสารแขวนลอย
ในระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

0.09 
ตัน/วัน 

- ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ บรรจุภัณฑ์เป็น
ถุงขนาด 50 กิโลกรัม จัดเก็บภายในพื้นที่
อาคารเก็บสารเคมีด้วยขนาดพื้นท่ี 60 ตร.ม. 

รถบรรทุก 1 คัน/วัน ทุกเดือน 

2.11 โพลีเมอร์ (Polymer) - ใช้เพื่อช่วยตกตะกอนสารแขวนลอย
ในระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

0.035 
ตัน/วัน 

- ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ บรรจุภัณฑ์เป็น
ถุงขนาด 25 กิโลกรัม จัดเก็บภายในพื้นที่
อาคารเก็บสารเคมีด้วยขนาดพื้นท่ี 60 ตร.ม. 

รถบรรทุก 1 คัน/วัน ทุกเดือน 

3. ผลิตภัณฑ ์
 3.1  เบียร์ (ความหนาแน่น

ประมาณ 1.087 ตัน/ลบ.ม.)  

 

- ผลิตภัณฑ์ของโครงการ 

 
1,521.80 
ตัน/วัน 
(1,400 

ลิตร/วัน) 

 

- มีถังกักเก็บเบียร์ขนาด 227 ลบ.ม. จ้านวน 
10 ถัง เมื่อบรรจุลงในกระป๋อง ขวดแก้ว 
หรือถัง KEG จะถูกน้าไปเก็บในคลังสินค้า
และผลิตภัณฑ์ จ้านวน 10 อาคาร ก่อน
ขนส่งออกด้วยรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ขนาด
ไม่เกิน 25 ตัน  

 
รถบรรทุก 

 

61 คัน/วัน 

 
ทุกวัน 

ที่มา : บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ้ากัด, 2564
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 2.2.3  ผลิตภัณฑ์ 

 ผลิตภัณฑ์ของโครงการ คือ เบียร์ หรือสุราแช่ชนิดเบียร์ โดยมีก้าลังการผลิต 35 ,000,000 
ลิตร/เดือน (35 ล้านลิตร/เดือน) หรือคิดเป็น 1,400,000 ลิตร/วัน (1.4 ล้านลิตร/วัน) ด้าเนินการผลิตที่ 300 
วัน/ปี โดยเบียร์ที่ผลิตได้จะถูกบรรจุในกระป๋อง ขวดแก้ว และถังเบียร์สด KEG ก่อนน้าไปบรรลุลงกล่องและ
เก็บพักในอาคารเก็บสินค้าและผลิตภัณฑ์ก่อนส่งออกจ้าหน่ายทั้งภายในประเทศ/ต่างประเทศ ทั้งนี้  
เมื่อพิจารณาข้อก้าหนดใน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานผลิตและบรรจุสุราใน 

ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 โครงการจะติดตั้งเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าเบียร์ประจ้า
โรงงาน เพ่ือควบคุมคุณภาพน้้าเบียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเบียร์ (มอก. 2090-2544) 
โดยคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบียร์ที่ต้องควบคุมคุณภาพ แสดงดังตารางท่ี 2.2.3-1 

ตารางที่ 2.2.3-1 คุณลักษณะผลิตภัณฑ์เบียร์ของโครงการ 
คุณลักษณะที่ควบคุม หน่วย มาตรฐาน1/ 

1. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เดซิเมตร 30 
2. ทองแดง มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เดซิเมตร 1.5 
3. เหล็ก มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เดซิเมตร 1.5 
4. แรงแอลกอฮอล ์ ดีกรี ร้อยละโดยปริมาตร ±1 ตามที่ระบุไว้ท่ีฉลาก 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเบียร์ (มอก.2090-2544) 
ที่มา : บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ้ากัด, 2564 

2.3 กระบวนการผลิต 

 ผังขั้นตอนการผลิตเบียร์และสมดุลมวลการผลิตของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.3-1 ประกอบด้วย 5 
ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ส่วนเตรียมวัตถุดิบ 2) ส่วนเตรียมน้้าเวิร์ต 3) ส่วนหมักและบ่มเบียร์ 4) ส่วนเตรียมเบียร์ 
และ 5) ส่วนบรรจุผลิตภัณฑ์เบียร์ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ส่วนเตรียมวัตถุดิบ เป็นการเตรียมวัตถุดิบข้าวและมอลต์ตามสัดส่วนที่เหมาะสมในการน้าไปผลิต
เบียร์ โดยล้าเลียงข้าวและมอลต์ออกจากไซโล เพ่ือท้าความสะอาดก่อนจะท้าการลดขนาดของข้าวและมอลต์
ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ส้าหรับข้าวจะถูกส่งไปบดด้วยเครื่องบดข้าว (Rice Mill) โดยข้าวที่ถูกบดหยาบ
จะเรียกว่าปลายข้าว ซึ่งจะถูกส่งไปต้มให้สุกก่อนน้าไปผสมกับมอลต์ในส่วนเตรียมน้้าเวิร์ตต่อไป ส่วนมอลต์จะ
ถูกส่งไปบดด้วยเครื่องบดมอลต์ (Malt Mill) เมื่อมอลต์ผ่านการบดหยาบเนื้อมอลต์จะแตกออกและเอนไซม์
ภายในจะสามารถละลายน้้าได้ง่ายขึ้นเมื่อต้มเพ่ือเตรียมน้้าเวิร์ต ดังนั้นข้าวและมอลต์ที่ผ่านการบดเพ่ือลด
ขนาดแล้วจะถูกส่งต่อไปยังส่วนเตรียมน้้าเวิร์ต 
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รูปที่ 2.3-1 ผังขั้นตอนการผลิตเบียร์  
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2) ส่วนเตรียมน้ าเวิร์ต ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

2.1) การต้มข้าวและมอลต์ เริ่มจากรับปลายข้าวเข้าหม้อต้มข้าว (Rice cooker) ส่วนมอลต์บดจะ
ถูกส่งเข้าสู่หม้อต้มมอลต์ (Mash Tun) โดยจะมีการเติมน้้าอ่อน (Soft Water) เข้าไปในหม้อต้มข้าว/มอลต์ 
พร้อมทั้งมีการใช้ไอน้้าเป็นการให้ความร้อนทางอ้อมกับหม้อต้ม โดยจะควบคุมอุณหภูมิของหม้อต้มข้าวให้อยู่
ในช่วง 80-120 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิของหม้อต้มมอลต์จะอยู่ในช่วง 78-80 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ 
ยังมีการเติมแคลเซียมคลอไรด์ เพ่ือปรับค่าความเป็นกรด -ด่าง และเติมเอนไซม์ เพ่ือช่วยเร่งปฏิกิริยาของ
เอนไซม์ให้การย่อยสลายโปรตีน/แป้งของปลายข้าวและมอลต์บดให้กลายเป็นน้้าตาลที่เรียกว่า “น้้าเวิร์ต 
(Wort)” โดยน้้าเวิร์ต ประกอบด้วยแป้งที่ย่อยสลายแล้วบางส่วน น้้าตาล เอนไซม์ และโปรตีน เป็นแหล่ง
น้้าตาลส้าหรับใช้ให้กลายเป็นแอลกอฮอล์หรือผลิตภัณฑ์เบียร์ 

2.2) การกรองกากข้าวและมอลต์ น้้าเวิร์ตที่ได้จากหม้อต้มข้าวและหม้อต้มมอลต์ ซึ่งมีกากข้าว
และมอลต์ปะปนมาด้วยจะถูกส่งมายังหม้อกรองข้าวและมอลต์ (Lauter Tun) โดยควบคุมอุณหภูมิของ 
หม้อกรองให้อยู่ในช่วง 76-80 องศาเซลเซียส เพื่อให้เหมาะสมต่อการท้างานของเอนไซม์ โดยภายในหม้อกรอง
จะมีอุปกรณ์ที่ช่วยบดอัดกากข้าวและมอลต์เพ่ือรีดน้้าเวิร์ตออกจากวัตถุดิบ จากนั้นจึงเติมน้้าอ่อนลงไปชะน้้า
เวิร์ตส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ในกากข้าวและมอลต์ออกมาให้มากที่สุด โดยน้้าเวิร์ตจากการรีดกากข้าวและมอลต์
ในครั้งแรกและน้้าเวิร์ตจากการชะล้างกากข้าวและมอลต์ครั้งที่ 2 จะถูกรวบรวมส่งเข้าสู่หม้อปรุงรสต่อไป 
ส้าหรับกากข้าวและมอลต์ที่ผ่านจากการชะล้างและกรองน้้าเวิร์ตออกไปจนหมดจะถูกน้าไปเก็บพักในไซโลเก็บ
กากข้าวและมอลต์ ก่อนติดต่อให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากราชการหรือผู้ที่สนใจเข้ามารับซื้อไป ใช้ประโยชน์
เป็นอาหารสัตว์/ปุ๋ยหมักตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2.3)  การปรุงรส น้้าเวิร์ตที่ได้จากการกรองข้าวและมอลต์จะถูกส่งเข้าสู่หม้อปรุงรส (Wort 
Kettle) โดยภายในหม้อปรุงรสจะมีการใช้ไอน้้าเพ่ือให้ความร้อนกับน้้าเวิร์ตให้มี อุณหภูมิอยู่ในช่วง 80-120 
องศาเซลเซียส เพ่ือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และเอนไซม์ ระหว่างนี้จะมีการเติมแคลเซียมคลอไรด์ 
เพ่ือปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง รวมถึงการเติมฮอปส์เพ่ือปรุงรสชาติของน้้าเวิร์ตให้มีรสขมและมีกลิ่นเฉพาะตัว 
ทั้งนี้ หม้อปรุงรสจะใช้เวลาต้มนานประมาณ 0.5-1.5 ชั่วโมง เพ่ือเคี่ยวน้้าเวิร์ตให้มีความเข้มข้นของน้้าตาล
ประมาณ 12 เพลโต (ปริมาณสารละลายซูโครสในน้้าเวิร์ตร้อยละ 12 โดยน้้าหนัก หรือ 12 Brix) 

2.4)  การกรองฮอปส์ น้้าเวิร์ตที่ผ่านการเคี่ยวและปรุงรสแล้วจะถูกส่งเข้าสู่หม้อกรองฮอปส์ 
(Whirlpool) เพ่ือแยกตะกอนโปรตีนส่วนเกินและกากฮอปส์ที่เรียกว่า Hot Trub ซึ่งอาจไปรบกวนกระบวนการ
หมักเบียร์ในขั้นตอนต่อไปได้ โดยการแยกตะกอนด้วยหม้อกรองฮอปส์จะอาศัยการจ่ายน้้าเวิร์ตเข้าทางด้านข้าง
ของหม้อกรองฮอปส์จนเกิดเป็นอ่างน้้าวนท้าให้เกิดการรวมตัวกันของตะกอน (Hot Trub) ที่ก้นหม้อกรอง 
ฮอปส์ อีกทั้งยังช่วยท้าให้อุณภูมิของน้้าเวิร์ตลดลงได้ด้วย อย่างไรก็ตาม กากฮอปส์ที่ตกตะกอนอยู่ก้นหม้อ  

ซึ่งยังคงมีน้้าเวิร์ตหลงเหลืออยู่จะถูกรวบรวมหมุนวนกลับไปที่หม้อกรองข้าวและมอลต์ (Lauter Tun) เพ่ือ 

ชะล้างน้้าเวิร์ตออกจากกากฮอปส์ให้มากที่สุด และยังสามารถกรองกากฮอปส์ออกไปพร้อมกับกากข้าวและ 

กากมอลต์ เพ่ือรวบรวมไปเก็บพักในไซโลเก็บกากข้าวและมอลต์ ก่อนติดต่อให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากราชการ
หรือผู้ที่สนใจเข้ามารับซื้อไปใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์/ปุ๋ยหมักตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
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2.5)  การลดอุณหภูมิของน้้าเวิร์ต น้้า เวิร์ตที่ผ่านการกรองฮอปส์ออกจะยังคงมีอุณหภูมิสูง
ประมาณ 80 องศาเซลเซียส จึงต้องถูกลดอุณหภูมิลงโดยการแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารตัวกลางในระบบ 

ท้าความเย็น (Refrigerator Unit) เพ่ือลดอุณหภูมิของน้้าเวิร์ตให้อยู่ในช่วง 10-12 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็น
อุณหภูมิที่เหมาะสมส้าหรับการเติมยีสต์ในส่วนการหมักเบียร์ 

3) ส่วนหมักและบ่มเบียร์ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

 3.1) การเตรียมยีสต์ เริ่มจากการเติมยีสต์เข้าถังเพาะเลี้ยงยีสต์ (Yeast Propogation) และเติม
น้้าเวิร์ตบางส่วนเข้าถัง เพ่ือเป็นแหล่งอาหารให้ยีสต์เพ่ิมจ้านวนจนมีปริมาณมากพอส้าหรับใช้หมักเบียร์ จากนั้น
จะจ่ายยีสต์เริ่มต้น (Yeast Starter) เข้าถังหมักเบียร์ เพ่ือเปลี่ยนรูปของน้้าเวิร์ตให้กลายเป็นแอลกอลฮอล์ โดย
ยีสต์ที่ผ่านการใช้งานในการหมักเบียร์แล้วจะสามารถหมุนเวียนกลับมาที่ถังเลี้ยงยีสต์ (Yeast Storage) เพ่ือ
ก้าจัดสิ่งเจือปนและเพ่ิมจ้านวนยีสต์ให้มีความเข้มข้นมากพอส้าหรับใช้เป็น Yeast recovery ในการหมักเบียร์
ได้นานต่อเนื่อง 3 เดือน ก่อนที่ยีสต์จะเริ่มเสื่อมสภาพและต้องแยกออกจากกระบวนการผลิตเบียร์ 

 3.2) การหมักและบ่มเบียร์ น้้าเวิร์ตที่ผ่านการลดอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงประมาณ 10-12 องศา
เซลเซียส และส่งเข้าสู่ถังหมัก (Fermenter) พร้อมกับเติมยีสต์ที่ได้จากถังเพาะเลี้ยงยีสต์ และเติมออกซิเจน 
(O2) จากบรรยากาศเข้าไปในน้้าเวิร์ต เพ่ือช่วยเพ่ิมจ้านวนของยีสต์ หลังจากนั้น ยีสต์จะเริ่มหมักน้้าเวิร์ตที่มี
ความเข้มข้นของน้้าตาลสูงให้กลายเป็นแอลกอฮอล์ (น้้าเบียร์) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แสดงดังสมการที่ 
(1) ทั้งนี้ กระบวนการหมักเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic Reaction) ท้าให้ถังหมักมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
ดังนั้น เพ่ือรักษาอุณหภูมิการหมักให้เหมาะสม จึงมีการลดอุณหภูมิที่ถังหมักด้วยการแลกเปลี่ยนความร้อนกับ
สารตัวกลางจากระบบท้าความเย็น (Refrigerator Unit) เพ่ือควบคุมอุณหภูมิของของถังหมักให้อยู่ในช่วง -10 
ถึง 20 องศาเซลเซียส ในขั้นตอนนี้จะมีการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการหมักออกที่ด้านบน
ของถังหมักและน้าเข้าระบบน้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ใหม่ (CO2 Recovery Unit) เพ่ือก้าจัด
สารเจือปนและปรับปรุงคุณภาพก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนน้ากลับมาใช้ เติมลงในผลิตภัณฑ์เบียร์เพ่ือเพ่ิม
รสชาติ (ความซ่า) นอกจากนี้ ยังมีการแยกยีสต์ที่ผ่านการหมักออกจากถังหมักและส่งไปยังถังเลี้ยงยีสต์ (Yeast 
Storage) เพ่ือเพ่ิมจ้านวนยีสต์ก่อนหมุนเวียนกลับมาใช้งานอีกครั้งเป็น Yeast Recovery 

  nC6H12O6                 2nC2H5OH       +       2nCO2                                    …(1) 
               น้้าตาล                 แอลกอฮอล์        คาร์บอนไดออกไซด์ 

 ส่วนน้้าเวิร์ตผ่านการหมักให้กลายเป็นน้้าเบียร์แล้ว จะเรียกว่า Young beer ซึ่งจะถูก 

เก็บพักไว้ในถังต่อไปเพ่ือบ่ม (Maturation) และแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารตัวกลางในระบบท้าความเย็นเพ่ือ
ลดอุณหภูมิเบียร์ลงให้ต่้ากว่า 0 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ อาจใช้เวลาบ่มประมาณ 10-20 วัน เพ่ือให้ตะกอนรวมตัว
กันตกลงด้านล่างของถัง ท้าให้เบียร์มีลักษณะใส นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบรสชาติของเบียร์ให้เหมาะสม
ตามความต้องการของท้องตลาด  

 

 

 

ยีสต ์
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4) ส่วนเตรียมเบียร์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

 4.1)  การกรองเบียร์ เริ่มจากการน้าเบียร์ที่มาเข้าเครื่องกรองเบียร์ใส (Beer filtration) เพ่ือกรอง
ยีสต์หรือสิ่งปะปนที่ยังตกค้างอยู่ออกไป โดยก่อนกรองต้องลดอุณหภูมิ เบียร์ลงจนเหลือประมาณ 2  
องศาเซลเซียส เพ่ือป้องกันการเกิดฟองเบียร์ในเครื่องกรองเบียร์ และมีการเติมโพลีไวนิลไพโรลิโดน 
(Polyvinylpyrrolidone) หรือ PVPP เป็นสารที่ท้าให้ตะกอนในเบียร์รวมตัวกันและถูกกรองออกจากน้้าเบียร์
ด้วยตัวกรองแบบตาข่าย (Mesh Filter) ที่ติดตั้งภายในเครื่องกรองเบียร์ เป็นการกรองแบบหยาบ ท้าให้
ตะกอนยังคงติดอยู่บนตัวกรอง ส่วนน้้าเบียร์จะสามารถไหลผ่านไปได้และมีความใสยิ่งขึ้น ซึ่งน้้าเบียร์จะถูก
น้าไปกรองอีกครั้งโดยผ่านตัวกรองที่ละเอียดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้ไอน้้าเพื่อฆ่าเชื้อในเบียร์ก่อนน้าไปเก็บ
พักในถังเบียร์สด (Bright Beer Tank) 

  ส้าหรับ PVPP จะเป็นสารที่ใช้เติมในระบบการกรองเบียร์และสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้
ซ้้าด้วยการล้างย้อนภายในระบบกรองเบียร์เอง ท้าให้มีอายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี/ครั้ง อย่างไรก็ตาม 
เมื่อมีการล้างย้อนระบบกรองเบียร์จะมีกากของเสียที่เป็นกากยีสต์เกิดขึ้น ซึ่งกากยีสต์ยังคงมีน้้าเบียร์หลงเหลือ
อยู่จะถูกรวบรวมเข้าระบบน้้าเบียร์กลับคืนให้มากที่สุด 

4.2) การกักเก็บเบียร์ น้าเบียร์ที่ผ่านการกรองแล้วไปเก็บไว้ในถังเก็บเบียร์สด (Bright Beer 
Tank, BBT) โดยมีการเติมน้้า เพ่ือปรับปริมาณแอลกอฮอล์ และมีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพ่ือ
เพ่ิมรสชาติ (ความซ่า) ก่อนน้าไปบรรจุในลักษณะต่างๆ ตามข้อก้าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก้าหนดต่อไป  

4.3) การน้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ใหม่ (CO2 Recovery Unit) เป็นการรวบรวมก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากถังหมักมาผ่านกระบวนการก้าจัดสิ่งเจือปน เพ่ือน้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
กลับไปใช้เพ่ิมความซ่าให้กับผลิตภัณฑ์เบียร์ โดยใช้ละอองน้้าชะล้างสิ่งเจือปนออกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และถูกรวบรวมเป็นน้้าเสีย จากนั้นจะควบแน่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นของเหลวเพ่ือเก็บพักในถังเก็บกัก
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ติดตั้งในระบบ  

4.4) การน้าเบียร์กลับคืน (Beer Recovery Unit) เป็นการรวบรวมกากยีสต์ที่เกิดขึ้นจากการล้าง
ย้อนระบบกรองเบียร์มาผ่านการชะล้างเอาน้้าเบียร์ออกให้มากที่สุด และรวบรวมน้้าเบียร์กลับเข้าถังหมักและ
บ่มเบียร์อีกครั้ง ส่วนกากยีสต์ที่เหลือจะถูกรวบรวมเก็บไว้ในไซโลเก็บกากยีสต์ ก่อนติดต่อให้บริษัทที่ได้รับ
อนุญาตจากราชการหรือผู้ที่สนใจเข้ามารับซื้อไปใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์/ปุ๋ยหมักตามมาตรฐานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5) การบรรจุผลิตภัณฑ์เบียร์ เบียร์สดจากถัง BBT จะถูกน้ามาบรรจุในลักษณะต่างๆ เช่น เบียร์บรรจุ
กระป๋อง เบียร์บรรจุขวด และเบียร์สด (บรรจุในถังอลูมิเนียมหรือถัง KEG) โดยการบรรจุเบียร์กระป๋องและแบบ
ขวด ต้องมีการฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์ให้ปลอดเชื้อด้วยน้้าร้อนและกระบวนการพาสเจอไรซ์  ส่วนการบรรจุเบียร์สด 
(ถัง KEG) จะบรรจุลงภาชนะทรงกระบอกท้าจากอลูมิเนียมขนาดใหญ่ภายใต้แรงดัน 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดกระบวนการผลิตเบียร์ดังที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าแต่ละส่วนการผลิตเบียร์
อาจถือได้ว่าเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญของโครงการ โดยรายละเอียดของ
แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิต แสดงดังตารางท่ี 2.3-2 
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ตารางท่ี 2.3-2 แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหล่งก าเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไข เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 1/ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. ส่วนเตรียมวัตถุดิบ 

1.1 การรับวตัถุดิบ  - การขนส่ งข้ าวหรือ
มอลต์ โดยรถบรรทุก 
เข้าสู่พื้นที่โครงการ
มายังถังไซโล 

 
 
 
 
 

 

- อากาศ : เกิดจากขั้นตอนการ
ขนส่ งข้ าวหรือมอลต์  โดย
รถบรรทุกเข้าสู่พื้นที่โครงการ 
และอาจมีเศษดินที่ติดล้อรถ
ขนส่งวัตถุดิบ ท้าให้เกิดการฟุ้ง
ก ร ะ จ า ย ข อ ง ฝุ่ น ล ะ อ อ ง 
(Particulate Matter)  

- จ้ ากั ดค วาม เร็ วของรถบ รรทุ ก
วัตถุดิบทั้งช่วงขนส่งวัตถุดิบเข้า
โครงการและรถเปล่าออกนอก
โครงการ 

- ก้าหนดให้มีมาตรการก้าจัดเศษดิน
ที่ติดล้อรถขนส่งวัตถุดิบทั้งช่วงที่
ออกจากแหล่งวัตถุดิบและช่วง
ล้าเลียงวัตถุดิบออกจากรถบรรทุก
แล้ว รวมถึงช่วงที่ออกนอกโครงการ
เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง 

- วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและ 

ความ เสี่ ย ง  เพื่ อก้ าหนดประเภท
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลให้เหมาะสม 

- จัด เตรียมอุปกรณ์ คุ้ มครองค วาม
ปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
อย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมี
จ้ านวน เพี ยงพอ  รวมทั้ งการดู แล
ตรวจสอบอุปกรณ์ ให้ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ก้าหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลา 

ที่ท้างานโดยอุปกรณ์คุ้มครองความ
ป ลอดภั ย ส่ วน บุ คค ล  ต้ อ งจั ด ให้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน และ
เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้ ม ค รอ งแ รงงาน  เรื่ อ ง  ก้ าห น ด
มาตรฐานอุปกรณ์ คุ้ มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 โดย
ให้มีการตรวจสอบและอบรมการใช้
อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งานรวมทั้ ง
วิธีการใช้งานและถนอมรักษาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
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ตารางที่ 2.3-2 (ต่อ) แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหล่งก าเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไข เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 1/ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1.2 การบดวตัถุดิบ  - ก า ร บ ด ข้ า ว แ ล ะ
มอลต์ให้มีขนาดเล็ก 

- อากาศ : ฝุ่นละอองจากการ
บดข้าวและมอลต์ 

- ระดั บ เสี ย ง : เสี ย งดั งจาก
เครื่องจักร เช่น เครื่องบดข้าว 
เครื่องบดมอลต์ 

- ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณริมรั้วโครงการ 
เพื่ อ เป็นแนวป้องกันฝุ่นละออง 
และเสียงดัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการ
รบกวนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้ 

- โค ร งก า รติ ด ตั้ ง  Hood ดู ด ฝุ่ น
บริเวณเครื่องบดข้าวและเครื่องบด
มอลต์ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ควบคุมการด้าเนินกิจกรรมภายใน
โครงการ  เพื่ อมิ ให้ ระดับเสียงที่
บริเวณริมรั้วของโครงการมีค่าสูง
เกินกว่า 70 เดซิเบลเอ หากพบว่ามี
ค่าระดับเสียงสูงเกินกว่าที่ก้าหนด 
จะต้องด้าเนินการปรับปรุงและ
แก้ไขทันที 

- วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและ
ความ เสี่ ย ง  เพื่ อก้ าหนดประเภท
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
เหมาะสม 

- จัด เตรียมอุปกรณ์ คุ้ มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
อย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมี
จ้านวนเพียงพอ  รวมทั้ งการดูแล
ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ก้ าห น ด ให้ พ นั ก งาน ใช้ อุ ป ก รณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ตลอด เวลาที่ ท้ างาน โดยอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ต้องจัดให้เหมาะสมกับลักษณะของ
งาน และเป็นไปตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
ก้าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 
โดยให้มีการตรวจสอบและอบรมการ
ใช้อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งานรวมทั้ง
วิธีการใช้งานและถนอมรักษาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
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ตารางที่ 2.3-2 (ต่อ) แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหล่งก าเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไข เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 1/ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1.2 การบดวตัถุดิบ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   - จัดท้าป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนก่อน
เข้าบริเวณที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่ 85 
เดซิเบลเอขึ้นไป 

- ก้าหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงและ
ท้าสัญลักษณ์บริเวณที่มีเสียงดัง และ
ก้ าห น ด ให้ พ นั ก งาน ต้ อ งส วม ใส่
อุปกรณ์ลดเสียงในขณะปฏิบัติงานใน
บริเวณนั้น ได้แก่ ที่ครอบหูหรือที่อุดหู 
กรณี พนั กงานต้ อ งปฏิ บั ติ งาน ใน
บริเวณที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบล
เอขึ้ น ไป  ต้ อ งจั ดห าที่ ค รอบหู ให้
พนักงานแทนท่ีอุดหู 

- ก้าหนดแผนตรวจสอบบ้ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (Preventive Maintenance 
Program) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ
เครื่องจักรกล ยานพาหนะทุกชนิดให้
อ ยู่ ใน ส ภ า พ ส ม บู ร ณ์  โด ย ก า ร
บ้ารุงรักษาตามคู่มือการใช้งานอย่าง
สม่้าเสมอ และด้าเนินการแก้ไขโดย
ทันที เมื่อตรวจพบความผิดปกติใน
การท้างาน จัดให้มีห้องควบคุมและ
เส้นทางเดินที่หลีกเลี่ยงผลกระทบ 
ด้านเสียง 
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ตารางที่ 2.3-2 (ต่อ) แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหล่งก าเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไข เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 1/ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2. ส่วนเตรียมน้ าเวิร์ต 

2.1 การตม้ข้าวและ
มอลต ์

- ใช้ความร้อน (ไอน้้า) 
ที่หม้อต้มข้าว และ 

หม้อต้มมอลต์ เพื่อ
เ ร่ ง ป ฏิ กิ ริ ย า ใ ห้
เอน ไซม์ เปลี่ ยนรูป
แป้งในข้าวและมอลต์
เป็นน้้าตาลที่เรียกว่า
น้้าเวิร์ต (Wort) 

- ความร้อน : เกิดจากการต้ม
ข้าวและมอลต์ในหม้อต้ม 

- จัดระบบระบายอากาศและการใช้
ลมเย็น เพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจ
สะสมในร่างกายพนักงาน 

- ปิดประกาศเตือนให้พนักงานทราบ
บริเวณที่เป็นแหล่งก้าเนิดความร้อนที่
มีสภาพความร้อนสูงถึงขนาดเป็น
อันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล  

- ก้าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในบริเวณที่มีความร้อนให้
เป็นไปตามข้อก้าหนดกฎกระทรวง 
ก้ าหนดมาตรฐาน ในการบริห าร 
จัดการ และด้าเนินการด้านความ
ป ล อ ด ภั ย  อ า ชี ว อ น า มั ย  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับ
ความ ร้ อ น  แส งส ว่ า ง  และ เสี ย ง  
พ.ศ. 2559 

- จัดให้มีห้องพักพนักงาน เพื่อหลีกเลี่ยง
การรับสัมผัสความร้อนเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่อง และติดตั้งระบบปรับอากาศ
ให้ อุณ ห ภู มิ ใน ห้ อ งพั ก เที ยบ เท่ า
อุณหภูมิปกติ 

- จัดให้ระบบระบายอากาศให้เพียงพอ 
เพื่อป้องกันความร้อนสะสมในพื้นที่
ปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 2.3-2 (ต่อ) แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหล่งก าเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไข เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 1/ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2.2 การกรองกาก
ข้าวและมอลต ์

- แยก ก าก ข้ าวแ ล ะ
มอลต์ที่ออกจากน้้า
เวิร์ต 

- ของเสีย : กากข้าวและมอลต์ที่
ถูกกรองออก 

- จัดให้มีถังไซโลส้าหรับเก็บพักกาก
ข้าวและมอลต์ ก่อนรวบรวมส่งให้
บริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด น้าไปใช้
ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์ หรือน้าไป
หมักปุ๋ยเพื่อเป็นสารปรับปรุงดิน 

- เลือกใช้บริการจากผู้ขนส่ง และ 

ผู้ก้าจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้ 

ที่มีมาตรฐานในการด้าเนินงานเป็น
ที่ยอมรับ และได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่าน้ัน 

- ก้าหนดให้โครงการท้าการรวบรวม
เอกสารการขออนุญาตน้าสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ
โรงงาน (แบบ สก.2) และเอกสาร
การแจ้ ง เกี่ ย วกั บ รายละ เอี ย ด 

สิ่ งป ฏิ กู ลห รื อวั สดุ ที่ ไม่ ใช้ แล้ ว  
(แบบ สก.3)  

- วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและ
ความ เสี่ ย ง  เพื่ อก้ าหนดประเภท
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
เหมาะสม 

- จัด เตรียมอุปกรณ์ คุ้ มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
อยา่งเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมี
จ้ านวน เพี ยงพอ  รวมทั้ งการดู แล
ตรวจสอบอุปกรณ์ ให้ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ก้าหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่
ท้างานโดยอุปกรณ์คุ้มครองความ
ป ล อด ภั ย ส่ วน บุ ค ค ล ต้ อ งจั ด ให้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน และ
เป็ น ไปต ามมาต รฐาน ผลิ ตภัณ ฑ์ 
อุ ต ส าห กรรม ต าม ป ระกาศ ก รม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
ก้าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 
โดยให้มีการตรวจสอบและอบรมการ
ใช้อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งาน รวมทั้ง
วิธีการใช้งานและถนอมรักษาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
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ตารางที่ 2.3-2 (ต่อ) แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหล่งก าเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไข เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 1/ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2.3 การปรุงรส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใช้ความร้อน (ไอน้้า) 
ที่ หม้อปรุ งรส เพื่ อ
เคี่ ย วน้้ า เวิ ร์ ต ให้ มี
ค ว าม เข้ ม ข้ น ข อ ง
น้้าตาลสูง 

- ความร้อน : เกิดจากการเคี่ยว
น้้าเวิร์ตในหม้อปรุงรส 

- จัดระบบระบายอากาศและการใช้
ลมเย็น เพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจ
สะสมในร่างกายพนักงาน 

- ปิดประกาศเตือนให้พนักงานทราบ
บริเวณที่เป็นแหล่งก้าเนิดความร้อนที่
มีสภาพความร้อนสูงถึงขนาดเป็น
อันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล  

- ก้าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในบริเวณที่มีความร้อนให้
เป็นไปตามข้อก้าหนดกฎกระทรวง 
ก้ าหนดมาตรฐาน ในการบริห าร 
จัดการ และด้าเนินการด้านความ
ป ล อ ด ภั ย  อ า ชี ว อ น า มั ย  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับ
ความ ร้ อ น  แส งส ว่ า ง  และ เสี ย ง  
พ.ศ. 2559 

- จัดให้มีห้องพักพนักงาน เพื่อหลีกเลี่ยง
การรับสัมผัสความร้อนเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่อง และติดตั้งระบบปรับอากาศ
ให้ อุณ ห ภู มิ ใน ห้ อ งพั ก เที ยบ เท่ า
อุณหภูมิปกติ 

- จัดให้ระบบระบายอากาศให้เพียงพอ 
เพื่อป้องกันความร้อนสะสมในพื้นที่
ปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 2.3-2 (ต่อ) แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหล่งก าเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไข เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 1/ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2.4 การกรองกาก 

ฮอปส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แยกกากฮอปส์ออก
จากน้้าเวิร์ต 

- ของเสีย : กากฮอปส์ที่ถูกกรอง
ออก 

- จัดให้มีถังไซโลส้าหรับเก็บพักกาก 

ฮอปส์ ก่อนรวบรวมส่งให้บริษัท  
ดิ นสวย  น้้ า ใส  จ้ ากั ด  น้ าไป ใช้
ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์ หรือน้าไป
หมักปุ๋ยเพื่อเป็นสารปรับปรุงดิน 

- เลือกใช้บริการจากผู้ขนส่ง และ 

ผู้ก้าจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้ 

ที่มีมาตรฐานในการด้าเนินงานเป็น
ที่ยอมรับ และได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่าน้ัน 

- ก้าหนดให้โครงการท้าการรวบรวม
เอกสารการขออนุญาตน้าสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ
โรงงาน (แบบ สก.2) และเอกสาร
การแจ้ ง เกี่ ย วกั บ รายละ เอี ย ด 

สิ่ งป ฏิ กู ลห รื อวั สดุ ที่ ไม่ ใช้ แล้ ว  
(แบบ สก.3)  

- วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและ
ความ เสี่ ย ง  เพื่ อก้ าหนดประเภท
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
เหมาะสม 

- จัด เตรียมอุปกรณ์ คุ้ มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
อย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมี
จ้ านวน เพี ยงพอ  รวมทั้ งการดู แล
ตรวจสอบอุปกรณ์ ให้ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ก้าหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่
ท้างานโดยอุปกรณ์คุ้มครองความ
ป ล อด ภั ย ส่ วน บุ ค ค ล ต้ อ งจั ด ให้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน และ
เป็ น ไปต ามมาต รฐาน ผลิ ตภัณ ฑ์ 
อุ ต ส าห กรรม ต าม ป ระกาศ ก รม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
ก้าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 
โดยให้มีการตรวจสอบและอบรมการ
ใช้อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งาน รวมทั้ง
วิธีการใช้งานและถนอมรักษาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
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ตารางที่ 2.3-2 (ต่อ) แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหล่งก าเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไข เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 1/ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3. ส่วนหมกัและบ่มเบียร์ 
3.1 การหมักเบียร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ก๊ า ซ ค า ร์ บ อ น ไ ด 
ออกไซด์ที่ เกิดจาก
การหมักเบียร์ 

- อาก าศ : ก๊ าซค าร์บ อน ได 
ออกไซด์ 

- ก้ าห น ด ให้ มี ก ารรวบ รวม ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกทางด้าน
บนของถังหมักเบียร์และน้าเข้า
ระบบน้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
กลับมาใช้ใหม่ เพื่อก้าจัดสารเจือ
ปนและปรับปรุ งคุณ ภาพก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ก่อนน้ากลับมา
ใช้เติมลงในผลิตภัณฑ์เบียร์เพื่อเพิ่ม
รสชาติ (ความซ่า) 

-  วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและ 

ความ เสี่ ย ง  เพื่ อก้ าหนดประเภท
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
เหมาะสม 

-  จัด เตรียมอุปกรณ์ คุ้ มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
อย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมี
จ้ านวน เพี ยงพอ  รวมทั้ งการดู แล
ตรวจสอบอุปกรณ์ ให้ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-  ก้าหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลา 

ที่ท้างานโดยอุปกรณ์คุ้มครองความ
ป ลอดภั ย ส่ วน บุ คค ล  ต้ อ งจั ด ให้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน และ
เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้ ม ค รอ งแ รงงาน  เรื่ อ ง  ก้ าห น ด
มาตรฐานอุปกรณ์ คุ้ มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 โดย
ให้มีการตรวจสอบและอบรมการใช้
อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งานรวมทั้ ง
วิธีการใช้งานและถนอมรักษาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

-  จัดให้ระบบระบายอากาศให้เพียงพอ 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะอับอากาศ 
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ตารางที่ 2.3-2 (ต่อ) แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหล่งก าเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไข เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 1/ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

4. ส่วนเตรียมน้ าเบียร์ 
4.1 การกรองเบยีร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรองกากยีสต์ที่เหลือ
จากการห มั กห รื อ
สิ่ ง เ จื อ ป น อื่ น ๆ 
เพื่อให้เบียร์มีความใส 

- ของเสีย : กากยีสต์ - จัดให้มีถังไซโลส้าหรับเก็บพักกาก
ยี สต์  ก่ อนรวบรวมส่ งให้ บริษั ท  
ดิ นสวย  น้้ า ใส  จ้ ากั ด  น้ าไป ใช้
ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์ หรือน้าไป
หมักปุ๋ยเพื่อเป็นสารปรับปรุงดิน 

- เลือกใช้บริการจากผู้ขนส่ง และ 

ผู้ก้าจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้ 

ที่มีมาตรฐานในการด้าเนินงานเป็น
ที่ยอมรับ และได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่าน้ัน 

- ก้าหนดให้โครงการท้าการรวบรวม
เอกสารการขออนุญาตน้าสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ
โรงงาน (แบบ สก.2) และเอกสาร
การแจ้ ง เกี่ ย วกั บ รายละ เอี ย ด 

สิ่ งป ฏิ กู ลห รื อวั สดุ ที่ ไม่ ใช้ แล้ ว  
(แบบ สก.3)  

- วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและ
ความ เสี่ ย ง  เพื่ อก้ าหนดประเภท
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
เหมาะสม 

- จัด เตรียมอุปกรณ์ คุ้ มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
อย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมี
จ้ านวน เพี ยงพอ  รวมทั้ งการดู แล
ตรวจสอบอุปกรณ์ ให้ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ก้าหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่
ท้างานโดยอุปกรณ์คุ้มครองความ
ป ล อด ภั ย ส่ วน บุ ค ค ล ต้ อ งจั ด ให้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน และ
เป็ น ไปต ามมาต รฐาน ผลิ ตภัณ ฑ์ 
อุ ต ส าห กรรม ต าม ป ระกาศ ก รม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
ก้าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 
โดยให้มีการตรวจสอบและอบรมการ
ใช้อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งาน รวมทั้ง
วิธีการใช้งานและถนอมรักษาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
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ตารางที่ 2.3-2 (ต่อ) แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหล่งก าเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
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5. ส่วนบรรจุผลิตภัณฑ์เบียร์ 
5.1 การบรรจุเบยีร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การบรรจุในลักษณะ
ต่ า งๆ  เ ช่ น  เบี ย ร์
บรรจุกระป๋อง เบียร์
บรรจุขวด และเบียร์
ส ด  (บ ร ร จุ ใ น ถั ง
อลู มิ เนี ย ม ห รื อ ถั ง 
KEG) 

- ระดับเสียง : เสียงดังจากการ
กระทบกันของบรรจุภัณฑ์เบียร์ 
ได้แก่ บรรจุภัณฑ์แบบกระป๋อง 
บรรจุภัณฑ์แบบขวด รวมถึง
เสียงดังจากการใช้เครื่องอัด
แรงดันเพื่อบรรจุเบียร์สดใส่ถัง 
KEG 

- โครงการก้าหนดให้มีการหมุนเวียน
สับเปลี่ยนพนักงาน จ้ากัดเวลาใน
การปฏิบัติงานในบริเวณนั้น และ
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (PPE) ทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน 

- ควบคุมการด้าเนินกิจกรรมภายใน
โครงการ  เพื่ อมิ ให้ ระดับเสียงที่
บริเวณริมรั้วของโครงการมีค่าสูง
เกินกว่า 70 เดซิเบลเอ หากพบว่ามี
ค่าระดับเสียงสูงเกินกว่าที่ก้าหนด 
จะต้องด้าเนินการปรับปรุงและ
แก้ไขทันที 

- วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและ
ความ เสี่ ย ง  เพื่ อก้ าหนดประเภท
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
เหมาะสม 

- จัด เตรียมอุปกรณ์ คุ้ มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
อย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมี
จ้านวนเพียงพอ  รวมทั้ งการดูแล
ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ก้ าห น ด ให้ พ นั ก งาน ใช้ อุ ป ก รณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ตลอด เวลาที่ ท้ างาน โดยอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ต้องจัดให้เหมาะสมกับลักษณะของ
งาน และเป็นไปตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
ก้าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 
โดยให้มีการตรวจสอบและอบรมการ
ใช้อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งานรวมทั้ง
วิธีการใช้งานและถนอมรักษาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

- จัดท้าป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนก่อน
เข้าบริเวณที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่ 85 
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ตารางที่ 2.3-2 (ต่อ) แหล่งก้าเนิดและการจัดการมลพิษในกระบวนการผลิต 

แหล่งก าเนิด รายละเอียดกิจกรรม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไข เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 1/ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

เดซิเบลเอขึ้นไป 
- ก้าหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง

และท้าสัญลักษณ์บริเวณที่มีเสียงดัง 
และก้าหนดให้พนักงานต้องสวมใส่
อุปกรณ์ลดเสียงในขณะปฏิบัติงานใน
บริเวณนั้น ได้แก่ ที่ครอบหูหรือที่อุดหู 
กรณี พนั กงานต้ อ งปฏิ บั ติ งาน ใน
บริเวณที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบล
เอขึ้ น ไป  ต้ อ งจั ดห าที่ ค รอบหู ให้
พนักงานแทนท่ีอุดหู 

- ก้าหนดแผนตรวจสอบบ้ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (Preventive Maintenance 
Program) แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ
เครื่องจักรกล ยานพาหนะทุกชนิด 

ให้ อยู่ ในสภาพสมบู รณ์  โดยการ
บ้ารุงรักษาตามคู่มือการใช้งานอย่าง
สม่้าเสมอ และด้าเนินการแก้ไขโดย
ทันที เมื่อตรวจพบความผิดปกติใน
การท้างาน จัดให้มีห้องควบคุมและ
เส้นทางเดินที่หลีกเลี่ยงผลกระทบ 
ด้านเสียง 

ที่มา : บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ้ากัด, 2564 
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2.4 การขนส่ง 

1)  ระยะก่อสร้าง 

 การก่อสร้างโครงการก้าหนดแผนงานประมาณ 24 เดือน มีกิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง/เครื่องจักรด้วยรถบรรทุกสูงสุดประมาณ 40 เที่ยว/วัน และมีการขนส่งคนงานเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ
โดยรถจักรยานยนต์ประมาณ 30 เที่ยว/วัน รถยนต์ส่วนบุคคลประมาณ 16 เที่ยว/วัน และรถโดยสาร 

ขนาดเล็ก 56 เที่ยว/วัน กิจกรรมขนส่งข้างต้นจะใช้เส้นทางถนนทางหลวงชนบท (ชน.5016) ช่วงท่าโบสถ์-
หนองแซงเป็นหลักเพ่ือเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ 

2)  ระยะด าเนินการ 

 กิจกรรมการขนส่งในช่วงด้าเนินการ ได้แก่ ยานพาหนะที่เกิดจากการขนส่งสารเคมี ผลิตภัณฑ์  
การขนส่งมูลฝอยและกากของเสีย และการเดินทางของพนักงาน ส้าหรับการด้าเนินโครงการคาดว่าจะท้าให้
ปริมาณการขนส่งสูงสุดโดยรวม 138 คัน/วัน 

2.5 ระบบสาธารณูปโภคและหน่วยเสริมการผลิต 

 เนื่องจากบริเวณท่ีตั้งโครงการโรงงานผลิตเบียร์ มีโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (บริษัท ตะวันแดง 
1999 จ้ากัด) และโรงงานผลิตไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า (บริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด) ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือตั้งอยู่ในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ โครงการจะได้รับการจัดสรรน้้าใช้จากโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา 
(บริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด) และได้รับการจัดสรรไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตไอน้้าและน้้า
อุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า (บริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด) โดยจะใช้น้้าเสียหรือน้้ากากส่าซึ่งเป็นผลพลอยได้
จากกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุราเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ดังนั้น ในการบริหารจัดการและ
การใช้ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนมีการใช้ร่วมกัน โดยระบบสาธารณูปโภคเป็นระบบสนับสนุนหรือเป็น
ระบบเสริมในการผลิต โดยความรับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.5-1 
และตารางท่ี 2.5-1 ซึ่งมีความเพียงพอที่จะรองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 2.5.1  น้ าใช้ 

   1)  ระยะก่อสร้าง น้้าใช้ในระยะก่อสร้างแบ่งตามลักษณะกิจกรรมการใช้ได้ 2 ประเภท คือ  
น้้าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง และน้้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง โดยในระยะก่อสร้าง
โครงการคาดว่ามีคนงานสูงสุด (ในบางช่วง) ประมาณ 300 คน มีความต้องการใช้น้้าสูงสุดในส่วนนี้ประมาณ 
60 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค้านวณจากอัตราการใช้น้้า 200 ลิตร/คน-วัน อ้างอิงตามแนวทางการจัดท้ารายงาน
การิวเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม, พ.ศ.2560) ส้าหรับน้้าใช้ในกิจกรรมก่อสร้างนั้นมีปริมาณ
การใช้ในแต่ละวันขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการก่อสร้าง ประกอบกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการเป็น
โครงสร้างเหล็ก ส่ วนคอนกรีตที่ เลือกใช้มี ลักษณ ะเป็นคอนกรีตผสมเสร็จ  จึ งคาดว่ามีปริมาณ  

การใช้น้้าเพ่ือล้างอุปกรณ์และเครื่องจักรประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการก้าหนดให้บริษัท 

ที่รับเหมาจัดเตรียมน้้าส้ารองไว้ให้เพียงพอ ส่วนน้้าดื่มของคนงานก่อสร้างจะใช้น้้าดื่มบรรจุขวดซึ่งก้าหนดให้
บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหามาใช้อย่างเพียงพอเช่นกัน 
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รูปที่ 2.5-1 ความเชื่อมโยงของการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงงานผลิตเบียร์ และบริษัทในเครือ 

น้้า UF 

บ่อเก็บน้้าดิบ ระบบตกตะกอน 

 

ระบบผลิตน้้า RO 

โรงงานผลิตเบียร ์ 
โรงงานผลิต

แอลกอฮอล์และสุรา 

 

  ระบบสาธารณูปโภคจากโรงงานผลติแอลกอฮอล์และสรุา 
          น้า้ประปา/น้้า UF/น้้าออ่น/น้้า RO/น้้า EDI 

  ไอน้้า 
          น้า้ Condensate  
          น้า้เสีย 

          น้า้ทิ้ง 

กระบวนการผลิต 

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
แบบ UASB 

กระบวนการผลิต 

   อาคารส้านักงาน/     
น้้าใช้ในแผนก 

บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด บริษัท โรงเบียรต์ะวันแดง 1999 จ ากัด 

บริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด 

กระบวนการระเหยน้้ากากส่า 

น้้า Condensate 

น้้าอ่อน 

จ้าหน่าย 

จ้าหน่าย 

น้้ า เสี ยก ากส่ า
ทับ 1 และทับ 2 

น้้า UF 

ไอน้้า 

ระบบผลิตน้้าอ่อน 

ระบบผลิตน้้า UF#1 

ระบบผลิตน้้า EDI 
โรงงานผลิตไอน้ าและน้ าอุตสาหกรรม 

จากน้ ากากส่า 

ไอน้้า 

น้้าอุตสาหกรรม 

จ้าหน่าย 

น้้ากากส่าเข้มข้น 

ระบบผลิตน้้าอุตสาหกรรม 
น้้าทิ้ง 

 
A 

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
แบบ UASB และ AS น้้าเสีย 

 
A น้้าทิ้ง 

จ้าหน่าย 

ระบบผลิตน้้า UF#2 

น้้าทิ้ง 
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ตารางที่ 2.5-1 การใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงงานผลิตเบียร์ โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา 
และโรงงานผลิตไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า  

ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด การด าเนินการ 

1. โรงงานผลิตเบียร์ (บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด) 
1.1 ระบบผลิตน้้า UF 
จากน้้าดิบ 

รับน้้า UF ประมาณ 20.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน จาก
โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา  เพื่ อ ใช้ ใน
ส้านักงาน/โรงอาหาร และบ้านพักสรรสามิต 

โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ผลิตและจัดส่งน้้า UF ให้โรงงานผลิตเบียร์ ตามปริมาณ
ท่ีโรงงานผลิตเบียร์ต้องการ 

1.2 ระบบผลิต
น้้าอ่อน 

รับน้้าอ่อน ประมาณ 3,536.10 ลูกบาศก์เมตร/
วัน จากโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา เพื่อใช้
ในกระบวนการผลิต 

โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ผลิตและจัดส่งน้้าอ่อน ให้โรงงานผลิตเบียร์ ตามปริมาณ
ท่ีโรงงานผลิตเบียร์ต้องการ 

1.3 ระบบผลิตน้้า
อุตสาหกรรม  

รับน้้าอุตสาหกรรม ประมาณ 20.0 ลูกบาศก์
เม ต ร /วั น  จ าก โร ง ง าน ผ ลิ ต ไอ น้้ า แ ล ะ น้้ า
อุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า เพื่อใช้ในการล้างท้า
ความสะอาดพื้น 

โรงงานผลิตไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า เป็น
ผู้รับผิดชอบในการผลิตและจัดส่งน้้าอุตสาหกรรมให้
โรงงานผลิตเบียร์  ตามปริมาณ ท่ีโรงงานผลิตเบียร์
ต้องการ 

1.4 ระบบผลิตไอน้้า รับไอน้้า ประมาณ 491.4 ตัน/วัน จากโรงงานผลิต
ไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า เพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิต 

โรงงานผลิตไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า เป็น
ผู้รับผิดชอบในการผลิตและจัดส่งไอน้้าให้โรงงานผลิต
เบียร์ ตามปริมาณที่โรงงานผลิตเบียร์ต้องการ 

1.5 น้้าท้ิง ส่งน้้าท้ิงหลังการบ้าบัดทางระบบท่อให้กับระบบ
ผลิ ต น้้ า UF ของโร งงานผ ลิ ต ไอ น้้ าแล ะ น้้ า
อุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า  เพื่ อผลิตเป็นน้้า
อุตสาหกรรม 

โรงงานผลิตเบียร์เป็นผู้รับผิดชอบในการบ้าบัดน้้าท้ิงให้
ได้มาตรฐานและจัดส่งให้ โรงงานผลิตไอน้้าและน้้า
อุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า ตามปริมาณที่ต้องการ 

2. โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด) 
2.1 น้้าดิบ มีบ่อเก็บน้้าดิบท้ังหมด 7 บ่อ ปริมาตรโดยรวม

ประมาณ 1,355,400 ลูกบาศก์เมตร และมีความ
ต้องการใช้น้้าดิบประมาณ 10,461.04 ลูกบาศก์
เมตร/วัน 

โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา เป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดหาน้้าดิบเพ่ือใช้ในการผลิตน้้า UF และระบบปรับปรุง
คุณ ภาพน้้าใช้ ให้ โรงงานผลิตเบียร์  ตามปริมาณ ท่ี
โรงงานผลิตเบียร์ต้องการ 

2.2 ระบบผลิตน้้า UF ส่งน้้า UF ประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ให้
โรงงานผลิตเบียร์ เพื่อใช้ในส้านักงาน/โรงอาหาร 
และบ้านพักสรรสามิต 

โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ผลิตและจัดส่งน้้า UF ให้โรงงานผลิตเบียร์ ตามปริมาณ
ท่ีโรงงานผลิตเบียร์ต้องการ 

2.3 ระบบผลิต
น้้าอ่อน 

ส่งน้้าอ่อน ประมาณ 3,536.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ให้โรงงานผลิตเบียร์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 

โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ผลิตและจัดส่งน้้าอ่อน ให้โรงงานผลิตเบียร์ ตามปริมาณ
ท่ีโรงงานผลิตเบียร์ต้องการ 

2.4 น้้าเสียกากส่าทับ 
1 และทับ 2 

 

ส่ง น้้าเสียกากส่าทับ 1 และทับ 2  ประมาณ 
3,084.55 ลูกบาศก์เมตร/วัน ให้โรงงานผลิตไอน้้า
และน้้าอุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า เพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตไอน้้า 

โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา เป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดส่งน้้าเสียกากส่าทับ 1 และทับ 2 ใหโ้รงงานผลิตไอน้้า
และน้้าอุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า ตามปริมาณ ท่ี
โรงงานผลิตไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า
ต้องการ 

3. โรงงานผลิตไอน้ าและน้ าอุตสาหกรรมจากน้ ากากส่า (บริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด) 
3.1 ไอน้้า ส่งไอน้้าให้โรงงานผลิตเบียร์ประมาณ 491.4 ตัน/

วัน 

 

โรงงานผลิตไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า เป็น
ผู้รับผิดชอบในการผลิตและจัดส่งไอน้้าให้โรงงานผลิต
เบียร์ ตามปริมาณที่โรงงานผลิตเบียร์ต้องการ 

3.2 ระบบผลิตน้้า
อุตสาหกรรม 

ส่งน้้าอุตสาหกรรม ประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ให้โรงงานผลิตเบียร์ เพื่อใช้ในการล้างท้าความ
สะอาดพื้น 

โรงงานผลิตไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า เป็น
ผู้รับผิดชอบในการผลิตและจัดส่งน้้าอุตสาหกรรมให้
โรงงานผลิตเบียร์  ตามปริมาณ ท่ีโรงงานผลิตเบียร์
ต้องการ 

ที่มา : บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ้ากัด, 2564 
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    2)  ระยะด าเนินการ เนื่องจากพ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โรงงานอ่ืนๆ ของกลุ่ม
บริษัท ได้แก่ โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (บริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด) และโรงงานผลิตไอน้้าและน้้า
อุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า (บริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด) ดังนั้น โรงงานจะมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
ร่วมกัน เนื่องจากมีศักยภาพในการจัดสรรน้้าดิบมีบ่อกักเก็บน้้าดิบและและระบบผลิตน้้าที่สามารถสนับสนุน
กิจการของโครงการและลดความซ้้าซ้อนของการลงทุนจากความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่แล้ว 
รายละเอียดดังนี้ 
    (2.1) น้ า UF โครงการโรงงานผลิตเบียร์มีความต้องการใช้น้้า UF ส้าหรับการอุปโภค
ของพนักงานในอาคารส้านักงาน/โรงอาหาร และบ้านพักสรรพสามิต โดยจะรับน้้า UF มาจากระบบผลิตน้้า 
UF ของโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (บริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด) ผ่านทางระบบท่อขนส่ง ส้าหรับ
ระบบผลิตน้้า UF ดังกล่าวมีก้าลังการผลิตน้้า UF ได้ประมาณ 475 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือประมาณ 
9,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ระยะเวลาในการท้างานของระบบ 20 ชั่วโมง/วัน) ส้าหรับโรงงานผลิตเบียร์มี
ความต้องการใช้น้้า UF ประมาณ 20.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของก้าลังการผลิตระบบน้้า 
UF ดังนั้น ระบบผลิตน้้า UF ของโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา สามารถรองรับความต้องการใช้น้้า UF 
ของโรงงานผลิตเบียร์ได้อย่างเพียงพอ โดยโครงการออกแบบให้มีการติดตั้งถังเก็บพักน้้า UF ขนาด 500 
ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 ถัง เพ่ือส้ารองน้้าไว้ใช้ในกรณีที่ระบบผลิตน้้า UF ของโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และ
สุราเกิดเหตุขัดข้องและไม่สามารถส่งมาให้โรงงานผลิตเบียร์ได้ 
     (2.2) น้ าอ่อน โครงการโรงงานผลิตเบียร์มีความต้องการใช้น้้าอ่อน  ส้าหรับใช้ใน
กระบวนการผลิตเบียร์และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยจะรับน้้าอ่อนมาจากระบบผลิตน้้าอ่อนของโรงงาน 
ผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (บริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด) ผ่านทางระบบท่อขนส่ง ส้าหรับระบบผลิตน้้าอ่อน
ดังกล่าวมีก้าลังการผลิตน้้าอ่อนได้ประมาณ 250 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
(คิดที่ระยะเวลาในการท้างานของระบบ 20 ชั่วโมง/วัน) ส้าหรับโรงงานผลิตเบียร์มีความต้องการใช้น้้าอ่อน
ประมาณ 3,536.10 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 70.72 ของก้าลังการผลิตระบบน้้าอ่อน ดังนั้นระบบ
ผลิตน้้าอ่อนของโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา สามารถรองรับความต้องการใช้น้้าอ่อนของโรงงานผลิต
เบียร์ได้อย่างเพียงพอ โดยโครงการออกแบบให้มีการติดตั้งถังเก็บพักน้้าอ่อนขนาด 3 ,800 ลูกบาศก์เมตร 
จ้านวน 2 ถัง เพ่ือส้ารองน้้าไว้ใช้ในกรณีที่ระบบผลิตน้้าอ่อนของโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุราเกิด
เหตุขัดข้องและไม่สามารถส่งมาให้โรงงานผลิตเบียร์ได้ 
    (2.3)  น้ าอุตสาหกรรม โครงการโรงงานผลิตเบียร์มีความต้องการใช้น้้าอุตสาหกรรม
ส้าหรับการล้างท้าความสะอาดพ้ืน โดยจะรับน้้าอุตสาหกรรมมาจากระบบผลิตน้้าอุตสาหกรรมของ
โรงงานผลิตไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า (บริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด) ผ่านทางระบบท่อขนส่ง 
ส้าหรับระบบผลิตน้้าอุตสาหกรรมดังกล่าวมีก้าลังการผลิตน้้าอุตสาหกรรมได้ประมาณ 165 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง หรือประมาณ 3,300 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ระยะเวลาในการท้างานของระบบ 20 ชั่วโมง/วัน) 
ส้าหรับโรงงานผลิตเบียร์มีความต้องการใช้น้้าอุตสาหกรรมประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 
0.60 ของก้าลังการผลิตระบบน้้าอุตสาหกรรม ดังนั้น ระบบผลิตน้้าอุตสาหกรรมของโรงงานผลิตไอน้้าและน้้า
อุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า สามารถรองรับความต้องการใช้น้้าอุตสาหกรรมของโรงงานผลิตเบียร์ได้อย่าง
เพียงพอ โดยโครงการออกแบบให้มีการติดตั้งถังเก็บพักน้้าอุตสาหกรรมขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน  
1 ถัง เพ่ือส้ารองน้้าไว้ใช้ในกรณีที่ระบบผลิตน้้าอุตสาหกรรมของโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุราเกิดเหตุ 
ขัดข้องและไม่สามารถส่งมาให้โรงงานผลิตเบียร์ได้ 
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กิจกรรมที่มีความต้องการใช้น้้าของโครงการในระยะด้าเนินการ สามารถสรุป ได้ดัง
ตารางท่ี 2.5.1-1 

ตารางท่ี 2.5.1-1 ปริมาณการใช้น้้าในกิจกรรมต่างๆ 

รายละเอียด 

การใช้น้ าในการด าเนินการ (ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

น้ า UF น้ าอ่อน น้ าอุตสาหกรรม 
น้ าทิ้ง

หมุนเวียน1/ 
1. น้้าใช้ในอาคารส้านักงาน/โรงอาหาร 10.5 - - - 
2. น้้าใช้ใน โรงอาหาร 7.5 - - - 

3. น้้าใช้ในบ้านพักสรรพสามติ 2.0 - - - 
4. น้้าใช้ท้าความสะอาดพื้น - - 20.0 - 
5. น้้าใช้ในกระบวนการผลติเบียร์ - 2,422.0 - - 
6. น้้าใช้ในระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต     
 6.1 น้้าใช้ในระบบน้า CO2 กลับมาใช้ใหม่ (CO2 

Recovery) 
- 52.6 - - 

 6.2 น้้าใช้ส้าหรับหล่อเย็นในระบบท้าความเย็น 
(Refrigerator) 

- 647 - - 

 6.3 น้้าใช้ในระบบอัดอากาศ - 40 - - 
 6.4 น้้าใช้ในการล้างถัง/อุปกรณ์การผลิต และระบบ

ท่อ (CIP) 
- 374.5 - - 

7. น้้าใช้รดน้้าต้นไม้ในพ้ืนท่ีสเีขียว - - - 161.9 
ปริมาณการใช้น้ าในกิจกรรมต่างๆ โดยรวม 20.0 3,536.1 20.0 161.9 

หมายเหตุ  : 1/ น้้าระบายทิ้ง/น้้าทิ้งที่ผ่านการบา้บัดจนได้มาตรฐานหมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่ในกจิกรรมต่าง ๆ 
ที่มา : บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ้ากัด, 2564 

 2.5.2  ระบบไอน้ า 

โครงการมีความต้องการใช้ไอน้้าประมาณ 491.4 ตัน/วัน เพ่ือน้าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ใน
กระบวนการผลิตเบียร์ เช่น ใช้เพ่ิมอุณหภูมิในการต้มวัตถุดิบ ใช้เป็นแหล่งพลังงานแลกเปลี่ยนความร้อนกับ
น้้าอ่อน เพ่ือผลิตเป็นน้้าร้อนในการพาสเจอร์ไรซ์บรรจุภัณฑ์เบียร์ต่างๆ โดยโครงการจะรับไอน้้ามาจาก
โรงงานผลิตไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า ของบริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ข้างเคียงและได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานในล้าดับที่ 102 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต
หรือจ้าหน่ายไอน้้า (Steam Generating) โดยมีความสามารถในการผลิตไอน้้าได้สูงสุด 90 ตัน/ชั่วโมง  
(มีหม้อไอน้้าที่ใช้น้้ากากส่าเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 4 ชุด และหม้อไอน้้าที่ใช้ก๊าซ LPG 
เป็นเชื้อเพลิง ขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง จ้านวน 2 ชุด) หรือประมาณ 1,800 ตัน/วัน (คิดที่ระยะเวลาในการ
ท้างานของระบบ 20 ชั่วโมง/วัน) ทั้งนี้ โรงงานผลิตเบียร์มีความต้องการใช้ไอน้้าประมาณร้อยละ 27.3 ของ
ก้าลังการผลิตระบบไอน้้า ดังนั้น ระบบผลิตไอน้้าโรงงานผลิตไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า 
สามารถรองรับความต้องการใช้น้้าไอน้้าโรงงานผลิตเบียร์ได้อย่างเพียงพอ 
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2.5.3   ระบบไฟฟ้า 

โครงการมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมของพนักงาน
โดยรวมสูงสุด 8,200 กิโลวัตต์ (kW) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา 

หันคาผ่านสถานีไฟฟ้าย่อย 115/22 กิโลโวลต์ (kV) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด โดยมีพิกัดจ่าย
พลังงานได้สูงสุด 20/25 เมกะโวลต์แอมแปร์ (MVA) ผ่านสายส่งมายังพ้ืนที่โรงงานผลิตเบียร์ นอกจากนี้ 
โครงการจะจัดให้มีระบบไฟฟ้าส้ารองในกรณีที่แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจากผู้จ้าหน่ายขัดข้อง โดยจะมีเครื่อง
ก้าเนิดไฟฟ้าส้ารองแบบเครื่องยนต์ดีเซลขนาดโดยรวม 275 กิโลโวลท์แอมแปร์ (kVA) ส้าหรับใช้จ่าย
กระแสไฟฟ้าได้ทันทีให้กับระบบเครื่องจักรที่มีความส้าคัญต่างๆในกรณีที่ระบบจ่ายไฟฟ้าหลักเกิดขัดข้อง เช่น 
ไฟฟ้าส้าหรับพ้ืนที่อาคารบรรจุผลิตภัณฑ์เบียร์ และไฟฟ้าส่องสว่างส้าหรับพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือรองรับกรณีเกิดเหตุ
ไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น 

2.5.4 ระบบท าความเย็นและหล่อเย็น 

 ระบบท้าความเย็นของโครงการเป็นแบบใช้สารท้าความเย็น (Refrigerant) คือ ไกลคอลและ
แอมโมเนีย โดยการท้าให้สารท้าความเย็นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอจะเกิดปฏิกิริยาดูดความร้อนจาก
บริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะท้าให้บริเวณที่ใช้งานนั้นมีอุณหภูมิลดลง จึงเกิดความเย็นขึ้น ดังนั้น โครงการจึงมีการ
น้าสารท้าความเย็นไปใช้ในการควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น ควบคุมอุณหภูมิของเบียร์ใน
ขั้นตอนการหมักและบ่มเบียร์ ทั้งนี้ เมื่อสารท้าความเย็นถูกน้าไปใช้แลกเปลี่ยนความร้อนที่กระบวนการผลิต
และมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งจะถูกหมุนเวียนกลับมาลดอุณหภูมิโดยการแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้้าหล่อเย็นจาก
ระบบหอหล่อเย็น (Cooling Tower) จ้านวน 2 ชุด เป็นระบบแบบหล่อเย็น (Cooling tower) ซึ่งเป็นส่วน
ส้าคัญในระบบน้้าหล่อเย็นเพ่ือใช้แลกเปลี่ยนความร้อนของน้้าหล่อเย็น หลังแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้้า
แล้ว จะถูกแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศอีกครั้งโดยใช้อากาศภายนอกเข้ามาระบายความร้อนและใช้พัดลม 
(Cooling Tower Fan) ในการพาความร้อนออกไป ซึ่งเริ่มต้นที่น้้าหล่อเย็นจากหอหล่อเย็นจะถูกสูบไปยัง
เครื่องควบแน่นเพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารท้าความเย็นที่ผ่านการใช้งาน ท้าให้น้้าหล่อเย็นแลกเปลี่ยน
ความร้อนและกลายเป็นน้้าร้อนจะถูกส่งกลับมาด้วย Gravity flow ที่ส่วนบนของหอหล่อเย็น ก่อนถูกท้าเป็น
หยดฝอยน้้าและถูกปล่อยลงมาเพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ จากนั้นพัดลมจะดูดความร้อนของน้้าออก
ทางด้านบนของหอหล่อเย็น ส่วนน้้าหลังแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศแล้วจะเกิดการเย็นตัวจนกลายเป็น
น้้าเย็นแล้วตกลงมาทางด้านล่างของหอหล่อเย็นก่อนจะสูบน้้าไปแลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องควบแน่น
ต่อไป 

2.6 ระบบระบายน้ าฝนและการป้องกันน้ าท่วม 

โครงการออกแบบให้ระบบระบายน้้าฝนแยกออกจากระบบรวบน้้าเสีย  และจัดให้มีบ่อหน่วงน้้าฝน
ส้าหรับรองรับปริมาณน้้าฝนที่ตกภายในพ้ืนที่ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะมีการรวบรวมน้้าฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการ
เข้าสู่บ่อพักน้้าฝนของโครงการจ้านวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อหน่วงน้้าฝน บ่อที่ 1 ขนาดความจุ 9,600 ลูกบาศก์
เมตร และ บ่อหน่วงน้้าฝน บ่อที่ 2 ขนาดความจุ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ความจุโดยรวมประมาณ 64,600 
ลูกบาศก์เมตร โดยก้าหนดให้เป็นบ่อหน่วงน้้าหลักที่รับปริมาณน้้าจากระบบระบายน้้าของโครงการ ดังนั้น 
โครงการจะสามารถหน่วงน้้าฝนขณะที ่มีฝนตกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้้าท่วมส้าหรับพื ้นที่
ภายนอกโครงการ 
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2.7 มลพิษและการควบคุม 

 2.7.1  มลพิษทางอากาศ 

แหล่งก้าเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการจ้าแนกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย แหล่งก้าเนิด
มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ และแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ไม่ใช่การเผาไหม้ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ โครงการไม่มีกระบวนการเผาไหม้
เชื้อเพลิง โดยโครงการจะรับไอน้้ามาจากโรงงานผลิตไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า (บริษัท  
ดินสวย น้้าใส จ้ากัด) ที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งไอน้้าจะถูกผลิตจากการเดินเครื่องหม้อไอน้้าที่ใช้น้้ากากส่า
ของโรงงานผลิตแอลกอลฮอล์ลสุรา (บริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด) เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ บริษัท ดินสวย น้้าใส 
จ้ากัด จะเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมมลพิษอากาศที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตไอน้้าให้เป็นไปตามค่าควบคุม
ตามมาตรการฯ ที่บริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด ต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

(2) แหล่งก าเนิดมลพิษที่ ไม่ใช่การเผาไหม้  นอกเหนือจากแหล่งก้าเนิดมลพิษจาก 

การเผาไหม้แล้วยังมีแหล่งก้าเนิดมลพิษท่ีไม่ใช่การเผาไหม้ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ได้แก่  
(2.1)  มลพิษทางอากาศจากการหมักเบียร์ การย่อยสลายของยีสต์เพ่ือเปลี่ยนน้้าเวิร์ต

เป็นแอลกอลฮอล์ในกระบวนการหมักเบียร์ท้าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้น โดยโครงการก้าหนดให้มีการ
รวบรวมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในถังหมักเบียร์ซึ่งเป็นระบบปิดเข้าสู่ระบบน้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
กลับมาใช้ใหม่ (CO2 Recovery) เพ่ือก้าจัดสิ่งที่เจือปนมากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนหมุนเวียนกลับไปใช้
ในการเพ่ิมรสชาติ (ความซ่า) ให้กับผลิตภัณฑ์เบียร์อีกครั้ง ดังนั้น จึงไม่มีการระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ออกสู่บรรยากาศ  

  นอกจากนี้ โครงการได้ก้าหนดให้บริเวณพ้ืนที่ระบบน้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
กลับมาใช้ใหม่ (CO2 Recovery) ต้องมีการติดตั้งเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 

Gas detector) จ้านวน 2 เครื่อง ตั้งค่าการแจ้งเตือนเป็น 2 ระดับ โดยการแจ้งเตือนครั้งที่ 1 เมื่อตรวจพบว่า
มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมากกว่า 500 ส่วนในล้านส่วน พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณระบบ
น้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ใหม่ (CO2 Recovery) จะแจ้งให้หัวหน้างานรับทราบ เพื่อตรวจสอบหา
สาเหตุ และเข้ าท้ าการแก้ ไข โดยทันที  โดยหากมีการแจ้ งเตื อนครั้ งที่  2  เมื่ อตรวจพบว่ามีก๊ าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ในบรรยากาศมากกว่า 1,500 ส่วนในล้านส่วน โครงการจะปิดระบบน้าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ใหม่ (CO2 Recovery) และระบบท่อล้าเลียงจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดย
ทันที พร้อมหาสาเหตุและท้าการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถเปิดด้าเนินการระบบน้าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ใหม่ (CO2 Recovery) ต่อไปได้ (องค์กร Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) ได้ก้าหนดค่าเฉลี่ยระดับสารเคมีในบรรยากาศการท้างานส้าหรับความปลอดภัย
ของคนท้างานที่ท้างานเป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน (OSHA PEL-TWA8hr) ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ไม่เกิน 
5 ,000 ส่วนในล้ านส่วน ส้ าหรับองค์กร National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH) ได้ก้าหนดค่าเฉลี่ยระดับสารเคมีในบรรยากาศการท้างานส้าหรับความปลอดภัยของคนท้างานที่
ท้างานเป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อวัน (NIOSHA REL-TWA10hr) ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ไม่เกิน 5,000 ส่วน
ในล้านส่วน) ดังนั้น โครงการจึงพิจารณาการควบคุมการท้างานโดยก้าหนดค่าเฉลี่ ยระดับสารเคมีใน
บรรยากาศการท้างานส้าหรับความปลอดภัยของคนท้างานที่ท้างานเป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน  โดยการแจ้ง
เตือนครั้งที่ 1 เมื่อความเข้มข้นเป็นร้อยละ 10 ของค่าควบคุม และการแจ้งเตือนครั้งที่ 2 เมื่อความเข้มข้น
ร้อยละ 30 ของค่าควบคุม 
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(2.2) มลพิษทางอากาศจากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ UASB โครงการได้เลือกใช้ระบบ
บ้าบัดน้้าเสียแบบ UASB ซึ่งเป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบไร้อากาศที่มีชั้นตะกอนลอย โดยน้้าเสียที่ผ่านการ
บ้าบัดจากระบบ UASB จะไหลออกสู่ส่วนระบายน้้าเสียด้านบน และมีส่วนแยกก๊าซชีวภาพออกจากระบบ
บ้าบัดน้้าเสียแบบ UASB โดยทั่วไปพบว่าก๊าซชีวภาพจะมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ก๊าซมีเทน (Methane; 
CH4) ประมาณร้อยละ 50-70 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณร้อยละ 30-50 ส่วนที่เหลือเป็น
ก๊าซชนิดอ่ืนๆ เช่น ไฮโดรเจน  (H2) ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ไนโตรเจน (N2) และไอน้้า  
เป็นต้น ส้าหรับองค์ประกอบไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพอาจก่อให้เกิดมลพิษด้านกลิ่นรบกวน ดังนั้น ก๊าซ
ชีวภาพที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมเข้าหอเผาท้าลายก๊าซชีวภาพ (Flare) แบบปิด (Enclosed Type) ที่สามารถ
รองรับก๊าซชีวภาพได้ 200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด โดยใช้หลักการควบคุมความดันภายในถัง 
UASB กล่าวคือ เมื่อก๊าซชีวภาพสะสมภายในถัง UASB และมีความดันเพ่ิมขึ้นถึง 7 มิลลิบาร์ ก๊าซชีวภาพจะ
ถูกรวบรวมไปเผาทิ้งที่หอเผาท้าลายก๊าซชีวภาพ (Flare) จนกว่าความดันจะลดลงน้อยกว่า 7 มิลลิบาร์ ดังนั้น 
จึงไม่มกีารระบายก๊าซชีวภาพออกสู่บรรยากาศ 

2.7.2 น้ าเสียและการจัดการ 

น้้าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) น้้าเสียที่รวบรวมเข้าสู่
ระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูป (Septic tank) ได้แก่ น้้าเสียจากส้านักงาน/โรงอาหาร/บ้านพักสรรพสามิต 
อ้างอิงอัตราการเกิดน้้าเสีย คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้้าใช้ (ธงชัย พรรณสวัสดิ์, 2554) และ 2) น้้าเสียที่
รวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบ UASB+AS ได้แก่ น้้าเสียจากกระบวนการผลิตและระบบเสริมการผลิต 
แสดงดังตารางท่ี 2.7.2-1 

โครงการได้มีการออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียเป็นแบบไหลต่อเนื่องกัน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ
บ้าบัดน้้าเสียขั้นแรกแบบไม่ใช้อากาศ (UASB) และระบบบ้าบัดน้้าเสียขั้นที่สองแบบตะกอนเร่ง (AS) ซึ่งมี
ความสามารถในการรองรับน้้าเสียได้สูงสุด 3,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ที่อัตราการไหล 150 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง (คิดที่ระยะเวลาท้างานของระบบ 20 ชั่วโมง/วัน) เพ่ือบ้าบัดน้้าเสียดังกล่าว ให้มีคุณภาพน้้าทิ้งเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2559) เรื่องก้าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบอุตสาหกรรม 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะของน้้าที่ระบายออกจากโรงงาน 
โดยจัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้า (Monitoring Tank) ที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้้าอัตโนมัติ ได้แก่ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าบีโอดี (BOD) และปริมาณของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบคุณภาพของน้้าทิ้งหลังผ่านการบ้าบัด หากน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก้าหนดจะถูกปล่อยไปที่บ่อพักน้้าทิ้ง (Holding Pond) ขนาดประมาณ 3,200 ลูกบาศก์เมตร (สามารถรองรับ
น้้าทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน) เพ่ือเก็บพักน้้าทิ้งก่อนน้าไปใช้รดน้้าต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ หรือส่งเข้า
ระบบปรับปรุงเป็นน้้าอุตสาหกรรมของบริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด 

ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าคุณภาพน้้าทิ้งมีค่าเกินมาตรฐานฯ ก้าหนด น้้าทิ้งดังกล่าวจะถูกส่งไปยัง
บ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency pond) ขนาดประมาณ 3,100 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งกลับเข้าระบบบ้าบัด
น้้าเสียใหม่อีกครั้ง เพ่ือบ้าบัดจนกว่าน้้าทิ้งจะมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ก้าหนด 
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ตารางท่ี 2.7.2-1 การจัดการน้้าเสียของโครงการ 

ประเภท 

คุณลักษณะของน้ าเสีย/ 
น้ าระบายท้ิง ปริมาณ 

น้ าเสีย 
 (ลบ.ม./วัน) 

การจัดการน้ าเสีย/น้ าระบายท้ิง 
High 
COD 

High 
BOD 

High 
TDS 

1.  ปริมาณน้ าเสีย      

1.1 ปริมาณน้ าเสียท่ีรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป (Septic tank) 
(1) น้้าเสียในส้านักงาน/โรงอาหาร/ 

บ้านพักสรรพสามติ  
   16.0 น้้าเสียส่วนน้ีจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูป เพื่อบ้าบัดน้้าเสียเบื้องต้นก่อน

รวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) เพื่อบ้าบัดต่อไปให้คุณภาพน้้าทิ้งให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด โดยจัดให้มีการรวบรวมน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดเข้าสู่บ่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งก่อนน้าน้้าท้ิงไปเก็บในบ่อพักน้้าทิ้งเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น การรดน้้า
ต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว และส่งเข้าระบบปรับปรุงเป็นน้้าอุตสาหกรรม ของบริษัท ดินสวย  
น้้าใส จ้ากัด 

รวมปริมาณน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป (Septic tank) 16.0 - 

1.2 ปริมาณน้ าเสียท่ีรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ UASB+AS 
(1) น้้าเสียจากการล้างท้าความสะอาดพื้น    16.00 น้้าเสียส่วนนี้จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบ UASB+AS เพื่อบ้าบัดต่อให้

คุณภาพน้้าทิ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด โดยจัดให้มีการรวบรวมน้้าทิ้งที่ผ่าน
การบ้าบัดเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งก่อนน้าน้้าทิ้งไปเก็บในบ่อพักน้้าทิ้งเพื่อใช้
ประโยชน์อื่นๆ เช่น การรดน้้าต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว และส่งเข้าระบบปรับปรุงเป็นน้้า
อุตสาหกรรม ของบริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด 

(2) น้้าเสียจากกระบวนการผลิตเบียร์    885.42 

(3) น้้าเสียจากระบบนา้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) กลับมาใช้ใหม่ 

   54.0 

(4) น้้าเสียจากระบบอัดอากาศ    40 

(5) น้้าเสียจากการล้างถัง/อุปกรณ์การผลิต และ
ระบบท่อ (CIP) 

   374.50 น้้าเสียส่วนนี้จะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อ High Concentration เพื่อป้องกันการ Shock Load 
ก่อนเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบ UASB+AS เพื่อบ้าบัดต่อให้คุณภาพน้้าทิ้งให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด โดยจัดให้มีการรวบรวมน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดเข้าสู่บ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้้าทิ้งก่อนน้าน้้าทิ้งไปเก็บในบ่อพักน้้าทิ้งเพื่อใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การรดน้้าต้นไม้ใน
พื้นที่สีเขียว และส่งเข้าระบบปรับปรุงเป็นน้้าอุตสาหกรรม ของบริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด 
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ตารางท่ี 2.7.2-1 (ต่อ) แหล่งก้าเนิดน้้าเสียของโครงการ 

ประเภท 

คุณลักษณะของน้ าเสีย/ 
น้ าระบายท้ิง ปริมาณน้ าเสีย 

 (ลบ.ม./วัน) การจัดการน้ าเสีย/น้ าระบายท้ิง 
High 
COD 

High 
COD 

High 
COD 

(6) น้้าทิ้งจากการหล่อเย็นในระบบท้าความเย็น 
(Refrigerator) 

   215 น้้าเสียส่วนนี้จะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อ High TDS เพื่อตรวจสอบปริมาณ TDS 
ในน้้าทิ้ง โดยหากมีค่า TDS มากกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะถูกรวบรวม
เข้าระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบ UASB+AS เพื่อบ้าบัดต่อให้คุณภาพน้้าทิ้งให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด โดยจัดให้มีการรวบรวมน้้าทิ้งที่ผ่านการ
บ้าบัดเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งก่อนน้าน้้าทิ้งไปเก็บในบ่อพักน้้าทิ้ง
เพื่อใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น การรดน้้าต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวการส่งเข้าระบบ
ปรับปรุงเป็นน้้าอุตสาหกรรม ของบริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด 

รวมปริมาณน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสีย 1,369.92  
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2.7.3 เสียงและการควบคุม 

 แหล่งก้าเนิดมลภาวะทางเสียงที่ส้าคัญของโครงการ ได้แก่ บริเวณเครื่องบดวัตถุดิบ (Milling) 
และบริเวณเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์เบียร์ (Filling Plant) ทั้งนี้ โครงการได้ก้าหนดให้การติดตั้งวัสดุดูดซับเสียง
ครอบที่เครื่องจักรที่เป็นแหล่งก้าเนิดเสียง และติดตั้งเครื่องจักรที่เป็นแหล่งก้าเนิดเสียงไว้ภายในอาคารที่มี
หลังคาปกคลุมมิดชิด เพ่ือควบคุมระดับเสียงของแต่ละแหล่งก้าเนิดตั้งแต่ต้นทาง นอกจากนี้โครงการยังได้ 
ท้าการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณริมรั้วโรงงาน เพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะท้าให้ระดับเสียง 
ในภาพรวมที่บริเวณริมรั้วของโครงการมีค่าไม่ให้เกิน 70 เดซิเบลเอ (ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง ก้าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548) เพ่ือ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อชุมชนใกล้เคียง 

2.7.4   การจัดการกากของเสีย 

 มูลฝอยและของเสียที่เกิดขึ้นจากการด้าเนินการต่าง ๆ จะถูกคัดแยกและรวบรวมไปจัดเก็บยัง
พ้ืนที่จัดเก็บขยะที่โครงการจัดเตรียมไว้ โดยมีหลังคาปกคลุมและพ้ืนเป็นคอนกรีต จึงไม่มีการปนเปื้อนจาก
การชะล้างหรือสัมผัสละอองน้้าฝน ของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงด้าเนินการจะมีแหล่งก้าเนิดหลักจาก 2 แหล่ง คือ 
มูลฝอยทั่วไปจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน/อาคารส้านักงาน และกากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจาก
กระบวนการผลิต ซึ่งปริมาณของเสียดังนี้  

 1)   มูลฝอยท่ัวไปจากอาคารส านักงาน/โรงอาหาร 

   ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน/อาคารส้านักงาน คาดว่าจะมีจ้านวน
พนักงานประมาณ 150 คน ดังนั้น เมื่อพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.18 กิโลกรัม/คน/วัน (อ้างอิง
ตามรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ , 2562) ท้าให้มีปริมาณ 

ขยะมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้นประมาณ 0.18 ตัน/วัน ซึ่งโครงการมีนโยบายในการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3R 
เพ่ือลดปริมาณของเสียที่ต้องส่งก้าจัดและยังสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า  โดยจะท้าการคัดแยก  
ณ แหล่งก้าเนิดแล้วจะท้าการรวบรวมใส่ถังรองรับมูลฝอยที่กระจายอยู่ทั่วไป ขนาดความจุถังละ 200 ลิตร 
แยกประเภทของถังออกเป็น 4 ถัง คือ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยทั่วไป ของเสียรีไซเคิล และของเสีย
อันตราย ซึ่งขยะมูลฝอยดังกล่าวจะถูกน้าไปรวบรวมและน้าไปจัดเก็บภายในโรงจัดเก็บขยะทั่วไปและของเสีย
อันตรายของโครงการ 

 2)   กากของเสียจากกระบวนการผลิต 

    กากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 
กากของเสียที่ไม่เป็นภาระต่อหน่วยงานรับก้าจัด (ไม่เป็นอันตราย) และกากของเสียที่เป็นภาระต่อหน่วยงาน
รับก้าจัด (เป็นอันตราย) โดยประเภทของเสียที่เกิดขึ้นจากการด้าเนินโรงงานผลิตเบียร์จะอ้างอิงตามลักษณะ
กากอุตสาหกรรมและวิธีก้าจัดของโรงงาน ล้าดับที่ 19 (โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์ หรือเบียร์) ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการประมวลผลจากการอนุญาตด้านกากอุตสาหกรรมที่ผ่านมาของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นแนวทางเริ่มต้นให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการจัดการกาก
อุตสาหกรรม ส้าหรับการจัดการของเสียของโครงการ จะด้าเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 โดยมีการแจ้งรายละเอียดของชนิดกากของเสีย ปริมาณ 
และชื่อหน่วยงานที่รับไปก้าจัดผ่านทางระบบออนไลน์ตามวิธีและแบบการแจ้งที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ก้าหนด นอกจากนี้ ยังด้าเนินการตามประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก้ากับการขนส่งของเสีย
อันตราย พ.ศ. 2547 โดยการยื่นขออนุญาตน้าของเสียออกนอกโรงงาน จะต้องแสดงวิธีการก้าจัดกากของเสีย
และความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนจะส่งของเสียออกนอกโรงงาน อีกทั้งการส่งกากของเสีย
แต่ละครั้งก็ต้องจัดท้าเอกสารก้ากับการขนส่ง (Manifest system) ให้กับผู้ขนส่งและผู้รับก้าจัดก่อนน้าของ
เสียออกจากพ้ืนที่โรงงาน ส้าหรับการขนส่งไปก้าจัดจะจัดให้รถเข้ามารับขยะมูลฝอย/ของเสียบริเวณอาคาร
จัดเก็บของเสียโดยตรง แสดงชนิดและปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอุตสาหกรรมที่ต้องส่งก้าจัดยัง
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการและกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) กากของเสียที่ไม่เป็นภาระต่อหน่วยงานรับก าจัด 

(1) กากข้าวและมอลต์/Hot trub (กากฮอปส์) เป็นของเสียที่ เกิดจาก
กระบวนการผลิตเบียร์ที่ใช้ข้าวและมอลต์เป็นวัตถุดิบ รวมถึงการใช้ฮอปส์เพื่อปรุงรสเบียร์ คาดว่าจะมีปริมาณ
ของเสียส่วนนี้เกิดขึ้นปะมาณ 232 ตัน/วัน โดยจะถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้ในไซโลเก็บกากข้าวและมอลต์ 
ขนาด 160 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 2 ถัง ซึ่งสามารถกักเก็บได้ไม่น้อยกว่า 2 วัน ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม น้าไปก้าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป เช่น การน้าไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน 
(031) น้ากลับมาใช้ซ้้าด้วยวิธีอ่ืนๆ (039) น้ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอ่ืนๆ (049) หมักท้าปุ๋ยหรือสาร
ปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น (083)  ท้าอาหาร
สัตว์ เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น (084) เป็นต้น 

(2) กากยีสต์ เป็นของเสียที่เกิดจากการแยกกากยีสต์ที่เสื่อมสภาพจากการ 

หมักเบียร์ คาดว่าจะมีปริมาณของเสียส่วนนี้เกิดขึ้นประมาณ 2 ตัน/วัน โดยจะถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้ใน
ไซโลเก็บกากยีสต์ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 3 ถัง ซึ่งสามารถกักเก็บได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม น้าไปก้าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป  เช่น การน้าไปใช้เป็น
วัตถุดิบทดแทน (031) น้ากลับมาใช้ซ้้าด้วยวิธีอ่ืนๆ (039) น้ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอ่ืนๆ (049)  
หมักท้าปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น 
(083) ท้าอาหารสัตว์ เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น (084) เป็นต้น 

(3) บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษ หรือกระดาษแข็ง เช่น ลังกระดาษ ฉลากที่
ช ารุด คาดว่าจะมีปริมาณของเสียส่วนนี้เกิดขึ้นประมาณ 0.068 ตัน/วัน โดยจะถูกรวบรวมใส่ Big Bag และ
จัดเก็บไว้ในอาคารเก็บวัสดุเหลือใช้ ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
น้าไปก้าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป เช่น คัดแยกประเภทเพ่ือจ้าหน่ายต่อ (011) น้ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธี
อ่ืนๆ (049) 

(4) บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโลหะ เช่น กระป๋องเบียร์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ฝากระป๋อง
เบียร์ ฝาจีบโลหะ คาดว่าจะมีปริมาณของเสียส่วนนี้เกิดข้ึนประมาณ 0.043 ตัน/วัน โดยจะถูกรวบรวมใส่ Big 
Bag และจัดเก็บไว้ในอาคารเก็บวัสดุเหลือใช้ ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม น้าไปก้าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป  เช่น คัดแยกประเภทเพ่ือจ้าหน่ายต่อ (011) น้ากลับมาใช้
ประโยชน์อีกด้วยวิธีอ่ืนๆ (049) 
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(5) บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้ว เช่น ขวดแก้วที่ไม่ใช้งานแล้ว เศษแก้ว คาดว่าจะมี
ปริมาณของเสียส่วนนี้เกิดขึ้นประมาณ 0.2 ตัน/วัน โดยจะถูกรวบรวมใส่ถัง 200 ลิตร และจัดเก็บไว้ในอาคาร
เก็บวัสดุเหลือใช้ ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม น้าไปก้าจัดอย่างถูกวิธี
ต่อไป เช่น คัดแยกประเภทเพ่ือจ้าหน่ายต่อ (011) ส่งกลับผู้ขายเพ่ือน้ากลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้้า (033)  
น้ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอ่ืนๆ (049) 

(6) บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไม้ เช่น พาเลทไม้ ลังไม้ เศษไม้ คาดว่าจะมีปริมาณของ
เสียส่วนนี้เกิดขึ้นประมาณ 0.2 ตัน/วัน โดยจะถูกรวบรวมใส่ถัง 200 ลิตร และจัดเก็บไว้ในอาคารเก็บวัสดุ
เหลือใช้ ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม น้าไปก้าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป  
เช่น คัดแยกประเภทเพ่ือจ้าหน่ายต่อ (011)  

(7) บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมี เช่น ถังบรรจุสารเคมีที่ใช้งานแล้ว คาดว่า
จะมีปริมาณของเสียส่วนนี้เกิดขึ้นประมาณ 0.2 ตัน/วัน โดยจะถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้ในอาคารเก็บวัสดุ
เหลือใช้ ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม น้าไปก้าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป  
เช่น ส่งกลับผู้ขายเพ่ือน้ากลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้้า (033) น้ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอ่ืนๆ (049)  
ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อท้าการปรับเสถียรหรือท้าให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (073) 

2.2)  กากของเสียทีเ่ป็นภาระต่อหน่วยงานรับก าจัด 

(1) PVPP ที่เสื่อมสภาพ เป็นของเสียที่เกิดจาก PVPP ที่ใช้เป็นผงกรองเบียร์
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานทุกๆ 5 ปี คาดว่าจะมีปริมาณของเสียส่วนนี้เกิดขึ้นประมาณ 0.1 ตัน/วัน โดย
จะถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้ในอาคารเก็บวัสดุเหลือใช้ ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม น้าไปก้าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป  เช่น ท้าเชื้อเพลิงผสม (042) เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผา
ปูนซีเมนต์ (044) ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
เท่านั้น (071) หมักท้าปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย
อันตรายเท่านั้น (083) 

(2) กากตะกอนจากระบบ าบัดน้ าเสีย เป็นกากตะกอนส่วนเกินที่ต้องน้าออก
จากระบบบ้าบัดน้้าเสีย คาดว่าจะมีปริมาณของเสียส่วนนี้เกิดขึ้นประมาณ 2.3 ตัน/วัน โดยจะถูกรวบรวมไว้
ในถังเก็บกากตะกอนจากระบบบ้าบัดน้้าเสีย (Sludge Hopper) ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ก่อนติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม น้าไปก้าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป  เช่น ฝังกลบตามหลัก
สุขาภิบาล เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น (071) หมักท้าปุ๋ยหรือสาร
ปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น (083) 

(3) น้ ามันเครื่องยนต์ น้ ามันหล่อลื่นที่เสื่อมสภาพ เป็นของเสียที่เกิดจากการ
ซ่อมบ้ารุง โดยมีการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องยนต์ น้้ามันหล่อลื่นที่เสื่อมสภาพ คาดว่าจะมี
ปริมาณของเสียส่วนนี้เกิดขึ้นประมาณ 0.05 ตัน/วัน โดยจะถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้ในอาคารเก็บวัสดุเหลือ
ใช้ ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม น้าไปก้าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป เช่น 
เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (041) ท้าเชื้อเพลิงผสม (042) 
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(4) วัสดุปนเปื้อนน้ ามัน เช่น เศษผ้า ถุงมือปนเปื้อนน้ ามัน เป็นของเสียที่จาก
การซ่อมบ้ารุง คาดว่าจะมีปริมาณของเสียส่วนนี้เกิดขึ้นประมาณ 0.05 ตัน/วัน โดยจะถูกรวบรวมและจัดเก็บ
ไว้ในอาคารเก็บวัสดุเหลือใช้ ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม น้าไปก้าจัด
อย่างถูกวิธีต่อไป เช่น เชื้อเพลิงผสม (042) ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อท้าการปรับเสถียรหรือท้าให้เป็นก้อน
แข็งแล้ว (073) 

2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 1)  อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โครงการมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนั้นจะท้าการส้ารวจหา
ชนิดและจ้านวนของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแต่ละแผนกเป็นอันดับแรก ก่อนท้าการจัดหา
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ก้าหนดมาตรฐานการใช้และจัดท้าป้ายเตือน การรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตระหนักถึงความส้าคัญในการใช้งาน ตลอดจนก้าหนดให้มีการตรวจสอบและ
ประเมินผลการใช้งานอย่างสม่้าเสมอ 

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

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

 4)  สถิติอุบัติเหตุ ก้าหนดให้มีการจัดท้ารายงานอุบัติเหตุ โดยให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้างานโดยตรง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นผู้ที่ก้ากับดูแลการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจในการรายงานอุบัติเหตุตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ โดยก้าหนดให้แบบฟอร์มการร ายงานอุบัติเหตุ
ประกอบด้วยประวัติส่วนตัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง กรุ๊ปเลือกวัน เดือน ปี ที่ประสบ
อุบัติเหตุ สถานที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้เห็นเหตุการณ์ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมี
อะไรบ้าง ลักษณะการบาดเจ็บ และความรุนแรง แนวทางแก้ไข และการป้องกัน ขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช้
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) หรือไม่และความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
นั้นๆ 

 5)  การตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน การเฝ้าระวังและการตรวจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยท้า
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท้างาน ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับความร้อน เสียง  และแสงสว่าง เพ่ือ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมาย รวมทั้งก้าหนด
มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท้างานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับ
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ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 (กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ) และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2549 

2.9 คนงานและพนักงาน 

 โครงการต้องการรับพนักงานสูงสุด 150 คน มีระยะเวลาด้าเนินการผลิต (เดินเครื่องจักร) ประมาณ 
300 วัน/ปี ทั้งนี้ โครงการมีความต้องการแรงงานที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความช้านาญ ประสบการณ์ และ
คุณสมบัติเฉพาะตัวในแต่ละสายอาชีพ โดยคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ระดับการศึกษา 
ทักษะด้านสติปัญญา เช่น ความช้านาญในด้านต่าง ๆ ความรู้ด้านภาษา ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
ประสบการณ์ท้างาน เช่น ระยะเวลาในการท้างาน รวมทั้งผ่านการท้างานมาแล้วก่ีปี และคุณลักษณะของบุคคล
หรือคุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง เช่น ต้องเลือกให้เหมาะสมกับต้าแหน่ง และเหมาะสมกับงาน อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในการด้าเนินโครงการจะพิจารณาการรับหรือจ้างพนักงานเข้าท้างานโดยพิจารณาแรงงานในพ้ืนที่
เป็นอันดับแรก ส้าหรับเวลาการท้างานของพนักงานแต่ละฝ่าย มีดังนี้ 

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

2)  พนักงานฝ่ายผลิตและซ่อมบ ารุง จะถูกแบ่งการท้างานออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การท้างานแบบ 
2 กะ และการท้างานแบบ 3 กะ กะละประมาณ 8 ชั่วโมง ดังนี้ 

 2.1)  รูปแบบท่ี 1 ท างาน 2 กะ 

-  กะที่ 1 ท้างานตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. 
-  กะที่ 2 ท้างานตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น.  

 2.2)  รูปแบบท่ี 2 ท างาน 3 กะ 

-  กะที่ 1 ท้างานตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. 
-  กะที่ 2 ท้างานตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น.  
-  กะที่ 3 ท้างานตั้งแต่เวลา 24.00 – 08.00 น. 

2.10 พื้นที่สีเขียว 

โครงการจัดสรรไว้ส้าหรับปลูกไม้ยืนต้น เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นแนวกันลม (Shelterbelt or Windbreak) 
เพ่ือลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ เป็นแนวก้าลังธรรมชาติป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและ
เสียง รวมถึงเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัว  โดยมีพ้ืนที่สีเขียว
ประมาณ 31,664 ตารางเมตร หรือ 19.79 ไร่ (ร้อยละ 12.94 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด) อีกทั้ง โครงการได้
พิจารณาเลือกชนิดพันธุ์ไม้ให้เหมาะกับสภาพพ้ืนที่สีเขียว โดยเลือกปลูกต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในดินที่
มีสภาพเป็นดินกลางถึงระดับเป็นด่างอ่อน เนื่องจากการด้าเนินการที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ในพ้ืน
ข้างเคียงได้ด้าเนินการปลูกไม้ยืนต้น แต่ประสบปัญหาคุณภาพดินและความแห้งแล้งท้าให้ต้นไม้ไม่
เจริญเติบโตเท่าที่ควร ดังนั้น โครงการจะด้าเนินการปลูกไม้ยืนต้นโดยพิจารณาจากพรรณไม้ที่มีอยู่ก่อนพัฒนา
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พ้ืนที่ คือ ต้นสัก ต้นพยุง ต้นพฤกษ์ ต้นประดู่ ต้นขี้เหล็ก ต้นสะเดา ต้นยางนกยูง เป็นต้น ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่มี
ศักยภาพในการลดมลพิษตามแนวทางของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 
พรรณไม้ที่เหมาะสมส้าหรับการด้าเนินงานโครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดระยองและพ้ืนที่
ใกล้เคียง, 2555) 

2.11 ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน 

 2.11.1  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  

  แผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ก้าหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือ
โครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะด้าเนินการ ความถี่ และการประเมินผลการด้าเนินงาน 
โดยกิจกรรมที่ท้าต้องครอบคลุมชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา เช่น กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้าน
สุขภาพ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพ้ืนที่ กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียน/
นักศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการติดตามผลการด้าเนินงานของโครงการ กิจกรรมสนับสนุน
งบประมาณ/การท้านุบ้ารุงพระพุทธศาสนา การสนับสนุนแหล่งสาธารณะและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน 
การให้การสนับสนุนสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยแบ่งกิจกรรมให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ศึกษา เช่น พ้ืนที่
รัศมี 0-3 กิโลเมตร และพ้ืนที่รัศมี 3-5 กิโลเมตร 

 2.11.2 การรับเรื่องร้องเรียน 

การด้าเนินกิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานของโครงการ
และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ลูกค้า หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อกับ
โครงการ ดังนั้นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โครงการได้จัดท้าแผนรับเรื่องราว 

ร้องทุกข์และก้าหนดระยะเวลาในการตอบกลับ โดยมีขั้นตอนการรับปัญหาข้อร้องเรียนและวิธีการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนต้องครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการด้าเนินงานของโครงการ 
กรณีที่โครงการได้รับข้อมูลการร้องทุกข์ทั้งจากภายนอก (ชุมชนโดยรอบ) และจากภายในโครงการเอง โดย
โครงการได้จัดให้มีระบบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้สามารถน้าข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมาแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงทีหากเกิดปัญหาจากการด้าเนินงานของโครงการ ซึ่งใช้ระบบการติดต่อสื่อสารและการด้าเนินงานการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ แสดงดังรูปที่ 2.11.2-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน ได้แก่ 

1) มีการระบุขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกโครงการ  
2) ระบุหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่สามารถติดต่อประสานงานได้โดยทันที  
3) จัดให้มีศูนย์การรับเรื่องร้องเรียนตั้งอยู่บริเวณอาคารส้านักงานโครงการ  
4) การแจ้งเหตุข้อร้องเรียนสามารถด้าเนินการได้หลายวิธี เช่น การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์/

การท้าบันทึกข้อความ/การเข้ามาแจ้งเหตุร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 
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รูปที่ 2.11.2-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 

พิจารณาข้อร้องเรียนแล้วด้าเนินการ
ตามกรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจ้งต่อผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วัน
เพื่อด้าเนินการตรวจสอบทันที 

แจ้งกลับผู้ร้องเรียนภายใน 1-3 วัน  
พร้อมชี้แจงและอธิบาย 

ลักษณะของปัญหา 

ลงบันทึกผลการแจ้งกลับ 

ต่อผู้ร้องเรียน 

สรุปชี้แจงการด้าเนินการแก้ไข 

พร้อมแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ภายใน 7 วัน  

ไม่ได้มีสาเหตุจากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

โครงการด้าเนินการแก้ไขหรือควบคุม 

ปัญหาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และก้าหนดแผนงานการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  
เพื่อด้าเนินการ (1-2 วันท าการ) 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไข 

และผลด้าเนินการแก้ไขของโครงการ 
ติดตามผลการแก้ปัญหาก้าหนดมาตรการ

เร่งด่วนภายใน 1-2 วันท าการ 

 

บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียน 

และวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

แจ้งผล/น้าเสนอการแก้ไข 

แจ้งผล 

ข้อร้องเรียนของชุมชน/ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ทบทวนสาเหตุของปัญหาและแนวทาง 
การแก้ไขเพื่อก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ป้องกันการเกิดปัญหาซ้้า  

หากการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลา หรือกรณีแก้ไขปัญหา
ไม่ได้ในระยะสั้น ให้ด้าเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ต้องรายงานให้ตัวแทนทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะด้าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

ปัญหาในการประชุม 

-  ส้านักงาน/ปอ้มยามหน้าโรงงาน:  

   ประชาสัมพันธ์/สิ่งแวดล้อม 

   หมายเลขโทรศัพท ์: 056-482888 

-  จุดรับเร่ืองร้องเรียนบริเวณป้อมยาม
ด้านหน้าโรงงาน  
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3.  สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  

3.1 คุณภาพอากาศ 

การศึกษาคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษา บริษัทที ่ปรึกษาได้ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในช่วงพ.ศ. 2560 -2564 จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด  และท้าการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ ซึ่งด้าเนินการการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุด
และวันท้าการ แสดงดังตารางที่ 3.1-1 และรูปที่ 3.1-1 สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.1.4-2 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

จุดตรวจวัด 
ด าเนินการตรวจวัดโดย 

บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด บริษัทท่ีปรึกษาฯ 

พื้นที่โครงการโรงงานอุตสาหกรรมผลติแอลกอฮอลล์ (A1)  - 
ชุมชนบ้านเขาน้อย (A2)  - 
วัดรางดู่ (A3)  - 
ชุมชนบ้านชัฏฝาง (A4) -  
ชุมชนบ้านหัวตะเฆ่ (A5) -  
ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2564 

  ดัชนีคุณภาพอากาศที่ศึกษา ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ และความเร็วลมและทิศทางลม (Wind speed and Wind direction) พบว่า 
ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ส้าหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่
ศึกษาแสดงดังตารางท่ี 3.1-2  
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รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
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ตารางท่ี 3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (µg/m3) 

TSP 24 hr PM-10 24 hr NO2 1 hr SO2 1 hr H2S 1 hr WS (m/s) 
พื้นที่โครงการอุตสาหกรรม  03/03/2560-10/03/2560 104-169 59-76 0.2-7.5 4.2-7.6 4.6-0.2 0.9 

ผลิตแอลกอฮอลล์ (A1)/1 14/09/2560-21/09/2560 26-69 9-25 3.8-7.5 6.0-14.7 2.6-13.3 2.5 

 27/03/2561-03/04/2561 39-108 26-84 1.9-17.5 2.6-20.9 1.4-8.3 2.1 

 09/11/2561-16/11/2561 21-55 8-33 0.4-7.1 7.9-17.5 5.4-11.3 3.6 

 23/05/2562-30/05/2562 17-28 5-19 0.6-16.7 1.8-9.4 0.1-2.0 2.4 

 17/09/2562-24/09/2562 14-42 8-23 0.7-7.9 1.0-9.4 0.1-2.6 1.6 

 04/06/2563-11/06/2563 25-47 14-23 1.7-7.5 2.6-14.7 0.1-4.2 1.7 

 16/11/2563-23/11/2563 33-96 13-49 3.0-9.6 1.0-11.8 0.1-2.6 1.6 

 25/05/2564-01/06/2564 15-30 4-17 0.8-8.3 2.1-13.1 0.1-1.7 2.3 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 14-169 4-84 0.2-17.5 1.0-20.9 0.1-13.3 0.9-3.6 

ชุมชนบ้านเขาน้อย (A2) /1 03/03/2560-10/03/2560 34-63 24-39 0.2-19.8 2.6-8.4 0.1-3.1 1.3 

 14/09/2560-21/09/2560 17-71 10-31 0.6-7.3 2.6-8.1 2.8-7.2 1.4 

 27/03/2561-03/04/2561 55-95 25-55 1.9-10.5 2.6-11.3 0.1-3.9 1.7 

 09/11/2561-16/11/2561 27-75 10-33 1.9-12.2 3.9-18.1 4.3-9.0 1.3 

 23/05/2562-30/05/2562 20-47 6-30 1.7-17.9 0.8-15.4 0.1-0.8 1.6 

 17/09/2562-24/09/2562 22-53 11-28 0.1-7.3 0.7-5.3 0.1-2.6 1.1 

 04/06/2563-11/06/2563 34-64 15-21 0.9-4.5 2.6-12.0 0.1-2.8 1.7 

 16/11/2563-23/11/2563 113-255 30-118 3.7-9.4 0.3-11.8 0.1-1.3 1.0 

 25/05/2564-01/06/2564 27-47 10-18 1.9-9.4 2.1-16.23 0.1-1.4 1.5 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 17-255 6-118 0.1-19.8 0.3-18.1 0.1-9.0 1.0-1.7 

มาตรฐาน 3301/ 1201/ 3202/ 7803/ - - 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (µg/m3) 

TSP 24 hr PM-10 24 hr NO2 1 hr SO2 1 hr H2S 1 hr WS (m/s) 
วัดรางดู่ (A3) /1 03/03/2560-10/03/2560 53-94 45-61 3.0-17.5 2.4-9.2 3.3-11.7 1.7 
 14/09/2560-21/09/2560 9-22 3-12 1.9-5.6 3.4-7.9 3.5-8.3 1.5 

 27/03/2561-03/04/2561 47-71 30-48 1.9-8.5 2.6-11.3 1.4-2.9 0.7 

 09/11/2561-16/11/2561 25-49 14-30 1.7-12.2 2.9-18.1 4.7-10.7 0.7 

 23/05/2562-30/05/2562 20-28 8-19 2.6-14.9 2.6-9.4 0.1-3.1 1.6 

 17/09/2562-24/09/2562 20-42 9-22 0.5-6.8 1.6-9.7 0.1-2.2 0.5 

 04/06/2563-11/06/2563 23-33 9-13 1.1-4.9 1.8-11.8 0.3-2.4 1.2 

 16/11/2563-23/11/2563 30-76 17-45 1.9-8.8 0.3-10.7 0.1-1.5 0.8 

 25/05/2564-01/06/2564 18-37 11-22 2.3-7.5 4.2-14.7 0.1-1.2 1.0 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 9-94 3-61 0.5-17.5 0.3-18.1 0.1-11.7 0.5-1.7 

ชุมชนบ้านชัฏฝาง (A4)/2 04-05/06/2563 24 12 2.3-5.6 2.9-11.0 0.1-2.1 - 

 05-06/06/2563 30 20 1.9-4.9 2.6-15.7 0.1-2.1 - 

 06-07/06/2563 23 11 1.1-3.6 2.6-7.3 0.1-2.1 - 

 07-08/06/2563 23 10 1.9-3.6 2.6-9.9 0.1-1.4 - 

 08-09/06/2563 33 20 2.3-4.9 2.6-8.9 0.3-1.8 - 

 09-10/06/2563 31 17 2.1-3.8 2.6-9.9 0.1-2.2 - 

 10-11/06/2563 35 26 1.9-4.3 2.6-12.6 0.1-1.8 - 

 16-17/11/2563 27 15 1.9-7.9 0.8-8.1 0.1-2.2 - 

 17-18/11/2563 23 11 2.6-7.5 0.8-6.8 0.1-0.6 - 

 18-19/11/2563 25 14 2.4-7.5 0.3-6.3 0.1-1.8 - 

 19-20/11/2563 31 18 2.1-7.7 0.3-6.5 0.1-1.7 - 

 20-21/11/2563 30 17 2.4-5.6 0.3-5.5 0.1-2.1 - 

 21-22/11/2563 46 26 2.3-7.7 0.3-8.1 0.1-1.7 - 

 22-23/11/2563 39 23 2.6-7.5 1.3-5.8 0.3-1.7 - 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 23-46 10-26 1.1-7.9 0.3-15.7 0.1-2.2 - 
มาตรฐาน 3301/ 1201/ 3202/ 7803/ - - 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (µg/m3) 

TSP 24 hr PM-10 24 hr NO2 1 hr SO2 1 hr H2S 1 hr WS (m/s) 
ชุมชนบ้านหัวตะเฆ่ (A5)/2 04-05/06/2563 26 11 1.9-5.6 5.2-11.0 0.1-1.9 - 

 05-06/06/2563 27 11 1.9-3.4 2.6-10.2 0.1-1.8 - 

 06-07/06/2563 15 6 1.9-3.4 5.2-12.0 0.1-1.8 - 

 07-08/06/2563 16 7 1.9-3.6 5.2-11.3 0.1-1.3 - 

 08-09/06/2563 29 13 1.5-3.4 5.2-10.2 0.1-1.7 - 

 09-10/06/2563 23 10 1.9-3.6 5.2-9.4 0.3-2.4 - 

 10-11/06/2563 29 16 1.9-4.3 2.6-10.5 0.1-2.8 - 

 16-17/11/2563 135 45 2.4-5.8 0.3-5.2 0.1-1.7 - 

17-18/11/2563 135 47 1.9-5.8 0.3-3.9 0.1-2.8 - 

18-19/11/2563 51 27 1.9-5.6 0.3-4.4 0.1-1.7 - 

19-20/11/2563 42 16 2.3-6.6 0.3-5.0 0.1-1.8 - 

20-21/11/2563 61 31 2.1-7.5 0.3-2.9 0.1-1.5 - 

21-22/11/2563 103 37 2.1-7.0 0.3-4.2 0.1-1.4 - 

22-23/11/2563 126 41 1.9-7.5 0.3-3.7 0.1-1.4 - 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 15-135 6-47 1.5-7.5 0.3-12.0 0.1-2.8 - 
มาตรฐาน 3301/ 1201/ 3202/ 7803/ - - 

มาตรฐาน  :  1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
     2/ ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  3/ ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหตุ :  (-)  ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  
ที่มา  :  /1  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานอุ ตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา  

ในปี พ.ศ. 2560-2564 
/2  ผลการตรวจวัดโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2563
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3.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

 การศึกษาระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลผลตรวจวัดระดับเสียงจาก
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ของบริษัท ตะวันแดง 
1999 จ้ากัด ในช่วง พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งด้าเนินการตรวจวัด 4 วันต่อเนื่อง และท้าการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ ซึ่งด้าเนินการการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันท้าการ 
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.2-1 และแสดงดังรูปที่ 3.2-1 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 3.2-1 สถานีตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
จุดตรวจวัด 

ด าเนินการตรวจวัดโดย 

บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด บริษัทท่ีปรึกษาฯ 

ชุมชนบ้านเขาน้อย (N1)   
วัดรางดู่ (N2)   

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2564 

ดัชนีที่ท้าการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ส้าหรับ
ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา แสดงดังตารางท่ี 3.2-2  
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รูปที่ 3.2-1 จดุตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
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ตารางท่ี 3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

Leq 24 hr Lmax 
ชุมชนบ้านเขาน้อย ผลตรวจวัดตามรายงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2/ 

(N1) 03/03/2560-07/03/2560 52.1-56.8 84.7-91.3 
 16/09/2560-20/09/2560 50.5-52.1 74.0-79.1 
 30/03/2561-03/04/2561 45.1-53.2 78.1-88.1 
 09/11/2561-13/11/2561 49.4-54.5 71.6-90.4 
 23/05/2562-27/05/2562 44.7-47.5 87.8-91.0 
 19/09/2562-23/09/2562 51.9-55.7 90.7-95.5 
 04/06/2563-08/06/2563 47.0-47.5 74.1-80.3 

 19/11/2563-23/11/2563 57.6-65.1 84.2-90.5 
 26/05/2563-30/05/2564 52.5-56.6 95.2-99.4 
 ผลตรวจวัดโดยบริษัทท่ีปรึกษาฯ3/  
 04/06/2563-11/06/2563 47.0-51.1 74.1-99.9 
 16/11/2563-23/11/2563 53.0-65.1 76.9-90.5 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 44.7-65.1 71.6-99.9 
วัดรางดู่ (N2) ผลตรวจวัดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2/ 
 03/03/2560-07/03/2560 49.7-52.8 83.6-95.6 
 16/09/2560-20/09/2560 45.4-51.4 65.2-79.2 
 30/03/2561-03/04/2561 41.3-49.6 70.7-75.9 
 09/11/2561-13/11/2561 53.0-60.2 79.0-93.7 
 23/05/2562-27/05/2562 49.1-52.5 70.9-82.5 
 19/09/2562-23/09/2562 53.3-56.4 72.7-103.0 

 04/06/2563-08/06/2563 52.0-56.5 75.6-97.8 

 19/11/2563-23/11/2563 50.7-51.9 79.5-87.5 

 26/05/2563-30/05/2564 54.6-58.5 95.4-99.9 

 ผลตรวจวัดโดยบริษัทท่ีปรึกษาฯ3/  

 04/06/2563-11/06/2563 44.1-59.8 73.4-97.8 

 16/11/2563-23/11/2563 50.5-51.9 79.2-92.6 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 41.3-60.2 65.2-103.0 
มาตรฐาน1/ 70 115 

มาตรฐาน  :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ที่มา  :  2/  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุราในช่วง พ.ศ. 2560-2564 
  3/  ผลการตรวจวัดโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2563 
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3.3  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

การศึกษาคุณภาพน้้าผิวดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา โดยการรวบรวมข้อมูลผลตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน  

จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ในช่วง  
พ.ศ. 2560-2564 มีจุดเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดิน จ้านวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณอ่างเก็บน้้า
บ้านเขาน้อย (SW1) บริเวณห้วยโตนด (SW2) และบริเวณแม่น้้าท่าจีน (SW3) และบริษัทที่ปรึกษาได้ตรวจวัด
คุณภาพน้้าผิวดินเพิ่มเติมอีก 2 จุด คือ บริเวณคลองชลประทานที่เชื่อมต่อกับระบบระบายน้้าฝนของโครงการ 
(SW4) และบริเวณคลองชลประทานที่บรรจบกับห้วยโตนด (SW5) โดยท้าการเก็บตัวอย่างน้้าผิวดินเพ่ิมเติม 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 แสดงดังรูปที่ 3.3-1  

โดยดัชนีที่ท้าการตรวจวิเคราะห์ ประกอบด้วย ความเป็นกรดและด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) 
การน้าไฟฟ้า (Conductivity) ความขุ่น (Turbidity) ความเค็ม (Salinity) สารแขวนลอย (SS) ของแข็ง
ละลายทั้งหมด (TDS) ออกซิเจนที่ละลายน้้า (DO) บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-) 
ฟอสฟอรัส (PO43-) ซัลเฟต (SO42-) คลอไรด์ (Cl-) ตะกั่ว (Pb) โซเดียม (Na) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) 
เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) แสดงดังตารางท่ี 3.3-1  

เมื่อน้าผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดินดังกล่าว เทียบเคียงกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ก้าหนดคุณภาพน้้าผิวดิน ประเภทที่ 3 
แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้อง
ผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อนและการเกษตร พบว่า 
คุณภาพน้้าโดยส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดยกเว้นปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า (DO) บีโอดี 
(BOD) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) ในบางช่วงของการตรวจวัดมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  เนื่องจากบางช่วงที่ 
ท้าการเก็บตัวอย่างเป็นช่วงหน้าแล้ง ปริมาณน้้าน้อย จึงท้าให้ความเข้มข้นของสารอินทรีย์มีปริมาณมากขึ้น 
แหล่งน้้าค่อนข้างนิ่งมีการหมุนเวียนต่้า โดยน้้ามีลักษณะสีเขียวขุ่นและพบตะกอนสีเขียวในปริมาณมาก อีกทั้ง
พ้ืนที่โดยรอบเป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร ซึ่งอาจท้าให้มีการชะล้างหน้าดินลงสู่แหล่งน้้าผิวดินได้ จึงอาจเป็น
สาเหตุที่ท้าให้ปริมาณมลสารมีค่าสูง 

นอกเหนือจากการเปรียบเทียบคุณภาพน้้าผิวดินในพ้ืนที่ศึกษา กับมาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดิน ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2537 แล้ว ยังได้เพ่ิมเติมการเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานคุณภาพน้้าของสถาบันประมงน้้าจืดแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้้าเพ่ือการ
คุ้มครอง พบว่า คุณภาพน้้าโดยส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ยกเว้น อุณหภูมิ (Temperature) 
ออกซิเจนที่ละลายน้้า (DO) และทองแดง (Cu) ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้้าเพ่ือการคุ้มครองทรัพยากร 

สัตว์น้้า (สถาบันประมงน้้าจืดแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2530) ในบางช่วงการตรวจวัด 

ผลการศึกษาคุณภาพน้้าผิวดินสามารถสรุปได้ว่า แหล่งน้้าในพ้ืนที่ศึกษาการเป็นแหล่งน้้าที่มีความ
เหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้้าประเภทที่ 2-4 โดยมีการปนเปื้อนของ
สารอินทรีย์ต่้า ปริมาณโลหะหนักมีการปนเปื้อนต่้ามากตามธรรมชาติท้าให้มีความเหมาะสมในการใช้ เป็น
ประโยชน์ตามเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพน้้าผิวดิน 
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รูปที่ 3.3-1 แหล่งน้้าผิวดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา และต้าแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน 

 
SW3 

 SW2  SW1 
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ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดิน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ า 

ในแหล่งน้ า 

ผิวดิน1/ 

คุณภาพน้ า
ของสถาบัน
ประมง2/ 

บริเวณอ่างเก็บน้ าบ้านเขาน้อย (SW1) 
01/03/60 16/08/60 28/03/61 21/08/61 28/05/62 24/12/62 26/06/63 18/11/63 31/03/64 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.86 7.05 7.65 8.66 7.48 7.44 6.45 6.71 7.00 5.0-9.0 5.0-9.0 

2. อุณหภูมิ (Temperature) oC 26.80 31.40 32.00 32.50 33.30 29.20 32.00 27.90 30.8 ธ’ 23-32 

3. การน้าไฟฟ้า (Conductivity) µs/cm 223 100 126 114 229 296 129 213 299 - - 

4. ความขุ่น (Turbidity) NTU 3.8 9.9 11.0 17.2 56.9 163.0 14.3 14.5 5.7 - - 

5. ความเค็ม (Salinity) ppt 0.10 <0.01 <0.01 <0.01 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 - - 

6. สารแขวนลอย (SS) mg/L 5.28 10.35 13.05 16.96 42.23 87.12 14.82 24.24 5.7 - - 

7. ออกซิเจนท่ีละลายน้้า (DO) mg/L 1.00 4.00 2.94 9.59 5.36 5.73 1.30 0.53 1.91 ≥4.0 ต่้าสุด 3 

8. บีโอดี (BOD) mg/L 2.00 3.00 2.00 6.00 8.00 18.00 1.00 1.00 4 ≤2.0 - 
9. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-) mg/L 0.08 0.06 <0.01 <0.01 0.14 <0.01  <0.01 0.13 0.06 ไม่เกิน 5.0 - 

10. ฟอสฟอรัส (PO4
3-) mg/L 0.33 0.30 0.14 0.17 0.39 0.82 0.25 0.70 0.43 - - 

11. ซัลเฟต (SO4
2-) mg/L 3.24 22.98 0.02 9.54 9.87 12.74 7.99 14.77 18.78 - - 

12. คลอไรด์ (Cl-) mg/L 13.40 8.50 13.00 7.00 10.60 14.60 5.40 7.3 14.1 - - 

13. ตะกั่ว (Pb) mg/L <0.001 0.003 <0.001 <0.001 0.001 0.006 <0.001 <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.05 

14. โซเดียม (Na) mg/L 25.31 13.70 19.75 18.15 33.01 48.89 3.10 27.41 33.26 - - 

15. แคลเซียม (Ca) mg/L 12.82 2.03 2.59 1.89 7.41 14.48 5.64 12.87 16.89 - - 

16. แมกนีเซียม (Mg) mg/L 1.98 <1.00 1.08 0.72 1.65 13.99 14.67 2.57 2.63 - - 

17. เหล็ก (Fe) mg/L 0.10 0.17 0.24 0.18 0.39 0.35 0.72 0.55 0.36 - - 

18. แมงกานีส (Mn) mg/L 0.30 0.11 0.21 0.12 0.24 0.53 0.78 0.74 0.82 ไม่เกิน 1.0 - 

19. สังกะสี (Zn) mg/L 0.07 <0.04 <0.04 0.08 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 0.1 

20. ทองแดง (Cu) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.02 

21. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) MPN/100mg/L 22.00 79.00 49.00 17.00 4.9 x 103 2.4 x 103 4.9 x 103 4.9 x 102 4.9 x 103 ≤4,000 - 
22. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) MPN/100mg/L 1.3 x 104 9.2 x 102 1.7 x 104 33.0 1.6 x 105 5.4 x 103 1.6 x 105 4.9 x 103 1.3 x 104 ≤20,000 - 
มาตรฐาน :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน (แหล่งน้้าประเภที ่3) 

2/ มาตรฐานคุณภาพน้้าของสถาบันประมงน้้าจืดแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2530 เร่ือง เกณฑ์คุณภาพน้้าเพื่อการคุ้มครอง 
ที่มา       : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการกอ่สร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ในช่วง พ.ศ. 2560-2564
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ตารางท่ี 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดิน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ า 

ในแหล่งน้ า 

ผิวดิน1/ 

คุณภาพน้ า 

ของสถาบัน
ประมง2/ 

บริเวณห้วยโตนด (SW2) 
01/03/60 16/08/60 28/03/61 21/08/61 28/05/62 24/12/62 26/06/63 18/11/63 31/03/64 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.77 7.62 - 8.00 7.50 7.66 - 7.18 - 5.0-9.0 5.0-9.0 
2. อุณหภูมิ (Temperature) oC 28.90 32.80 - 32.90 33.00 27.90 - 30.80 - ธ’ 23-32 

3. การน้าไฟฟ้า (Conductivity) µs/cm 916 147 - 194 482 168 - 201 - - - 

4. ความขุ่น (Turbidity) NTU 3.00 4.20 - 21.10 523.50 23.20 - 11.5 - - - 

5. ความเค็ม (Salinity) ppt 0.40 0.10 - 0.10 0.20 0.10 - 0.10 - - - 

6. สารแขวนลอย (SS) mg/L 6.18 6.18 - 14.53 211.80 27.19 - 10.84 - - - 

7. ออกซิเจนท่ีละลายน้้า (DO) mg/L 4.00 4.00 - 5.63 1.79 5.71 - 2.23 - ≥4.0 ต่้าสุด 3 

8. บีโอดี (BOD) mg/L 1.00 2.00 - 2.00 5.00 2.00 - 1.00 - ≤2.0 - 
9. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-) mg/L <0.01 <0.01 - <0.01 2.03 0.53 - 0.33 - ไม่เกิน 5.0 - 

10. ฟอสฟอรัส (PO4
3-) mg/L 0.18 0.08 - 0.09 0.86 0.08 - 0.27 - - - 

11. ซัลเฟต (SO4
2-) mg/L 0.98 14.59 - 15.23 22.91 3.49 - 4.19 - - - 

12. คลอไรด์ (Cl-) mg/L 186.40 8.00 - 14.60 38.50 7.80 - 7.80 - - - 

13. ตะกั่ว (Pb) mg/L <0.001 <0.001 - 0.001 0.008 0.002 - <0.001 - ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.05 

14. โซเดียม (Na) mg/L 30.71 10.86 - 19.31 48.44 14.09 - 15.88 - - - 

15. แคลเซียม (Ca) mg/L 75.60 11.50 - 12.34 18.51 16.75 - 12.31 - - - 

16. แมกนีเซียม (Mg) mg/L 51.94 2.11 - 2.95 4.78 9.41 - 4.01 - - - 

17. เหล็ก (Fe) mg/L 0.17 0.13 - 0.42 3.80 0.91 - 0.91 - - - 

18. แมงกานีส (Mn) mg/L 0.30 0.07 - 0.08 0.55 0.62 - 0.48 - ไม่เกิน 1.0 - 

19. สังกะสี (Zn) mg/L <0.04 <0.04 - <0.04 <0.04 <0.04 - <0.04 - ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 0.1 

20. ทองแดง (Cu) mg/L <0.05 <0.05 - <0.05 <0.05 0.05 - <0.05 - ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.02 

21. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) MPN/100mg/L 6.80 17.00 - 2.00 3.5 x 104 1.7 x 102 - 2.4 x 103 - ≤4,000 - 
22. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) MPN/100mg/L 2.4 x 103 1.7 x 103 - 9.2 x 104 5.4 x 104 3.5 x 102 - 1.7 x 104 - ≤20,000 - 
มาตรฐาน :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน (แหล่งน้้าประเภที ่3) 
  2/ มาตรฐานคุณภาพน้้าของสถาบันประมงน้้าจืดแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2530 เร่ือง เกณฑ์คุณภาพน้้าเพื่อการคุ้มครอง 
ที่มา       : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการกอ่สร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ในช่วง พ.ศ. 2560-2564
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ตารางท่ี 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดิน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ า 

ในแหล่งน้ า 

ผิวดิน1/ 

คุณภาพน้ า
ของสถาบัน
ประมง2/ 

บริเวณแม่น้ าท่าจีน (SW3) 
01/03/60 16/08/60 28/03/61 21/08/61 28/05/62 24/12/62 26/06/63 18/11/63 31/03/64 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.70 7.39 7.72 7.50 7.60 7.54 8.05 7.34 7.38 5.0-9.0 5.0-9.0 
2. อุณหภูมิ (Temperature) oC 26.90 30.70 30.80 30.20 32.80 33.70 35.50 31.10 32.7 ธ’ 23-32 

3. การน้าไฟฟ้า (Conductivity) µs/cm 172 156 196 201 239 212 219 231 209 - - 

4. ความขุ่น (Turbidity) NTU 38.60 73.90 29.00 86.00 33.40 35.50 14.10 46.90 19.7 - - 

5. ความเค็ม (Salinity) ppt 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 - - 

6. สารแขวนลอย (SS) mg/L 34.59 38.01 25.39 66.12 27.13 24.31 16.93 22.47 3.3 - - 

7. ออกซิเจนท่ีละลายน้้า (DO) mg/L 4.00 3.00 4.83 5.97 3.68 2.80 2.15 2.00 3.3 ≥4.0 ต่้าสุด 3 

8. บีโอดี (BOD) mg/L 1 <1 1 3 <1 1 3 1 1 ≤2.0 - 
9. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-) mg/L 0.10 0.37 <0.01 0.13 0.68 1.02 <0.01 0.12 1.04 ไม่เกิน 5.0 - 

10. ฟอสฟอรัส (PO4
3-) mg/L 0.40 0.20 0.09 0.15 0.09 0.23 0.02 0.39 0.24 - - 

11. ซัลเฟต (SO4
2-) mg/L 1.33 23.36 3.91 22.62 14.87 6.98 7.60 12.38 9.40 - - 

12. คลอไรด์ (Cl-) mg/L 1.50 5.50 9.00 5.50 11.70 7.30 5.9 7.8 6.8 - - 

13. ตะกั่ว (Pb) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.002 0.003 0.002 0.002 <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.05 

14. โซเดียม (Na) mg/L 6.55 7.03 10.16 10.45 12.76 8.66 5.75 11.86 10.97 - - 

15. แคลเซียม (Ca) mg/L 15.14 13.90 21.22 20.75 21.76 21.11 19.75 20.74 20.53 - - 

16. แมกนีเซียม (Mg) mg/L 3.29 3.26 4.57 5.10 4.30 15.29 28.64 4.74 4.49 - - 

17. เหล็ก (Fe) mg/L 0.23 0.75 1.06 2.70 1.10 0.58 0.45 1.44 0.69 - - 

18. แมงกานีส (Mn) mg/L 0.04 0.09 0.07 0.11 0.07 0.21 0.05 0.09 0.04 ไม่เกิน 1.0 - 

19. สังกะสี (Zn) mg/L <0.04 <0.04 <0.04 0.04 0.05 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 0.1 

20. ทองแดง (Cu) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 ไม่เกิน 0.1 ไมเ่กิน 0.02 

21. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) MPN/100mg/L 6.8 x 102 1.1 x 104 3.3 x 103 9.2 x 104 4.9 x 103 1.3 x 103 1.3 x 102 7.9 x 102 3.3 x 103 ≤4,000 - 
22. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) MPN/100mg/L 1.4 x 104 >1.6 x 105 7.9 x 103 >1.6 x 105 2.2 x 104 1.7 x 103 7.9 x 102 2.4 x 104 4.9 x 103 ≤20,000 - 
มาตรฐาน :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน (แหล่งน้้าประเภที ่3) 
  2/ มาตรฐานคุณภาพน้้าของสถาบันประมงน้้าจืดแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2530 เร่ือง เกณฑ์คุณภาพน้้าเพื่อการคุ้มครอง 
ที่มา       : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการกอ่สร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ในช่วง พ.ศ. 2560-2564
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ตารางท่ี 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดิน 

ดัชนีการตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

คุณภาพน้ า 
ในแหล่งน้ า 

ผิวดนิ1/ 

คุณภาพน้ า
ของสถาบัน
ประมง2/ 

บริเวณคลองชลประทาน 

ท่ีเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ าฝนของโครงการ  
(บริษัท ตะวนัแดง 1999 จ ากดั) (SW4) 

บริเวณคลองชลประทาน 

ท่ีบรรจบกับห้วยโตนด  
(SW5) 

วันที่ 18/11/63 วันที่ 18/11/63 
1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.33 7.27 5.0-9.0 5.0-9.0 
2. ความเค็ม (Salinity) ppt 0.10 0.10 - - 

3. ความขุ่น (Turbidity) NTU 14.4 3.6 - - 

4. การน้าไฟฟ้า (Conductivity) µs/cm 212 126 - - 
5. สารแขวนลอย (SS) mg/L 10.70 7.98 - - 
6. ออกซิเจนที่ละลายน้้า (DO) mg/L 2.96 3.70 ≥4.0 ต่้าสุด 3 

7. บีโอดี (BOD) mg/L 2 2 ≤2.0 - 
8. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3

-) mg/L 0.25 <0.01 ไม่เกิน 5.0 - 

9. ฟอสฟอรัส (PO4
3-) mg/L 1.72 0.30 - - 

10. ซัลเฟต (SO4
2-) mg/L 8.97 0.89 - - 

11. คลอไรด์ (Cl-) mg/L 5.9 3.4 - - 

12. ตะกั่ว (Pb) mg/L <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.05 

13. แคลเซียม (Ca) mg/L 21.32 10.99 -  

14. แมกนีเซียม (Mg) mg/L 3.66 2.84 - - 

15. โซเดียม (Na) mg/L 9.04 8.18 - - 

16. ทองแดง (Cu) mg/L <0.05 <0.05 ไมเ่กิน 0.1 ไม่เกิน 0.02 

17. เหล็ก (Fe) mg/L 0.58 0.65 - - 

18. แมงกานีส (Mn) mg/L 0.43 0.17 ไม่เกิน 1.0 - 

19. สังกะสี (Zn) mg/L <0.04 <0.04 ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 0.1 

20. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) MPN/100mg/L 2.4 x 103 3.3 x 103 ≤4,000 - 
21. แบคทเีรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) MPN/100mg/L 4.9 x 103 2.2 x 102 ≤20,000 - 

มาตรฐาน :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน (แหล่งน้้าประเภที ่3) 
 2/ มาตรฐานคุณภาพน้้าของสถาบันประมงน้้าจืดแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2530 เร่ือง เกณฑ์คุณภาพน้้าเพื่อการคุ้มครอง 

ที่มา       :  ตรวจวัดโดยบริษัทที่ปรึกษา, 2563 
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3.4  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน 

จากการรวบรวมข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาและการจัดการน้้าบาดาล ส้านัก
ทรัพยากรน้้าบาดาล พบว่า บริเวณพ้ืนที่ศึกษา มีจ้านวนบ่อน้้าบาดาลทั้งสิ้น 34 บ่อ แบ่งออกเป็นบ่อบาดาล
ราชการ จ้านวน 33 บ่อ ความลึกสุด 74 ตื้นสุด 19.5 เมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 43.16 เมตร และ 

บ่อบาดาลที่มีใบอนุญาต จ้านวน 1 บ่อ ความลึกสุด 99 เมตร ความลึกท่อดูดน้้า 60 เมตร ขนาดท่อดูดน้้า  
35 มิลลิเมตร และขนาดบ่อ 150 เซนติเมตร ทั้งนี้ บริเวณพ้ืนที่ศึกษามีการน้าน้้าบาดาลมาใช้เพ่ือการอุปโภค
บริโภค ธุรกิจ และการเกษตรกรรมในบางแห่ง ดังนั้น การศึกษาคุณภาพน้้าใต้ดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา บริษัท 

ที่ปรึกษาได้รวบรวมผลตรวจวัดคุณภาพน้้าใต้ดินจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ในช่วง พ.ศ. 2560-2564 โดยตรวจวัดน้้าใต้ดินปีละ 1 ครั้ง มีจุด 

เก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้้าใต้ดิน จ้านวน 5 สถานี และบริษัทที่ปรึกษาได้ท้าการตรวจวัดคุณภาพ 

น้้าใต้ดินเพ่ิมเติมอีก 1 สถานี โดยท้าการเก็บตัวอย่างน้้าใต้ดินเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 รวมทั้งหมด 
6 สถานี แสดงดังรูปที่ 3.4-1 

ดัชนีที่ท้าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) สี (Color) 
การน้าไฟฟ้า (Conductivity) ความขุ่น (Turbidity) ความเค็ม (Salinity) ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) 
ความกระด้าง (Hardness) ไบคาร์บอเนต (HCO3

-) คาร์บอเนต (CO32-) ไนไตรท์ (NO2-) ไนเตรต (NO3-) 
ฟอสเฟต (PO43-) ซัลเฟต (SO42-) คลอไรด์ (Cl-) สารหนู (As) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) 
แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) โครเมียม (Cr) เหล็ก (Fe) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)  แสดงดัง
ตารางท่ี 3.4-1  

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์น้้าใต้ดินดังกล่าวข้างต้นกับค่ามาตรฐานน้้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทาง
วิชาการส้าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 พบว่า  
ผลการตรวจวิเคราะห์น้้าใต้ดินส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ยกเว้น สี (color) ความขุ่น 
(Turbidity) ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ความกระด้าง (Hardness) สารหนู (As) ปรอท (Hg) แคดเมียม 
(Cd) ตะกั่ว (Pb) แมงกานีส (Mn) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่
ก้าหนด อย่างไรก็ตาม หากน้าค่าดัชนีที่เกินเกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมมาเทียบกับเกณฑ์อนุโลมสูงสุด พบว่า 
ดัชนีที่ท้าการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ยกเว้นสี (color) และความกระด้าง 
(Hardness) ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ส้าหรับค่าโลหะหนัก As Hg Cd Pb Mn Zn และ Cr เมื่อเทียบกับ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพ
ดินและน้้าใต้ดินฯ พ.ศ. 2559 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์น้้าใต้ดินส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก้าหนด 
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รูปที่ 3.4-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้้าใต้ดิน 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าใต้ดิน 

ดัชนี 

การตรวจวดั 
หน่วย 

ผลการตรวจวิเคราะห ์ ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม1/ 
ประกาศ 

กระทรวง
อุตสาหกรรม/2 

หมู่ 8 บ้านหนองจงอาง (GW1) หมู่ 16 บ้านหนองเต่า บ้านเลขที่ 204 (GW2) 

16/08/60 21/08/61 26/08/62 10/06/63 27/04/64 16/08/60 21/08/61 26/08/62 10/06/63 27/04/64 
เกณฑ์ก าหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด 

1. pH - 7.69 7.96 7.79 7.95 7.28 7.60 7.25 7.30 7.15 7.28 7.0-8.5 6.5-9.2 - 
2. Temperature oC 29.7 29.0 29.4 30.9 30.6 28.9 29.5 29.8 31.7 30.5 - - - 
3. color Pt-Co Unit 35 10 25 34 5 <1 40 7 13 <1 5 15 - 
4. Conductivity µs/cm 1,261 873 802 1,106 1,268 1,009 1,061 846 1,002 1,213 - - - 
5. Turbidity NTU 5.1 5.2 18.8 6.2 9.0 92.7 310.5 41.6 178.0 8.4 5 20 - 
6.  Salinity ppt 0.60 0.40 0.30 0.50 0.50 0.40 0.40 0.30 0.40 0.50 - - - 
7. TDS mg/L 631 413 486 704 731 517 593 498 581 702 600 1,200 - 
8. Hardness mg/L as CaCO3 224.2 212.1 206.5 245.8 629.4 420.7 424.2 338.5 408.0 520.3 300 500 - 
9. HCO3

- mg/L 33.3 66.2 206.5 245.8 92.4 43.9 86.9 338.5 408.0 520.3 - - - 
10. CO3

2- mg/L 190.9 146.0 <1.0 <1.0 <1.0 376.8 337.4 <1.0 <1.0 <1.0 - - - 
11. NO2

- mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.05 2.48 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 2.50 - - - 
12. NO3

- mg/L 0.87 <0.01 0.09 <0.01 9.94 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 10.26 45 45 - 
13. PO4

3- mg/L 7.99 6.03 1.35 4.53 0.08 0.02 0.04 <0.01 <0.01 0.08 - - - 
14. SO4

2- mg/L 147.89 81.32 40.77 37.57 12.33 18.42 17.39 8.81 14.31 9.11 200 250 - 
15. Cl- mg/L 65.7 37.2 39.1 56.4 76.6 33.6 33.1 21.8 33.7 74.11 250 600 - 
16. As mg/L 0.0054 0.0109 0.0054 0.0076 <0.0005 <0.0005 0.0007 0.0010 <0.0005 0.0009 ต้องไม่มี 0.05 0.1 

17. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ต้องไม่มี 0.001 0.7 

18. Cd mg/L <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่มี 0.01 2.0 

19. Pb mg/L <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่มี 0.05 4.0 

20. Mn mg/L 0.04 0.37 0.24 0.45 0.07 0.08 0.08 0.11 0.05 0.07 0.3 0.5 33 

21. Zn mg/L <0.04 0.04 0.97 <0.04 2.35 0.92 1.89 2.55 0.42 2.37 5.0 15 10 

22. Cu mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.08 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.07 1.0 1.5 - 
23. Cr mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - 2.0 

24. Fe mg/L 0.13 <0.05 0.05 <0.05 <0.05 0.39 0.08 0.29 0.08 0.06 0.5 1.0 - 

25. FCB MPN/100 mL 3.9 x 103 33.0 2.4 x 102 2.4 x 102 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 - - - 

26. TCB MPN/100 mL >1.6 x 105 3.5 x 104 4.9 x 103 1.3 x 103 <1.8 2.0 <1.8 4.0 <1.8 <1.8 2.2 - - 
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ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าใต้ดิน 

ดัชนี 

การตรวจวดั 
หน่วย 

ผลการตรวจวิเคราะห ์ ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม1/ 

ประกาศ
กระทรวง

อุตสาหกรรม/2 

หมู่ 13 วัดตลุกเทื้อม (GW3) หมู่ 12 บ้านรางดู ่บา้นเลขที ่82 (GW4) 

16/08/60 21/08/61 26/08/62 10/06/63 27/04/64 16/08/60 21/08/61 26/08/62 10/06/63 27/04/64 
เกณฑ์ก าหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด 

1. pH - 6.87 6.67 7.10 6.60 7.28 7.61 7.36 7.40 7.21 7.29 7.0-8.5 6.5-9.2 - 
2. Temperature oC 30.4 30.3 29.1 31.8 30.6 27.9 30.7 29.1 30.4 30.6 - - - 
3. color Pt-Co Unit <1 45 14 6 <1 <1 35 10 1 <1 5 15 - 
4. Conductivity µs/cm 515 478 548 599 1,209 1,192 1,062 977 1,379 1,189 - - - 
5. Turbidity NTU 656.5 631.0 203.5 535.0 8.9 142.5 311.0 34.2 16.1 8.1 5 20 - 
6.  Salinity ppt 0.20 0.20 0.20 0.20 0.50 0.50 0.50 0.40 0.60 0.50 - - - 
7. TDS mg/L 254 260 338 372 703 547 620 585 806 696 600 1,200 - 
8. Hardness mg/L as CaCO3 188.9 202.0 164.0 229.9 507.6 404.5 433.3 380.5 581.1 540.1 300 500 - 
9. HCO3

- mg/L 43.4 104.5 164.0 229.9 15.6 107.1 210.6 380.5 134.1 13.1 - - - 
10. CO3

2- mg/L 145.5 97.5 <1.0 <1.0 <1.0 297.4 222.7 <1.0 <1.0 <1.0 - - - 
11. NO2

- mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 2.47 <0.01 <0.01 <0.01 1.71 2.55 - - - 
12. NO3

- mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 10.40 0.05 1.95 <0.01 33.38 9.40 45 45 - 
13. PO4

3- mg/L 0.48 0.05 0.66 0.03 0.15 <0.01 0.03 <0.01 0.07 0.07 - - - 
14. SO4

2- mg/L 15.81 6.53 11.02 6.96 6.97 34.28 23.90 18.72 16.08 11.59 200 250 - 
15. Cl- mg/L 32.6 44.7 31.2 36.1 74.7 64.7 65.3 51.5 79.2 73.7 250 600 - 
16. As mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 0.0008 0.0007 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0008 <0.0005 ต้องไม่มี 0.05 0.1 

17. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ต้องไม่มี 0.001 0.7 

18. Cd mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่มี 0.01 2.0 

19. Pb mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่มี 0.05 4.0 

20. Mn mg/L <0.02 2.38 1.17 2.84 0.07 0.12 0.09 0.14 0.06 0.06 0.3 0.5 33 

21. Zn mg/L 0.14 2.44 2.29 4.77 2.30 0.60 0.83 2.20 3.26 2.29 5.0 15 10 

22. Cu mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.08 0.08 <0.05 <0.05 <0.13 0.08 1.0 1.5 - 
23. Cr mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - 2.0 

24. Fe mg/L 0.07 <0.05 0.19 2.56 <0.05 0.80 0.08 0.12 0.07 <0.05 0.5 1.0 - 

25. FCB MPN/100 mL <1.8 <1.8 9.3 <1.8 <1.8 2.0 1.3 x 102 <1.8 <1.8 <1.8 - - - 

26. TCB MPN/100 mL 2.0 <1.8 4.9 x 102 <1.8 6.8 79.0 2.3 x 102 <1.8 <1.8 <1.8 2.2 - - 
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ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าใต้ดิน 

ดัชนี 
การตรวจวัด 

หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม1/ 
ประกาศ
กระทรวง

อุตสาหกรรม/2 
หมู่ 10 รร. บ้านชัฏฝาง (GW5) /1  หมู่ 15 บ้านเด่นกระต่าย (GW6) /2 

16/08/60 21/08/61 26/08/62 10/06/63 27/04/64 27/08/64 เกณฑ์ก าหนดท่ีเหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
1. pH - 7.81 7.56 7.49 7.46 7.51 7.46 7.0-8.5 6.5-9.2 - 
2. Temperature oC 27.9 29.1 28.9 33.0 30.5 27.3 - - - 
3. color Pt-Co Unit <1 <1 10 1 <1 30 5 15 - 
4. Conductivity µs/cm 1,348 1,223 987 1,311 1,149 396 - - - 
5. Turbidity NTU 0.7 1.2 6.1 1.9 <5 17.1 5 20 - 
6.  Salinity ppt 0.60 0.60 0.40 0.60 0.40 0.10 - - - 
7. TDS mg/L 691 717 615 657 686 200 600 1,200 - 
8. Hardness mg/L as CaCO3 534.0 525.3 382.5 501.5 477.2 117.7 300 500 - 
9. HCO3

- mg/L 108.6 185.9 382.5 112.5 477.2 117.7 - - - 
10. CO3

2- mg/L 425.4 339.4 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - - - 
11. NO2

- mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - - - 
12. NO3

- mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.19 0.24 0.89 45 45 - 
13. PO4

3- mg/L 0.05 <0.01 <0.01 <0.01 0.15 0.10 - - - 
14. SO4

2- mg/L 29.86 62.02 18.70 8.94 12.51 18.70 200 250 - 
15. Cl- mg/L 107.3 96.9 63.8 95.0 93.3 13.8 250 600 - 
16. As mg/L 0.0006 0.0006 0.0010 0.0010 0.0009 0.0016 ต้องไม่มี 0.05 0.1 

17. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ต้องไม่มี 0.001 0.7 

18. Cd mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่มี 0.01 2.0 

19. Pb mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่มี 0.05 4.0 

20. Mn mg/L 2.32 <0.02 0.06 <0.02 <0.02 9.61 0.3 0.5 33 

21. Zn mg/L 3.24 0.06 1.60 0.09 0.07 0.08 5.0 15 10 

22. Cu mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 1.5 - 
23. Cr mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - 2.0 

24. Fe mg/L 3.69 <0.05 0.20 <0.05 <0.05 <0.05 0.5 1.0 - 

25. FCB MPN/100 mL <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 4.5 <1.8 - - - 

26. TCB MPN/100 mL 4.9 x 103 <1.8 <1.8 <1.8 13.0 <1.8 2.2 - - 

มาตรฐาน :  1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
  2/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน้้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้้าใต้ดิน กา รแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดท้ารายงานผลการตรวจคุณภาพดินและน้้าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุม  

และมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน้้าใต้ดิน พ.ศ. 2559 
ที่มา        :  /1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ในช่วง พ.ศ. 2560-2564 

/2 ตรวจวัดโดยบริษัทที่ปรึกษา, 2564 
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4.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

โครงการด้าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2562 ครอบคลุมพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ แผนงาน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนแสดงดังตารางท่ี 4-1 มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

4.1.1  การรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ข้อมูลกับ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ และเพ่ือน้าข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดท้ารายงานฯ ให้ครบถ้วน  

มีก าหนดจัดกิจกรรมเม่ือวันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 
เทศบาลต้าบลหนองแซง อ้าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยด้าเนินการเผยแพร่เอกสารและประชาสัมพันธ์การ
ประชุมก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ไม่น้อยกว่า 15 วัน ผ่านช่องทางต่างๆ ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 
พ.ศ. 2564 

4.1.2   เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท  
ทางอ้าเภอหันคา จึงได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ชน 0618/1391 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง  แจ้งเลื่อน 

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และ  

การประเมินทางเลือกโครงการ ตลอดจนปรึกษาหารือเกี่ยวกับ เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดรับฟัง  

ความคิดเห็น โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ้ากัด  เนื้อความว่า เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และให้เป็นไปตามข้อก้าหนดออกตามความในมาตรา 9  แห่ง 
พระราชก้าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 
และค้าสั่งจังหวัดชัยนาทที่ 1413/2564 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ทางอ้าเภอจึงขอให้เลื่อนการจัดประชุมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 
โครงการและบริษัทที่ปรึกษาจึงด้าเนินการแจ้งเลื่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ให้กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การส่งหนังสือแจ้งเลื่อนการประชุมตามกลุ่มเป้าหมาย 
และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด ด้าเนินการระหว่างวันที่ 19-21 
เมษายน พ.ศ. 2564 

4.1.3   โครงการและบริษัทที่ปรึกษา ได้หารือกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น และกลุ่มผู้น้าชุมชนใน
พ้ืนที่ศึกษา เพ่ือปรับรูปแบบการจัดประชุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และได้ข้อสรุปว่าการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ก้าหนดให้จัดวันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ.2564 ภายใต้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยให้หลีกเลี่ยงการชุมนุมของคนจ้านวนมาก 
อ้างถึงแนวทางส้านักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส. 1008.3/ว 4855 ลงวันที่ 10 
เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ค้าแนะน้าต่อแนวทางการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท้ารายงานการประเมิน  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และ
ประกาศส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศพ้ืนที่ควบคุม
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สูงสุด พื้นที่ควบคุม และพ้ืนที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องเพ่ือก้าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 13  

บริษัทฯ จึงได้ปรับรูปแบบการจัดประชุมฯ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบเพื่อหลีกเลี่ยงการ
รวมกลุ่มของคนจ านวนมาก ดังตารางที่ตารางที่ 4.1-1 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งหมด 202 คน (ไม่รวม
เจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา) ภายหลังจากการจัดประชุมโครงการได้จัดท้ารายงานสรุปผลการประชุม 
ประเด็นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมค้าชี้แจง เผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้น้าชุมชน 
รวมทั้งการปิดประกาศ ณ ที่ท้าการชุมชน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง ภายใน  
15 วัน หลังการจัดประชุม แสดงดังรูปที่ 4.1-1 

ตารางท่ี 4.1-1 รายละเอียดการจัดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

เวทีการจัดประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็น คร้ังท่ี 1 

วันที่จัดประชุม ช่องทางการจัดประชุม 

1. เวทีระดับชุมชน 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ขอความอนุเคราะห์ผู้น้าชุมชนในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลร่างข้อเสนอโครงการผ่านเอกสารประกอบการ
ประชุมฯ และวีดิทัศน์ประกอบการจัดประชุม โดย
เจ้าของโครงการอ้านวยความสะดวกในการเปิดสื่อวีดิ
ทัศน์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับชม 

2. เวทีระดับหน่วยงานราชการ 
องค์กรอิสระ และสื่อมวลชน 

10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรม Zoom Meeting 

3. เวทีระดับผู้น้าชุมชุน 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรม Line Meeting 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จา้กัด, 2564 

4.2 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

 การส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ สังคม รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อโครงการ แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 

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

2) กลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหวและสถานที่ส้าคัญ เช่น สถานพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานที่ส้าคัญ
ในพ้ืนที่ ได้แก่ แหล่งโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

3) กลุ่มตัวแทนผู้น้าชุมชน/ผู้น้าท้องถิ่น เช่น ประธานชุมชน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล นายกเทศมนตรี เทศมนตรี กรรมการชุมชน อสม. เป็นต้น 

4) กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน ด้าเนินการส้ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือบันทึกช่วยจ้า 
การก้าหนดจ้านวนตัวอย่างใช้การค้านวณตามสูตรของ Taro Yamane (ที่มา : เทคนิคการสร้างเครื่องมือ
รวบรวมข้อมูลส้าหรับการวิจัย, บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ , 2534, หน้า 13-14) การส้ารวจจะมุ่งเน้นไปที่
หัวหน้าครัวเรือน หรือคู่สมรส ด้าเนินการระหว่างวันที่ 14-22 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้าน
ในรัศม ี5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการจ้านวน 17 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 611 ตัวอย่าง 

5) กลุ่มสถานประกอบการและกลุ่มผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเป็นการเฉพาะ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม
ใกล้เคียง เป็นต้น 
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ตารางท่ี 4-1 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลก่อนการจัดประชุม  
1.1  การจัดเตรียมสื่อประชาสมัพันธ์ มกราคม-กุมภาพันธ์ 

2564 

- รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการเพื่อให้
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นของ
โครงการ 

- จัดท้าเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น แผ่นพับ เอกสาร
ก้าหนดขอบเขตการศึกษา เป็นต้น  

1.2 การเข้าพบหน่วยงานราชการและ 

การประชาสัมพันธ์โครงการ 
15-19 และ 31 มีนาคม 

2564 

- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ - เข้าพบหน่วยงานราชการ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

1.3 การเข้าพบ ผู้น้าชุมชน และการประชาสัมพันธ์
โครงการระดับครัวเรือน 

16-17 มีนาคม 2564 - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ - ประชาสัมพันธ์ผู้น้าชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
- แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการรายครัวเรือน 

1.4 ส่งหนังสือเชิญประชุมและปิดประกาศเชิญ
ประชุม ครั้งท่ี 1  
(วันท่ี 22-23 เมษายน พ.ศ. 2564) 

5-7 เมษายน 2564 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็น 

- ส่งหนังสือเชิญผ่านผู้น้าชุมชนและประสานงานให้ผู้น้าชุมชนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ 

- ส่งหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
- ติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมในสถานที่ต่าง ๆ 

เช่น หน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ร้านค้า เป็นต้น  
- เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ บริษัท เทคนิค

สิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
1.5 ติดป้ายประชาสมัพันธ์การจดัประชุมรับฟัง

ความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 

(วันท่ี 22-23 เมษายน พ.ศ. 2564)  
(ป้ายไวนิล ขนาด 1.5*2 เมตร)  

5-19 เมษายน 2564 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น 

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ที่เป็นศูนย์รวมชาวบ้านและ
จุดอื่นๆ ท่ีสามารถมองเห็นได้ง่าย 5 จุด  
 ทางเข้าด้านหน้าบริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด 
 หน้าเทศบาลต้าบลหนองแซง อ้าเภอหันคา 
 หน้าองค์การบริหารส่วนต้าบลวังหมัน อ้าเภอวัดสิงห ์
 หน้าที่ท้าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองมะเกลือ ต้าบลเด่นใหญ่ 
 หน้าวัดพรหมวิหาร หมู่ที่ 1 บ้านบอ่พระ ต้าบลไพรนกยูง 
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

2. ประชาสัมพันธ์เลื่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 1 (วันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ. 2564) 
2.1  ส่งหนังสือแจ้งเลื่อนการประชุมรับฟัง 

ความคิดเห็นครั้งท่ี 1 

(วันท่ี 22-23 เมษายน พ.ศ. 2564)  

19-21 เมษายน 2564 - ประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็น ครั้งท่ี 1 

- ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น ครั้งที่  1 (22-23 เมษายน พ.ศ. 2564) 
เนื่ องจากได้รับหนั งสือแจ้งเลื่อนจัดประชุมฯ เลขที่  
ชน 0618/1391 ของอ้าเภอหันคา จากสถานการณ์การ
ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

- ประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ 
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 

3. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 1 (วันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
3.1  ส่งหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่เอกสาร

ประกอบการประชุมรับฟั งความคิด เห็น  
ครั้งท่ี 1 (วันท่ี 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

21-24 พฤษภาคม 
2564 

- เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น - ส่งหนังสือเชิญและเอกสารประกอบการประชุมผ่านผู้น้า
ชุมชนและประสานงานให้ผู้น้าชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ 
ให้ลูกบ้านรับทราบ 

- ส่งหนังสือเชิญเอกสารประกอบการประชุมผู้มีส่วนได้เสีย 
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

- เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ 
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 

4. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 1 (วันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
4.1  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่  1 

(วันท่ี 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
 

8-11 มิถุนายน 2564 - เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เกี่ ยวกับรายละเอียดโครงการที่ จะ เกิดขึ้นและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือก
โครงการ  

- เพื่อน้าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟัง
ความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดท้า
รายงานฯ ให้ครบถ้วน 

- จัดประชุมน้าเสนอร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียด
โครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือก
โครงการ และรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

4. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 1 (วันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ.2564) (ต่อ) 
4.2 ปิดประกาศสรุปผลการประชุมรบัฟัง 

ความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 

(วันท่ี 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
 

24-26 มิถุนายน 2564 - น้าความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจาก
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โดยน้า
ประเด็นห่วงกังวลและข้อเสนอแนะจากประชาชน 

และผู้มีส่วนได้เสียมาประกอบกับการก้าหนดขอบเขต
และแนวทางในการศึกษาพร้อมทั้งค้าช้ีแจง 

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

5. การส ารวจ สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยแบบสอบถาม 
5.1 ส่งหนังสือขอความอนุเคราะหต์อบ

แบบสอบถามความคิดเห็นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแทนหน่วยงานราชการ 

19 กรกฎาคม 2564 - เพื่ อ ป ร ะ ส าน งาน ข อ ค วาม อ นุ เค ร า ะ ห์ ต อ บ
แบบสอบถามอิ เล็กทรอนิกส์ ต่อโครงการ จาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส่ งหนั งสือขอความอนุ เคราะห์ตอบแบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5.2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหนว่ยงาน
ราชการ 

22-27 กรกฎาคม 2564 - เพื่ อสอบถามและรับฟั งความคิดเห็นของผู้แทน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ 

- การส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นในส่วนของหน่วย
ราชการ ด้วยการตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ 

5.3   สัมภาษณ์ความคิดเห็นครัวเรือน/ผู้น้าชุมชน 14-22 กรกฎาคม 2564 - เพื่อเป็นการส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอน
การประเมินและการจัดท้ารายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ
สังคม 

- การส้ารวจและรับฟั งความคิดเห็นระดับครัวเรือน 
(Attitude  survey) ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น้าชุมชน  

6. ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 2 

6.1 ส่งหนังสือเชิญประชุมครั้งท่ี 2  27 กันยายน –  
1 ตุลาคม 2564 

- เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น - ส่ งหนั งสื อ เชิญ ผ่ านผู้ น้ า ชุมชนและประสานงาน 

ให้ผู้น้าชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ 
- ส่งหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง 
- ติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมใน

สถานที่ต่าง ๆ เช่น หน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ ์
ร้านค้า เป็นต้น  

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

6. ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
6.2  ติดประกาศเผยแพร่ร่างมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ
สาธารณะ 

27 กันยายน –  
1 ตุลาคม 2564 

-  เพื่อเผยแพร่ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม  และมาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล 

- น้าร่างมาตรการฯ เผยแพร่ให้สาธารณะชน และผู้มีส่วน 

ได้เสียได้รับทราบ โดยการติดประกาศและวางเอกสารที่
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และที่ท้าการผู้น้าชุมชนใน
พื้นที่ศึกษา 

7. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 2 

7.1 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1-5 พฤศจิกายน 2564 - เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และ
มาตรการฯ ทั้งนี้  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ 
จากการรับฟังความคิดเห็นให้น้ามาปรับปรุงรายงานฯ 
และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานฯ 

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อร่างรายงาน
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

7.2. ปิดประกาศสรุปผลการประชุมครัง้ที่ 2  17-19 พฤศจิกายน 
2564 

- น้าความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โดยน้า
ประเด็นห่วงกังวลและข้อเสนอแนะที่มี ต่อร่างรายงาน
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- จัดท้ารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้ เสีย พร้อมทั้ งความเห็นและค้าช้ีแจงของ
หน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือกิจการและมาตรการ 

ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนรับทราบ ภายใน 15 วัน หลังการจัดประชุม 

รับฟังความคิดเห็น 

ที่มา :  จากการด้าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของโครงการ รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2564 
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แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ เอกสารประชาสมัพันธ์ข้อมูลโครงการ 
และประกอบการจดัประชุม ครั้งที่ 1 

 
 

การแจกแผ่นพับประชาสมัพันธ์รายครัวเรือน 

  

การเข้าพบหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมลูโครงการ 
รปูท่ี 4.1-1 การด้าเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2021/03/16  
2021/03/16  
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การส่งหนังสือเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 (เวทวีันท่ี 22-23 เมษายน พ.ศ.2564) 

   

การประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 (วันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ. 2564) ผ่านทางเว็บไซต ์

   

บริเวณทางเข้าด้านหน้าบริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด หน้าเทศบาลต้าบลหนองแซง อ้าเภอหันคา 

การติดป้ายไวนลิประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดประชุมรับฟังความคิดเหน็ ครั้งท่ี 1 (เวทวีันท่ี 22-23 เมษายน พ.ศ.2564) 

 
 

การประชาสัมพันธ์เลื่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 (วันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ. 2564) ผ่านทางเว็บไซต ์

รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) การด้าเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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การส่งหนังสือเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 (วันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

 
 

การประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 (วันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564) ผ่านทางเว็บไซต ์

  
การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม เวทีท่ี 1 การจัดประชุมรบัฟังความคดิเห็นระดับชุมชน 

  

บรรยากาศการดูวีดิทัศน์ประกอบการจัดประชุม  
โดยเจา้ของโครงการอ้านวยความสะดวกในการเปิดสื่อวีดิทัศน์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับชม 

เวทีท่ี 1 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับชุมชน (ระหว่างวันท่ี 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) การด้าเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2021/06/23  2021/06/21  

2021/07/09  2021/07/08  

2021/07/08  2021/07/08  
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ช่วงลงทะเบียน เอกสารประกอบการรับฟังความคดิเห็น 

  
บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวทีระดับหน่วยงานผ่านหอ้งประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) 

เวทีท่ี 2 การประชุมรับฟังความคดิเห็นระดับหน่วยงาน (วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

  

ช่วงลงทะเบียน เอกสารประกอบการรับฟังความคดิเห็น 

  

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวทีระดับผู้น้าชุมชนผ่านหอ้งประชุมออนไลน์ (Line Meeting) 
เวทีท่ี 3 การประชุมรับฟังความคดิเห็นระดับผู้น้าชุมชน (วันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) การด้าเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน) 
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ผลการส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานราชการ ผู้น้าชุมชน และครัวเรือนจะน้ามา
ผนวกรวมกับการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด้าเนินโครงการ เพ่ือก้าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อไป ซึ่งจากการส้ารวจความคิดเห็นตัวแทนครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตร 
สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 

(1) สภาพปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาตามลักษณะของปัญหา ดังนี้ 

- ปัญหาสังคม ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบันสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
ปัญหาทะเลาะวิวาท ร้อยละ 9.6 รองลงมาคือ ปัญหาการลักขโมย ร้อยละ 5.7 และปัญหาแรงงานต่างถิ่น 
ร้อยละ 5.5 ตามล้าดับ 

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบันสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ ปัญหาการว่างงาน/การประกอบอาชีพ ร้อยละ 49.9 รองลงมาคือ ปัญหารายได้ต่้า ร้อยละ 49.7 และ
ปัญหาไม่มีที่ดินท้ากิน ร้อยละ 45.1 ตามล้าดับ 

- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบันสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ ปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 33.5 รองลงมาคือ ปัญหาเขม่า/ควัน ร้อยละ 31.4 และปัญหาเสียงดังรบกวน 
ร้อยละ 26.2 ตามล้าดับ 

(2) ความคิดเห็นที่มีต่อการด้าเนินโครงการในภาพรวม ร้อยละ 73.1 รู้จักบริษัท โรงเบียร์
ตะวันแดง 1999 จ้ากัด ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.0) ไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากการด้าเนินโครงการ ฯ  
เมื่อสอบถามถึงการด้าเนินโครงการโรงงานผลิตเบียร์ ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 23.5 เคยได้ยิน/ทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ฯ และสอบถามเกี่ยวกับความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการ ร้อยละ 84.3 ระบุว่าไม่มี
ความวิตกกังวลต่อการด้าเนินโครงการ มีร้อยละ 15.7 ที่ระบุว่ามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโครงการ โดย
ประเด็นวิตกกังวลที่มีผู้ระบุ คือ ปัญหากลิ่นรบกวน อย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามความคิดเห็นในภาพรวมต่อ
โครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.3 เห็นด้วยกับโครงการ ด้านความเชื่อมั่นในการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 67.9 มีความเชื่อมั่นในการการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ แสดงดัง
รูปที่ 4.2-1 

4.3 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในระหว่างการจัดเตรียมท าร่างรายงานการประเมิน  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่ 2 คือ เพ่ือให้ประชาชนมีความม่ันใจในรายงานฯ และ
มาตรการฯ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้น้ามาปรับปรุงรายงานฯ และ
มาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ ซึ่งการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2  
จะด้าเนินการในระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยการจัดประชุมจะด้าเนินการภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด โดยโครงการได้ด้าเนินการ
แจ้ง/ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการจัดประชุม และ
ภายหลังจากจัดประชุมจะน้าความคิดเห็นประเด็นห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 มาผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน และจัดท้ารายงาน
สรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 15 วัน  
หลังจัดประชุม 
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รูปที่ 4.2-1 ผลการส้ารวจความคิดเห็นครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตร 
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รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) ผลการส้ารวจความคิดเห็นครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตร 
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5.  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การพิจาณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ การพิจาณากลั่นกรอง
ประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการจะน้าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โดยน้ามาพิจารณาร่วมกับรายละเอียดโครงการและน้ามากลั่นกรอง
ประเด็นสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือท้าการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางท่ี 5-1 

ตารางท่ี 5-1 การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ 

การพิจารณาผลกระทบ 
จากกจิกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1  ลักษณะภูมิประเทศ ในระยะก่อสร้าง มีการวางฐานรากเพื่อก่อสร้าง
อาคารโรงงาน ส้าหรับระยะด้าเนินการไม่มี
กิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะภูมิ
ประเทศ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ว่าง
เปล่าและพื้นที่โดยรอบได้ถูกพัฒนาเป็นพื้นที่
อุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว  

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้อง 
กับการด้าเนินกิจกรรมโครงการ 

1.2  ลักษณะทางธรณีวิทยา 
และแผ่นดินไหว 

ไม่มีกิจกรรมใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อลักษณะทาง
ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว เนื่องจากที่ตั้งโครงการ
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ตามที่กรม
ทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แบ่งพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
ในประเทศไทย 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไมม่ีความเกี่ยวข้อง 
กับการด้าเนินกิจกรรมโครงการ 

1.3  ทรัพยากรดิน ในระยะก่อสร้างมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรดิน เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคและระบบบ้าบัดน้้าเสียของ
โครงการ จึงมีกิจกรรมที่ต้องน้าดินมาปรับระดับ
พื้นที่ของโครงการ ส้าหรับระยะด้าเนินโครงการ
ไม่มีการใช้ดินเป็นตัวกลางในการบ้าบัดมลพิษ 
เช่น การฝังกลบ เป็นต้น  

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไมม่ีความเกี่ยวข้อง 
กับการด้าเนินกิจกรรมโครงการ 

1.4  คุณภาพอากาศ ในระยะก่อสร้างมีกิจกรรมขุดดิน ปรับหน้าดิน/
วางฐานราก รวมถึงการใช้เครื่องยนตร์ในการ
ก่อสร้าง โดยจะท้าการศึกษาผลกระทบต่อ
คุณภาพอากาศในระยะก่อสร้างให้ครอบคลุม
พื้นที่รวมทั้งแหล่งก้าเนิดมลพิษที่อยู่โดยรอบใน
พื้นที่ศึกษา ส้าหรับระยะด้าเนินการ โครงการไม่
มีแหล่งก้าเนิดมลพิษทางอากาศแต่อย่างใด 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ ต้ องท้ าการ
ประเมิน ในรายละเอียดเนื่ องจากมี
ผลกระทบจากการด้ าเนินโครงการ 

ซึ่ งต้องท้าการประเมินผลกระทบใน
รายละ เอี ยด ให้ ชัด เจน เพื่ อก้ าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 
1.5  อุทกวิทยาและ

คุณภาพน้้าผิวดิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้้ามีการ
พิจารณาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการจัดการ 

น้้าเสีย/น้้าระบายทิ้งของโครงการ การจัดการ
น้้าท้ิง รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพ
น้้าของแหล่งน้้าท่ีอยู่ใกล้เคียง   

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ ต้ องท้ าการ
ประเมิน ในรายละเอียดเนื่ องจากมี
ผลกระทบจากการด้ าเนินโครงการ 

ซึ่ งต้องท้าการประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัด เจน  เพื่ อก้าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.6  อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้้าใตด้ิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้้าใต้ดิน 

มีการพิจารณาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย/การจัดการน้้าทิ้ง 
  
 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ ต้ องท้ าการ
ประเมิน ในรายละเอียดเนื่ องจากมี
ผลกระทบจากการด้ าเนินโครงการ 

ซึ่ งต้องท้าการประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัด เจน เพื่ อก้าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.7  เสียง ในระยะก่อสร้าง แหล่งก้าเนิดเสียงจากกิจกรรม
การติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ เช่น การติดตั้ ง
เครื่องจักร และการทดลองเดินเครื่องจักร 
ส้าหรับระยะด้าเนินการกิจกรรมการผลิตอาจ
ก่อให้เกิดเสียงดังจากเครื่องจักร ซึ่งเสียงจาก
กิจกรรมการผลิตอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน 

ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ ต้ องท้ าการ
ประเมิน ในรายละเอียดเนื่ องจากมี
ผลกระทบจากการด้ าเนิ นโครงการ 

ซึ่ งต้องท้าการประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัด เจน  เพื่ อก้าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.8  กากของเสีย ประเภทและการจัดการของเสียที่ เกิดจาก
กิจกรรมของโครงการจะด้าเนินการตามกฎหมาย
ที่ เกี่ ย วข้ องโดยเฉพาะประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 นอกจาก นี้ โครงการ 
มีแนวคิดในการลดของเสียตั้งแต่แหล่งก้าเนิด 
และการป้ องกันมลพิษ  มาประยุกต์ ใช้กับ 

การจัดการของเสียของโครงการ กลยุทธ์ในการ
แยกของเสียหรือลดของเสียที่ แหล่งก้าเนิด  
ซึ่งมีการน้าของเสียที่แยกได้กลับมาใช้งานใหม่
หรือกลับน้าไปใช้ประโยชน์จึงช่วยลดต้นทุน 

การผลิตและสามารถลดปริมาณของวัตถุดิบ 

น้ามาใช้ได้อีกด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถหาวิธีการ
จัดการได้อย่างเหมาะสม ก็จะท้าการส่งไปยัง
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
เพื่อรับไปก้าจัดต่อไป 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ ต้ องท้ าการ
ประเมิน ในรายละเอียดเนื่ องจากมี
ผลกระทบจากการด้ าเนินโครงการ 

ซึ่ งต้องท้าการประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัด เจน  เพื่ อก้าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

2.1  ทรัพยากรชีวภาพ 

บนบก 

ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ศึกษาเป็นระบบนิเวศ
เกษตร และพรรณพืชที่พบโดยทั่วไปเป็นพืชไร่ 
เช่น มันส้าปะหลัง อ้อย ข้าว การประเมินผล
กระทบด้านทรัพยากรชีวภาพบนบกจะด้าเนิน
การศึกษาสภาพป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด้าเนินกิจกรรมโครงการ 

2.2  ทรัพยากรชีวภาพ 

ในน้้า 
กิจกรรมระยะด้าเนินการได้รับการจัดสรรน้้าใช้
จากกลุ่มบริษัทฯ ที่มีการพัฒนาอยู่ก่อนแล้วใน
พื้ นที่  ดั งนั้ น  การประเมินผลกระทบด้ าน
ทรัพยากรชีวภาพในน้้าในท่ีนี้จึงเป็นการประเมิน
ในภาพรวม เช่น แพลงก์ตอน (พืชและสัตว์) 
สัตว์หน้าดิน และปลา 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด้าเนินกิจกรรมโครงการ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
3.1  การใช้ประโยชน์ท่ีดิน โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีกฎกระทรวงให้ใช้

บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2560 จาก
ข้อก้าหนดดังกล่าวการด้าเนินงานของโครงการ
ไม่ขัดกับข้อก้าหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
จังหวัดชัยนาทแต่อย่างใด  

ประเด็นสิ่ งแวดล้อมที่ ต้องประเมิน/
ตรวจสอบลักษณะสิ่งปลูกสร้างที่จะท้า 

การก่อสร้างภายหลังเพิ่มก้าลังการผลิต
ซึ่งต้องด้าเนินการสอดคล้องกับข้อก้าหนด 

3.2  คมนาคมขนส่ง กิจกรรมการขนส่งในช่วงด้าเนินการ ได้แก่ 
ยานพาหนะที่ เกิ ด จากการขนส่ งสารเคมี 
ผลิตภัณฑ์ การขนส่งมูลฝอยและกากของเสีย 
และการเดินทางของพนักงานซึ่งภายหลังการ
เปิดด้าเนินการผลิตจะท้าให้มีปริมาณการขนส่ง
ในภาพรวมเพิ่มขึ้น อาจจส่งผลต่อสภาพปัญหา
การจราจร สภาพถนนและการเกิดอุบัติเหตุจาก
การขนส่งของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ ต้ องท้ าการ
ป ระ เมิ น ใน รายละ เอี ยด เนื่ อ งจาก 

มีผลกระทบจากการด้าเนินโครงการซึ่ง
ต้ อ งท้ าการป ระ เมิ น ผลกระทบ ใน
รายละเอียดให้ ชัด เจน  เพื่ อก้าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.3  การใช้น้้า โรงงานรับน้้าประปาจากระบบผลิตน้้าของ
โรงงานอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ก่อน
แล้ว โดยจะไม่มีการแย่งน้้าจากเกษตรกรแต่
อย่างใด ดังนั้น การประเมินความเพียงพอของ
ทรัพยากรน้้าใช้ ในที่นี้จึงเป็นการประเมินใน
ภาพรวมของความต้องการใช้น้้าของพื้นที่ใน
ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการใช้น้้าภายหลังการ
เกิดด้าเนินโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ ต้ องท้ าการ
ป ระ เมิ น ใน รายละ เอี ยด เนื่ อ งจาก 

มีผลกระทบจากการด้าเนินโครงการซึ่ง
ต้ อ งท้ าการป ระ เมิ น ผลกระทบ ใน
รายละเอียดให้ ชัด เจน  เพื่ อก้าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.4  การระบายน้้าและ 

การป้องกันน้้าท่วม 

โครงการออกแบบให้มี รางระบายฝน โดย
ท้าการศึกษาสภาพต่าง ๆ ที่จะใช้ในการพิจารณา
ถึงขนาด ทิศทางการระบาย และแนวทางการ
ระบายน้้าที่เหมาะสม รวมทั้งความเพียงพอของ
บ่อหน่วงน้้าฝน 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไมม่ีความเกี่ยวข้อง
กับการด้าเนินกิจกรรมของโครงการ 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.5 การใช้ไฟฟ้า โครงการจะรับไฟฟ้าที่มีแรงดัน 115 กิโลโวลต์  

มาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ้าเภอหันคา 
ผ่านสถานีย่อยที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของบริษัท 
ตะวันแดง 1999 จ้ากัด ก่อนส่งมาใช้งานยังพื้นที่
โครงการ 

ประ เด็ นสิ่ งแวดล้อมที่ ไม่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับการด้าเนินกิจกรรมของ
โครงการ 

3.6  การเกษตรกรรม พิจารณาข้อมูลรายละเอียดของโครงการ พบว่า 
ประเด็นน้้าทิ้งจากโครงการไม่มีโอกาสที่จะส่งผล
กระทบต่อเกษตรกรรม ส้าหรับน้้ าทิ้ งจะถูก
รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง และ 

ท้าการตรวจสอบค่า pH, TDS, BOD ในกรณีที่ 
น้้าทิ้งมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานจะสูบเก็บไว้
ในบ่อพักน้้าทิ้งก่อนน้าไปใช้รดน้้าต้นไม้ในพื้นที่ 
สีเขียวของโครงการ หรือส่งเข้าระบบปรับปรุงเป็น
น้้าอุตสาหกรรมของบริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้าการ
ประเมิน ในรายละเอียดเนื่ องจาก 

มีผลกระทบจากการด้าเนินโครงการ
ซึ่งต้องท้าการประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อก้าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.7  การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

โครงการได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการ
วางแผน ป้ อ งกั น และระ งับ อั ค คี ภั ย  โด ยมี
วัตถุประสงค์ในการระงับและควบคุมเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ ให้คืนสู่สภาวะปกติอย่างเร่งด่วน 
โดยส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้ที่อยู่
ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนให้เกิดขึ้นน้อย
ที่สุด รวมถึงการป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
อุปกรณ์ต่างๆ และสภาพแวดล้อมให้ได้รับความ
เสียหายน้อยที่สุด 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้าการ
ประเมินในรายละเอียดเนื่ องจาก 

มีผลกระทบจากการด้าเนินโครงการ 

ซึ่งต้องท้าการประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อก้าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 

4.1  สภาพสังคม-เศรษฐกิจ การพัฒนาโครงการเป็นการเพิ่มแหล่งงานให้กับ
ประชาชนในชุมชนในระดับแรงงานฝ่ายผลิต ท้ังนี้ 
โครงการจะพิจารณารับคนในท้องถิ่นเป็นอันดับ
แรก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ 
และวุฒิการศึกษา ตามต้าแหน่งที่ต้องการ ซึ่งการ
เพิ่มอัตราการจ้างงานในโครงการ จะส่งผลดีต่อ
สภาพเศรษฐกิจในภาพรวมของชุมชนในท้องถิ่น 
ได้แก่ ส่งเสริมการค้าขายและการบริการในชุมชน 
อันจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในเรื่องการ
จ้างงาน 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้าการ
ประเมินในรายละเอียดเนื่ องจาก 

มีผลกระทบจากการด้าเนินโครงการ 

ซึ่งต้องท้าการประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อก้าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

4.2  อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

โครงการ ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อพนักงานที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ รวมทั้งการจัดการให้
มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่าง
เพียงพอตามลักษณะงาน การฝึกอบรมให้ความรู้
แก่พนักงานในการใช้เครื่องมือและเครื่องป้องกัน 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้าการ
ประเมินในรายละเอียดเนื่ องจาก 

มีผลกระทบจากการด้าเนินโครงการ 

ซึ่งต้องท้าการประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อก้าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
4.2  อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย (ต่อ) 
อันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

เพื่ อป้องกันอันตรายหรือลดผลกระทบด้าน
สุขภาพ การซ่อมอุปกรณ์/การติดตั้งป้ายเตือน 
การรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ การจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพประจ้าปี ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการ
ป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

4.3  สุนทรียภาพและ 

การท่องเที่ยว 

ประเมินผลกระทบต่อแหล่ งท่องเที่ ยวและ
ทัศนียภาพบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่
ศึกษาจากการตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติ
อันควรอนุรักษ์ ของส้านักคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (2531) และจากการตรวจสอบแหล่ง
โบราณสถาน จากทะเบียนแหล่งโบราณสถาน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของฝ่ายทะเบียน 
กองโบราณคดี กรมศิลปากร 

ประ เด็ นสิ่ งแวดล้อมที่ ไม่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับการด้าเนินกิจกรรมของ
โครงการ  
  

4.4  สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งที่มีปริมาณ
จราจรเพิ่มขึ้นและระดับเสียงจากการจราจร  
และฝุ่นละอองจากการขนส่ง รวมถึงเสียงดังจาก
การขนส่งและกิจกรรมการผลิตของโครงการ 
รวมทั้งน้้าเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานอาจส่งผลต่อ
ความวิตกกังวลหรือสภาวะความเครียดในการ
ด้ารงชีวิต 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้าการ
ประเมินในรายละเอียดเนื่ องจาก 

มีผลกระทบจากการด้าเนินโครงการ
ซึ่งต้องท้าการประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อก้าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2564 

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

1) การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ  

  การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบจะพิจารณาจากขนาดของผลกระทบ  
ขอบเขตของผลกระทบ และระยะเวลาของผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการประเมินขนาดของผลกระทบในที่นี้  
จะพิจารณาจากกิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งการประเมินขนาดของผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการโดยก้าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 5-2 
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ตารางที่ 5-2 เกณฑ์และการให้ค่าคะแนนปัจจัยในการก้าหนดลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

0 ไม่มีผลกระทบ/ 
ไม่มีนัยส าคัญ 

- กิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่ ไม่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่ง 
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยที่สภาพแวดล้อมดังกล่าวยังคงด้ารงอยู่ได้ตามปกติ 

1 มีผลกระทบระดับต่ า - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  

- ขอบเขตของผลกระทบ ที่จ้ากัดอยู่ในบางบริเวณของพื้นที่โครงการเท่านั้น  
- ระยะเวลาของผลกระทบ ที่เกิดผลกระทบจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ และสามารถ

ปรับตัวกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมปกติหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ค่ามาตรฐาน 
หรือค่าเฉลี่ยตามปกติที่ยอมรับได้/ยังคงอยู่ในเกณฑ์หรือค่ามาตรฐานที่กฎหมาย
ก้าหนด อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชน เช่น  
การก่อให้เกิดความเดือดร้อน ซึ่งอาจพิจารณาให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบให้ลดลงหรือไม่มีการก้าหนดเพิ่มเติม 

2 มีผลกระทบระดับ 

ปานกลาง 
- ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือ

ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
(ยังคงอยู่ในเกณฑ์หรือค่ามาตรฐาน) เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยบางประการของ
สภาพสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศแต่ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

- ขอบเขตของผลกระทบ พื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบมีขอบเขตของผลกระทบค่อนข้าง
กว้าง แต่ยังคงจ้ากัดอยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น  

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

3 มีผลกระทบระดับสูง - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบ 

หรือผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากกว่าเกณฑ์ตามมาตรฐานก้าหนด หรือ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง/ถาวร เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสภาพสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศไปจากเดิมทั้งระบบ 

- ขอบเขตของผลกระทบ กระจายออกไปสู่ประชาชนในระดับที่เป็นอันตราย 

ถึงชีวิต แพร่กระจายเป็นวงกว้าง  
- ระยะเวลาของผลกระทบ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นไม่สามารถก้าหนดมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบดังกล่าวให้ลดลงหรือท้าให้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ผลกระทบกลับคืนสู่สภาพเดิมได้  ผลกระทบยังคงอยู่หลังจากปิดโครงการ  
(ช่วงเวลานานมากกว่า 15 ปี หรือถาวรไม่สามารถฟ้ืนฟูได้) 

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

จากนั้นน้าคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์และการให้คะแนน
หรือความรุนแรงของผลกระทบแสดงดังตารางท่ี 5-3 
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ตารางท่ี 5-3 เกณฑ์การให้ค่าคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับต่ า มผีลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 

2 มีผลกระทบระดับปานกลาง มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
3 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมาซึ่งต้องมีการจัดเตรียม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวดและเคร่งครัด 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2564 

2) การวิเคราะห์ความส าคัญของผลกระทบ 

ความส้าคัญของผลกระทบพิจารณาจากคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียหรือ
เสื่อมสภาพลง หรือการสูญเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากร เกณฑ์การให้คะแนนแสดงดังตารางท่ี 5-4  

ตารางที่ 5-4 เกณฑ์การให้คะแนนความส้าคัญของผลกระทบ 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับต่ า รบกวนพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ทั่วไปซึ่งมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์เพียงเล็กน้อย  
ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่มีลักษณะของระบบนิเวศท่ีพบได้โดยทั่วไป 

2 มีผลกระทบระดับปานกลาง รบกวนพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพส้าหรับคุณค่าในเชิงอนุรักษ์หรือเป็นแหล่งทรัพยากร 

ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่มีความส้าคัญในระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค 

3 มีผลกระทบระดับสูง รบกวนพื้นที่เก่าแก่/พื้นที่ดั้งเดิมที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ที่ส้าคัญ การท้าลาย
ของสายพันธุ์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์  ซึ่ งเป็นพื้นที่ที่มีความส้าคัญใน
ระดับประเทศ/นานาชาติ 

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

3) การวิเคราะห์ระดับนัยส าคัญของผลกระทบ 

การประเมินระดับนัยส้าคัญของผลกระทบจะพิจารณาเลือกใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมกับโครงการ  

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

ตารางท่ี 5-5 การประเมินระดับนัยส้าคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ Matrix 

ระดับผลกระทบ (Consequence Rating) 
ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 

ต่ า (1) ปานกลาง (2) สูง (3) 
1 รบกวนพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ทั่วไปซึ่งมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์

เพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะของระบบนิเวศที่พบได้
โดยทั่วไป 

1 
ต่ า 

2 
ต่ า 

3 
ต่ า 

2 รบกวนพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพส้าหรับคุณค่าในเชิงอนุรักษ์หรือ 

เป็นแหล่งทรัพยากร ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีมีความส้าคัญในระดับท้องถิ่น/
ภูมิภาค 

2 
ต่ า 

4 
ปานกลาง 

6 
ปานกลาง 

3 รบกวนพ้ืนท่ีเก่าแก่/พื้นท่ีดั้งเดิมที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ท่ีส้าคัญ
การท้าลายของสายพันธ์ุที่หายากหรือใกล้สูญพันธ์ุ ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีมี
ความส้าคัญในระดับประเทศ/นานาชาติ 

3 
ต่ า 

6 
ปานกลาง 

9 
สูง 
 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิง่แวดล้อมไทย จา้กัด, 2564 
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ตารางท่ี 5-6 ค้าจ้ากัดความของระดับนัยส้าคัญของผลกระทบ 

คะแนน ระดับความส าคัญ รายละเอียด 
1-3 มีผลกระทบระดับต่้า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขไดด้้วยการด้าเนินงานหรอืมาตรการทั่วไป 

4-6 มีผลกระทบระดับ 

ปานกลาง 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ้าเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติมจากมาตรการปกติและมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

7-9 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมารวมทั้งไม่สามารถป้องกันและ
แก้ไขด้วยมาตรการใดๆ ได้หรือท้าได้ยากมากไม่เหมาะสม 

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

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

5.1 ผลการศึกษาด้านคุณภาพอากาศ 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เพ่ือท้าการคาดการณ์ผลกระทบจากการด้า เนินกิจกรรม
ของโครงการภายหลังเพ่ิมก้าลังการผลิตด้วยการใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD เพ่ือคาดการณ์
ปริมาณความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ จากกิจกรรมการผลิตและถูกปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศทาง
ปล่องระบาย เพ่ือน้าผลที่ได้จากการศึกษาไปประกอบการพิจารณาขอบเขตและระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในพ้ืนที่ศึกษา การประเมินผลกระทบพิจารณามลพิษทางอากาศหลักของ
โครงการ คือ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM-2.5) โดยอ้างอิงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้พ้ืนที่ศึกษาและมีความสมบูรณ์ของข้อมูลมาก
ที่สุด รวมทั้งได้ก้าหนดพ้ืนที่ศึกษาเพ่ิมเติม เนื่องจากเป็นพ้ืนที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ 
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1)   ผลการศึกษาโดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ระยะก่อสร้าง 

-  กรณีที่ 1 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากกิจกรรมการปรับฐานราก 

(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้น
สูงสุดประมาณ 241.75ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 598500E 1672750N ภายในพ้ืนที่บริษัท 
ดินสวย น้้าใส จ้ากัด แสดงดังตารางท่ี 5.1-2 และรูปที่ 5.1-1 

-  กรณีที่ 2 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง 

(1)  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 9.04 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 
598500E 1672500N ภายในพ้ืนที่โครงการ อ้างถึงตารางท่ี 5.1-2 และรูปที่ 5.1-1 

(2)  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาด 

ไม่เกิน 2.5 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 7.68 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดข้ึน
ที่พิกัด 598500E 1672500N ภายในพ้ืนที่โครงการ อ้างถึงตารางท่ี 5.1-2 และรูปที่ 5.1-1 

(3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 68.30 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 596750E  1672500N 
บริเวณเขาน้อย ส้าหรับความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 15.67 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 596750E  1672500N บริเวณเขาน้อย อ้างถึง
ตารางท่ี 5.1-2 และรูปที่ 5.1-1 

(4)  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 314.99 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่ พิกัด 598500E  
1672250N ภายในพ้ืนที่โครงการ อ้างถึงตารางท่ี 5.1-2 และรูปที่ 5.1-1 

(5) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย  
1 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 296.67 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 598500E  
1672250N ภายในพ้ืนที่โครงการ ส้าหรับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่า 

ความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 149.38 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 598500E  1672250N ภายในพ้ืนที่โครงการ 
อ้างถึงตารางท่ี 5.1-2 และรูปที่ 5.1-1 
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ตารางท่ี 5.1-2 ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศในระยะก่อสร้าง 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ (มคก./ลบ.ม.) 
กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 

TSP PM10 PM2.5 SO2 NOx CO 

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

แบบ 
จ าลองฯ 

รวมกับความ
เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบ
จ าลองฯ 

รวมกบัความ
เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบ 
จ าลองฯ 

แบบ
จ าลองฯ 

รวมกับความ
เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบ
จ าลองฯ 

แบบ
จ าลองฯ 

รวมกับความ
เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 241.75 - 9.04 - 7.68 68.30 - 15.67 314.99 - 296.67 149.38 
พิกัด 

598500E  1672750N 598500E  1672500N 
598500E  
1672500N 

596750E  1672500N 
596500E 

1672750N 
598500E  1672250N 

598500E  
1672250N 

598000E  
1672500N 

บริเวณ บ.ดินสวยน้้าใส จ้ากัด ภายในพื้นท่ีโครงการ ภายในพื้นท่ี
โครงการ เขาน้อย เขาน้อย ภายในพื้นท่ีโครงการ ภายในพื้นท่ี

โครงการ 
ภายในพื้นท่ี
โครงการ 

จุดสังเกต             
1: พื้นท่ีโครงการ (A1) 108.10 277.10 4.48 88.48 4.09 5.33 26.23 1.60 230.79 250.59 192.24 92.35 
2: ชุมชนบ้านเขาน้อย (A2) 89.92 258.92 3.06 87.06 2.81 2.45 23.35 0.39 150.36 170.16 159.46 51.83 
3: วัดรางดู่ (A3) 24.54 193.54 0.56 84.56 0.36 2.14 23.04 0.16 53.97 73.77 34.39 8.74 
4: บ้านเขาน้อย 87.92 256.92 2.39 86.39 1.35 7.86 28.76 1.74 140.89 160.69 105.43 33.21 

มาตรฐาน 330 1/ 120 1/ 50 2/ 780 3/ 300 1/ 320 4/ 34,200 5/ 10,260 5/ 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  ์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 5/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ที่มา  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2564 
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ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (กรณีที่ 1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
รูปที่ 5.1-1 ต้าแหน่งค่าความเข้มข้นสูงสุดของมลพิษ กรณีคาดการณ์ผลกระทบจากการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะก่อสร้าง 
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ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
รูปที่ 5.1-1 (ต่อ) ต้าแหน่งค่าความเข้มข้นสูงสุดของมลพิษ กรณีคาดการณ์ผลกระทบจากการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะก่อสร้าง 
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ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 
รูปที่ 5.1-1 (ต่อ) ต้าแหน่งค่าความเข้มข้นสูงสุดของมลพิษ กรณีคาดการณ์ผลกระทบจากการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะก่อสร้าง 
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5.2 ผลการศึกษาด้านระดับเสียง 

การประเมินผลกระทบจากระดับเสียงต่อชุมชนจากการด้าเนินโครงการในที่นี้เป็นการค้านึงถึงผลกระทบ
ในภาพรวมที่เกิดขึ้นจากแหล่งก้าเนิดเสียงจากการด้าเนินการของโครงการ โดยการประเมินผลกระทบในช่วง
ก่อสร้างและช่วงด้าเนินการจะประเมินในกรณีเลวร้ายที่สุด (Worst Case) กล่าวคือ ประเมินผลกระทบจาก
กิจกรรมการก่อสร้างและด้าเนินการร่วมจากกิจกรรมของโครงการโรงงานผลิตเบียร์ บริษัท เบียร์ตะวันแดง 
1999 จ้ากัด และบริษัทในเครือที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โรงงาน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด 
(ประกอบกิจการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา) และบริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด (ประกอบกิจการผลิต 

ไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า) ที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด อีกทั้งได้ค้านึงถึงระดับเสียงพ้ืนฐานของ
ชุมชนที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันด้วย 

การประเมินระดับเสียงในระยะก่อสร้างของโครงการจะประเมินระดับเสียงที่ห่างออกจากพ้ืนที่
โครงการไปในระยะต่างๆ จากแนวเขตพ้ืนที่โครงการ โดยประเมินระดับเสียงเมื่อด้าเนินกิจกรรมการก่อสร้าง
ในแต่ละกิจกรรม รวมกับเสียงจากการตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหว ซึ่งโครงการได้ท้าการตรวจวัดระดับเสียง 
จ้านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 4-11 มิถุนายน 2563 และวันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2563 จ้านวน 2 สถานี  
เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุด) จ้านวน 2 สถานี ได้แก่ ชุมชนบ้านเขาน้อย (N1) และวัดรางดู่ 
(N2) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.2-1 โดยโครงการมุ่งเน้นศึกษาที่พ้ืนที่อ่อนไหวซึ่งอยู่ใกล้กับพ้ืนที่
โครงการมากที่สุด คือ ชุมชนบ้านเขาน้อย (N1) ซึ่งอยู่ห่างจากพ้ืนที่โครงการไปทางใต้ (จากขอบเขตรั้ว
โครงการด้านที่มีกิจกรรมการผลิต) ประมาณ 1,300 เมตร ส้าหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า ระดับ
เสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไปที่ก้าหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 

ตารางท่ี 5.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหวที่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 
ระดับเสียง 
พ้ืนฐาน 
(L90) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
(Leq 1 hr) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(Leq 24 hr) 

ระดับเสียง 
สูงสุด 

(Lmax) 
ชุมชนบ้านเขาน้อย (N1)  
(ด้านทิศใต้ของโครงการ) 

04-08/06/2563 38.0-58.3 40.0-61.4 47.0-51.1 74.1-99.9 
16-23/11/2563 37.8-69.1 44.0-72.1 53.0-65.1 76.9-90.5 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 37.8-69.1 40.0-72.1 47.0-65.1 76.9-99.9 
วัดรางดู่ (N2) (ด้านทิศ
ตะวันตกใต้ของโครงการ) 

04-08/06/2563 40.0-62.1 42.0-65.8 44.1-59.8 73.4-97.8 

16-23/11/2563 38.7-51.4 42.2-57.9 50.5-51.9 79.2-92.6 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 38.7-62.1 42.0-65.8 44.1-59.8 73.4-97.8 
ค่ามาตรฐาน1/ - - 70 115 

มาตรฐาน  :   1/   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2564 
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1) ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรมการก่อสร้างจะก่อให้เกิดเสียงดังเพ่ิมขึ้นจากการด้าเนินงานปกติ โดยมีระยะเวลาการ
ได้รับผลกระทบเป็นไปตามลักษณะของอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมในการ
ก่อสร้าง การประเมินผลกระทบด้านเสียงในระยะก่อสร้างจากการเตรียมพ้ืนที่/งานฐานราก  การสร้าง 
โครงอาคาร/งานอาคาร/ติดตั้งเครื่องจักร และการปรับปรุงพ้ืนที่หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีการคาดการณ์ 
ค่าระดับเสียงเมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการและบริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด โดยอ้างอิงผลการ
ตรวจวัดจากรายงานปฎิบัติตามมาตรการฯ บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือที่ติดกับโครงการของบริษัท ตะวันแดง 
1999 จ้ากัด ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 มีระดับเสียงริมรั้วสูงสุดที่ตรวจวัดได้ คือ 52.9 เดซิเบลเอ ซึ่งจาก
การประเมินผลกระทบระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างทั้งหมด พบว่า ระดับเสียงบริเวณริมรั้วโรงงานที่เกิดข้ึน
ในช่วงก่อสร้างมีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.3 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
พ.ศ. 2548 ที่ก้าหนดไว้ คือ 70 เดซิเบลเอ ส้าหรับระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชั่วโมง) ส้าหรับบริเวณชุมชน
บ้านเขาน้อยที่อยู่ทางด้านทางทิศใต้ของโครงการ มีระยะห่างจากริมรั้วโครงการ ประมาณ 1,300 เมตร ซึ่งมี
ค่าระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 65.1 เดซิเบลเอ เมื่อรวมกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการและกิจกรรม
ก่อสร้างของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด พบว่า ค่าระดับเสียงไม่เปลี่ยนแปลงไป คือ 65.1 เดซิเบลเอ  
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93 ของค่ามาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงทั่วไปก้าหนดที่ 70 เดซิเบลเอ) 

จากผลการคาดการณ์ระดับเสียงรบกวนเมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณบ้านเขาน้อย พบว่ามีค่า
ระดับเสียงรบกวนอยู่ในช่วง (-4.8) ถึง 9.8 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่เกินเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวนที่ก้าหนด ค่าระดับเสียงรบกวนไม่ให้
เกิน 10 เดซิเบลเอ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการก่อสร้างจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้น  

จะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จผลกระทบดังกล่าวจะหมดไป รวมทั้งต้องควบคุมให้
ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่้า ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของ
ผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญ
และระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือ
มาตรการทั่วไป ดังนั้นจึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ลบต่อระดับเสียงในระดับต่้า 

2) ระยะด าเนินการ 

  การประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงในระยะด้าเนินการต่อชุมชนที่อยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการมาก
ที่สุด คือ ชุมชนบ้านเขาน้อย ซึ่งอยู่ทางด้านทางทิศใต้ของโครงการ มีระยะห่างจากแหล่งก้าเนิดเสียงของ
โครงการ ประมาณ 1,300 เมตร (เช่นเดียวกับระยะก่อสร้าง) โดยแหล่งก้าเนิดเสียงที่ส้าคัญของโครงการ
ในช่วงด้าเนินการ ได้แก่ เครื่องบดข้าวและมอลต์ และเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ด้าเนินการ
อยู่ภายในอาคารผลิต จากผลการประเมินแหล่งก้าเนิดเสียงหลักท่ีเกิดข้ึนจากโครงการไปยังริมรั้วของโครงการ
ที่อยู่ใกล้กับชุมชนบ้านเขาน้อยมากที่สุด (อ้างอิงผลการตรวจวัดจากรายงานปฎิบัติตามมาตรการฯ บริเวณ 

ริมรั้วด้านทิศเหนือที่ติดกับโครงการของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด ปีพ.ศ. 2562-2564) พบว่า ริมรั้ว
โครงการจะมีค่าระดับเสียงเท่ากับ 61.0 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จา้กัด 

- 92 - 

เรื่อง ก้าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  ที่
ก้าหนดไว้ คือ 70 เดซิเบลเอ 

  ส้าหรับการคาดการณ์ค่าระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชั่วโมง) จะประเมินจากกิจกรรมของโครงการ
โรงงานผลิตเบียร์ ร่วมกับกิจกรรมของบริษัทในเครือที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โรงงานอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท 
ตะวันแดง 1999 จ้ากัด (ประกอบกิจการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา) และบริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด 
(ประกอบกิจการผลิตไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า) ที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด พบว่า ระดับเสียง
บริเวณชุมชนบ้านเขาน้อยหลังเปิดด้าเนินโครงการไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (ระดับเสียงทั่วไปที่ตรวจวัด
ล่าสุดบริเวณบ้านเขาน้อย ระหว่างวันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2563 คือ 65.1 เดซิเบลเอ) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93 
ของค่ามาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงทั่วไปก้าหนดที่ 70 เดซิเบลเอ ส่วนการประเมินผลกระทบต่อระดับ
เสียงรบกวน พบว่า มีค่าระดับเสียงรบกวนอยู่ในช่วง (-22.6) ถึง 9.8 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่เกินเกณฑ์ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน ที่ก้าหนดค่า
ระดับเสียงรบกวนไม่ให้เกิน 10 เดซิเบลเอ ทั้งนี้ โครงการจะก้าหนดมาตรการฯ เพ่ือลดผลกระทบจากการ
ด้าเนินงานของโครงการที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนใกล้เคียงให้สอดคล้องกับระดับผลกระทบและเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม ในการด้าเนินงานบริษัทฯ ได้ก้าหนดมาตรการในการควบคุมเสียงตั้งแต่การควบคุม
และลดระดับเสียงที่แหล่งก้าเนิดเสียงดังมีการดูแลบริหารจัดการทางผ่านของเสียง รวมทั้งการจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

  ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่
ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น  

จึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะด้าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อระดับเสียงใน
ระดับต่้า ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญ  

อยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 
ดังนั้นจึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะด้าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อระดับ
เสียงในระดับต่้า 
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5.3 ผลการศึกษาด้านคุณภาพน้ า 

1) ระยะก่อสร้าง 

ในระยะก่อสร้างโรงงานจะมีน้้าเสียเกิดขึ้นจาก 2 กิจกรรม ได้แก่ น้้าเสียจากการอุปโภค-บริโภค
ของคนงาน และน้้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งบางช่วงที่มีคนงานก่อสร้างสูงสุดประมาณ 300 คน ท้าให้
มีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นประมาณ 48 ลูกบาศก์เมตร/วัน (พิจารณาให้น้้าที่คนงานใช้ก่อให้เกิดน้้าเสีย ร้อยละ 
80 ของน้้าใช้ทั้งหมด) ทั้งนี้ โครงการก้าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มีระบบบ้าบัดส้าเร็จรูปหรือห้องสุขาแบบ
ชั่วคราวอย่างเพียงพอ ส้าหรับน้้าเสียในกิจกรรมก่อสร้างนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการก่อสร้าง ประกอบ
กับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการเป็นโครงสร้างเหล็ก ส่วนคอนกรีตที่เลือกใช้มีลักษณะเป็นคอนกรีต
ผสมเสร็จ จึงคาดว่าจะมีน้้าเสียจากการล้างอุปกรณ์/เครื่องจักรเกิดขึ้นประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ
เป็นน้้าเสียที่มีความสกปรกต่้า ดังนั้น โครงการจึงได้จัดให้มีบ่อดักตะกอน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร 
จ้านวน 1 บ่อ บริเวณใกล้กับบ่อหน่วงน้้าฝนเพ่ือรองรับน้้าเสียจากกิจกรรมดังกล่าว หลังจากนั้น จะน้าน้้าที่
ผ่านการตกตะกอนแล้วมาใช้ในการฉีดพรมพ้ืนที่ก่อสร้างและถนนเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่
เกิดขึ้น ส้าหรับน้้าฝนที่ตกในพ้ืนที่ก่อสร้าง โครงการก้าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดท้าและสร้างรางระบายน้้า
ชั่วคราวไว้ในแนวเดียวกับที่จะสร้างรางระบายน้้าถาวรเพ่ือระบายน้้าฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการลงสู่บ่อหน่วง
น้้าฝนของโครงการต่อไป ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับ
นัยส้าคัญอยู่ ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือ
มาตรการทั่วไป ดังนั้นการด้าเนินงานระยะก่อสร้างคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่ออุทกวิทยาและคุณภาพ
น้้าผิวดินภายนอกโครงการในระดับต่้า 

2) ระยะด าเนินการ 

 พ้ืนที่โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โรงงานอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ 
โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (บริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด) และโรงงานผลิตไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรม
จากน้้ากากส่า (บริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด) ดังนั้น โรงงานจะมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ร่วมกัน 
ส้าหรับในส่วนของแหล่งน้้าใช้จะพิจารณารับน้้าใช้จากกลุ่มบริษัทดังกล่าว เนื่องจากมีศักยภาพในการจัดสรร
น้้าดิบมีบ่อกักเก็บน้้าดิบและระบบผลิตน้้าที่สามารถสนับสนุนกิจการของโครงการและลดความซ้้าซ้อนของ
การลงทุนจากความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ การจัดสรรน้้าใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการจะอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด และบริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด  ทั้งนี้ 
การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้้ามีการพิจารณาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้้าเสีย/น้้าทิ้งของ
โครงการ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพน้้ าของแหล่งน้้ าที่ อยู่ ใกล้ เคียงพ้ืนที่ โครงการ  
มีรายละเอียดดังนี้ 

 (1)  น้ าเสียจากพนักงาน/โรงอาหาร/บ้านพักสรรพสามิต แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ กิจกรรม
การใช้น้้าในโรงอาหาร กิจกรรมการใช้น้้าในห้องน้้า-ห้องส้วมของส้านักงาน กิจกรรมการใช้น้้าในห้องน้้า- 

ห้องส้วมของอาคารผลิต และกิจกรรมการใช้น้้าในห้องน้้า-ห้องส้วมของบ้านพักสรรพสามติ โดยน้้าเสียจาก 

โรงอาหารจะรวบรวมเข้าถังดักไขมัน ก่อนส่งเข้าระบบน้้าเสียส้าเร็จรูป ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน  
1 ชุด ส่วนกิจกรรมการใช้น้้าในห้องน้้า-ห้องส้วมของส้านักงานจะรวบรวมเข้าระบบน้้าเสียส้าเร็จรูป ขนาด  
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3 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 2 ชุด กิจกรรมการใช้น้้าในห้องน้้า-ห้องส้วมของอาคารผลิตจะรวบรวมเข้าระบบ 

น้้าเสียส้าเร็จรูป ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 5 ชุด และกิจกรรมการใช้น้้าในห้องน้้า-ห้องส้วมของบ้านพัก
สรรสามิตจะรวบรวมเข้าระบบน้้าเสียส้าเร็จรูป ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 ชุด จากนั้นน้้าเสียที่ถูก
บ้าบัดเบื้องต้นแล้วจะถูกส่งไปยังระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) ต่อไป เพ่ือบ้าบัดน้้าเสียรวม และ 

ท้าการตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง หากน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดจะถูก
ปล่อยไปที่บ่อพักน้้าทิ้ง (Holding Pond) ขนาดประมาณ 3,200 ลูกบาศก์เมตร (สามารถรองรับน้้าทิ้งได้ไม่
น้อยกว่า 1 วัน) เพ่ือเก็บพักน้้าทิ้งก่อนน้าไปใช้รดน้้าต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ หรือส่งเข้าระบบ
ปรับปรุงเป็นน้้าอุตสาหกรรมของบริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด 

(2)  น้ าเสียจากกระบวนการผลิต ได้แก่ น้้าเสียจากการล้างท้าความสะอาดพ้ืน น้้าเสียจาก
กระบวนการผลิตเบียร์ น้้าเสียจากระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นน้้าเสียที่มีความสกปรกสูงจะถูกรวบรวมเข้าสู่
ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบ UASB ส่งต่อไปยังระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) เมื่อบ้าบัดเสร็จแล้ว น้้าทิ้ง
ดังกล่าวจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้้าทิ้ง (Holding Pond) ขนาดประมาณ 3,200 ลูกบาศก์เมตร (สามารถ
รองรับน้้าทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน) เพ่ือเก็บพักน้้าทิ้งก่อนน้าไปใช้รดน้้าต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ หรือ
ส่งเข้าระบบปรับปรุงเป็นน้้าอุตสาหกรรมของบริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด 

(3)  น้ าทิ้งจากการหล่อเย็นในระบบท าความเย็น (Refrigerator)  

 น้้าทิ้งจากระบบหล่อเย็น เป็นน้้าทิ้งที่ระบายออกจากระบบน้้าหล่อเย็น (Cooling blowdown) 
เพ่ือควบคุมคุณภาพน้้าที่หมุนเวียนในอยู่ในระบบน้้าหล่อเย็นให้มีความเข้มข้นที่เหมาะสม และป้องกันการเกิด
ตะกรันซึ่งอาจเกิดปัญหาอุดตันในระบบ ซึ่งเป็นน้้าทิ้งที่มีปริมาณของแข็งละลายน้้าสูง (High TDS) จะถูก
รวบรวมลงบ่อรองรับน้้าระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็น ภายในบ่อจะมีการติดตั้งเครื่องวัดสภาพการน้าไฟฟ้า 
(EC meter) แล้วแปลงค่าให้เป็นค่าของแข็งละลายน้้า (TDS) ทั้งนี้ ได้มีการก้าหนดค่าของแข็งละลายน้้าของ
น้้าเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสีย ในกรณีที่ค่าของแข็งละลายน้้าน้อยกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะถูกรวบรวมและ
ปล่อยทิ้งสู่บ่อพักน้้าทิ้ง และในกรณีที่ค่าของแข็งละลายน้้ามากกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะถูกรวบรวมเข้า
ระบบบ้าบัดให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ก้าหนด 

5.4 ผลการศึกษาด้านคมนาคม 

 การประเมินผลกระทบด้านคมนาคมต่อชุมชนจากการด้าเนินโครงการในที่นี้เป็นการค้านึงถึงผลกระทบ
ในภาพรวมที่เกิดขึ้นจากแหล่งก้าเนิดเสียงจากการด้าเนินการของโครงการ โดยการประเมินผลกระทบในช่วง
ก่อสร้างและช่วงด้าเนินการจะประเมินในกรณีเลวร้ายที่สุด (Worst Case) กล่าวคือ ประเมินผลกระทบจาก
กิจกรรมการก่อสร้างและด้าเนินการร่วมจากกิจกรรมของโครงการโรงงานผลิตเบียร์ บริษัท เบียร์ตะวันแดง 
1999 จ้ากัด และบริษัทในเครือที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โรงงาน ซึ่งอยุ่ในระหว่างการขยายก้าลังการผลิต ได้แก่ 
บริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด (ประกอบกิจการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา) ที่คาดว่าจะด้าเนินการ
พร้อมกันทั้งหมด อีกท้ังได้ค้านึงถึงปริมาณจราจรที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันด้วย 

การประเมินผลกระทบด้านคมนาคมได้ท้าการศึกษาปริมาณการจราจรในพ้ืนที่ศึกษา บริษัทที่ปรึกษา
ได้มีการลงพ้ืนที่ส้ารวจข้อมูลปริมาณจราจรโดยใช้คนนับโดยตรง (Direct Method) บนทางหลวงชนบท  
ชน.5016 (ทต.วัดสิงห์-บ้านน้้าพุ) ถนนบ้านหนองเต่า-เขาน้อย ถนนด้านหน้าโรงงาน และถนนหนองจงอาง-

เขาน้อย เนื่องจากเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่โครงการได้ โดยจะท้าการประเมินเพ่ือคาดการณ์
ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะเปิดด้าเนินโครงการ โดยแยกประเมินทั้งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน และนอกชั่วโมง
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เร่งด่วน เพ่ือคาดการณ์ความสามารถในการรองรับปริมาณรถของถนนว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ กรณ ี 
มีโครงการ อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านคมนาคมที่เกิดจากโครงการได้ก้าหนดมาตรการด้าน
คมนาคมขนส่งเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโครงการให้มากท่ีสุด 

1)  ระยะก่อสร้าง  

 เนื่องจากโครงการเริ่มด้าเนินการก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ 2566 อีกทั้งคาดว่าโครงการ
โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (บริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด) ที่อยู่ ในพ้ืนที่ข้างเคียงกันอาจจะด้าเนินการ
ก่อสร้างพร้อมกันในบางช่วงเวลา ดังนั้น ในการประเมินผลกระทบด้านการคมนาคม จึงพิจารณาปริมาณ
จราจรเป็นกรณีเลวร้ายที่สุด คือ ด้าเนินการก่อสร้างและเปิดด้าเนินการพร้อมกัน โดยให้ปี พ.ศ. 2565 เป็น 

ปีที่ 1 ในการก่อสร้างก่อนเริ่มเปิดด้าเนินโครงการในปี พ.ศ.2567 

(1) ทางหลวงชนบท ชน.5016 (ทต.วัดสิงห์-บ้านน้ าพุ) เมื่อพิจารณาเมื่อพิจารณาสภาพ
จราจรช่วงเวลาเร่งด่วนและนอกเวลาเร่งด่วน (ปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566) ในระยะก่อสร้าง พบว่ามีสภาพ
การจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ  
0.05-0.15) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นของปีที่ 1 และปีที่ 2 ในระยะก่อสร้าง 
พบว่าไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ
มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระเช่นเดิม (V/C Ratio เท่ากับ 0.05-0.15)  

(2) ถนนบ้านหนองเต่า-เขาน้อย เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนและนอกเวลา
เร่งด่วน (ปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566) ในระยะก่อสร้าง พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณ
จราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.04-0.05) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจาก
ปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นของปีที่ 1 และปีที่ 2 ในระยะก่อสร้าง พบว่าไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้
อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.04-0.05)  

(3) ถนนหน้าโรงงาน เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนและนอกเวลาเร่งด่วน (ปี พ.ศ.
2565 - พ.ศ. 2566) ในระยะก่อสร้าง พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่้า สามารถ
เคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้น
ของปีที่ 1 และปีที่ 2 ในระยะก่อสร้าง พบว่าไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ 
ยังคงสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio 
เท่ากับ 0.03) 

(4) ถนนหนองจงอาง-เขาน้อย เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนและนอกเวลา
เร่งด่วน (ปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566) ในระยะก่อสร้าง พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณ
จราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจาก
ปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นของปีที่ 1 และปีที่ 2 ในระยะก่อสร้าง พบว่าไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้
อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03) 
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 ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญ  

อยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 
ดังนั้นจึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการ
คมนาคมในระดับต่้า 

2)  ระยะด าเนินการ  

(1) ทางหลวงชนบท ชน.5016 (ทต.วัดสิงห์-บ้านน้ าพุ) เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงนอก
เวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินการ (พ.ศ. 2567-2568) พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ 

มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.06) และเมื่อพิจารณาผลกระทบ
จากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นจากการด้าเนินโครงการ พบว่าไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมี
อิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.06) และเมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงในเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินการ 
(พ.ศ. 2567-2568) พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมี
อิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.16) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นจากการด้าเนิน
โครงการ พบว่าไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ใน
ระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.16)  

(2) ถนนบ้านหนองเต่า-เขาน้อย เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่ม
เปิดด้าเนินการ (พ.ศ. 2567-2568) พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่้า สามารถ
เคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.04) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้น
จากการด้าเนินโครงการ พบว่าไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพ
การจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.04) 
และเมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงในเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินการภายหลังขยายก้าลังการผลิต 
(พ.ศ. 2567-2568) พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมี
อิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.05) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นจากการด้าเนิน
โครงการ พบว่าไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ใน
ระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.05) 

(3) ถนนหน้าโรงงาน เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินการ 
(พ.ศ. 2567-2568) พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่าง
มีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นจากการด้าเนิน
โครงการ พบว่าไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ใน
ระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03) และเมื่อ
พิจารณาสภาพจราจรช่วงในเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินการ (พ.ศ. 2567-2568) พบว่ามีสภาพ
การจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03) 
และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นจากการด้าเนินโครงการ พบว่าไม่ท้าให้สภาพจราจร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า 
สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03) 
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(4) ถนนหนองจงอาง-เขาน้อย เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่ม 

เปิดด้าเนินการ (พ.ศ. 2567-2568) พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่้า สามารถ
เคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้น
จากการด้าเนินโครงการ พบว่าไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพ
การจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03) 
และเมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงในเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินการ (พ.ศ. 2566-2567) พบว่า 

มีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 
0.03) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นจากการด้าเนินโครงการ พบว่าไม่ท้าให้สภาพ
จราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจร
ต้่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03) 

ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญ  

อยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 
ดังนั้นจึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะด้าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการ
คมนาคมในระดับต่้า 

5.5 ผลการศึกษาด้านการใช้น้ า 

1) ระยะก่อสร้าง 

น้้าใช้ในช่วงก่อสร้างแบ่งตามลักษณะกิจกรรมการใช้ได้ 2 ประเภท คือ น้้าใช้เพ่ือการอุปโภค-

บริโภคของคนงานก่อสร้าง และน้้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง โดยการก่อสร้างของโครงการคาดว่ามีคนงาน
สูงสุด (ในบางช่วง) ประมาณ 300 คน ซึ่งจะมีความต้องการใช้น้้าสูงสุดในส่วนนี้ประมาณ 60 ลูกบาศก์เมตร/
วัน (ค้านวณจากอัตราการใช้น้้า 200 ลิตร/คน-วัน อ้างอิงตามแนวทางการจัดท้ารายงานการิวเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนส้านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม, พ.ศ.2560) ส้าหรับน้้าใช้ก่อสร้างนั้นมีปริมาณการใช้ในแต่ละวันขึ้นอยู่กับ
ลักษณะกิจกรรมการก่อสร้าง ปริมาณการใช้น้้าก่อสร้าง ประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการได้
ก้าหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดเตรียมน้้าใช้ในช่วงก่อสร้างทั้งหมดให้มีความเพียงพอ ส่วนน้้าดื่มของคนงาน
ก่อสร้างจะใช้น้้ าดื่มบรรจุขวดซึ่ งก้าหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหามาใช้อย่างเพียงพอเช่นกัน   
ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบ
และระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้นจึงคาดว่าการ
ด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการใช้น้้าในระดับต่้า 
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2) ระยะด าเนินการ 

พ้ืนที่โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โรงงานอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ 
โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (บริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด) และโรงงานผลิตไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรม
จากน้้ากากส่า (บริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด) ดังนั้น โรงงานจะมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ร่วมกัน 
ส้าหรับในส่วนของแหล่งน้้าใช้จะพิจารณารับน้้าใช้จากกลุ่มบริษัทดังกล่าว เนื่องจากมีศักยภาพในการจัดสรร
น้้าดิบมีบ่อกักเก็บน้้าดิบและและระบบผลิตน้้าที่สามารถสนับสนุนกิจการของโครงการและลดความซ้้าซ้อน
ของการลงทุนจากความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ การจัดสรรน้้าใช้ในกิจกรรมต่าง  ๆ 
ของโครงการจะอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด และบริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด  

การใช้น้้าภายในโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ น้้า UF ประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
น้้าอ่อนประมาณ 3,536.1 ลูกบาศก์เมตร และน้้าอุตสาหกรรมประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร โดยโรงงานผลิต
แอลกอฮอล์และสุรา (บริษัท ตะวันแดง 1999 จ้ากัด) จะเป็นผู้จัดสรรน้้า UF และน้้าอ่อนให้กับโรงงาน  
ส่วนโรงงานผลิตไอน้้าและน้้าอุตสาหกรรมจากน้้ากากส่า (บริษัท ดินสวย น้้าใส จ้ากัด)  จะเป็นผู้จัดสรรน้้า
อุตสาหกรรมให้กับโครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและ 

ระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือ
มาตรการทั่วไป ดังนั้นจึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะด้าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบต่อการใช้น้้าในระดับต่้า 

5.6 ผลการศึกษาด้านการจัดการของเสีย 

1) ระยะก่อสร้าง 

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

2) ระยะด าเนินการ 

ของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงด้าเนินการจะมีแหล่งก้าเนิดหลักจาก 2 แหล่ง คือ มูลฝอยทั่วไปจากการ
อุปโภค-บริโภคของพนักงาน/อาคารส้านักงาน และกากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต 
ทัง้นี้ กากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตของโครงการส่วนใหญ่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้
ประโยชน์ได้ เช่น กากข้าวและมอลต์ สามารถน้าไปหมักท้าปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะสิ่งปฏิกูล
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หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น (083) ท้าอาหารสัตว์ เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ 
ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น (084)  

ของเสียจากอาคารส้านักงานโครงการจะจัดเตรียมถังรองรับของเสียที่มีฝาปิดมิดชิดแยกประเภท
ไว้ 4 ประเภท คือ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยทั่วไป ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย โดยจะน้าไปวาง
ตามสถานที่ต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ ก่อนจะรวบรวมใส่ภาชนะจัดเก็บที่มีลักษณะและขนาด
ตามความเหมาะสมกับของเสียที่แยกแต่ละประเภทพร้อมทั้งมีฝาปิดมิดชิด ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากราชการน้าไปก้าจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

ส้าหรับของเสียจากกระบวนการผลิต โครงการจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ของเสียอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้โครงการจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และชื่อผู้บ้าบัด พร้อมทั้งแสดง
วิธีก้าจัดเพ่ือขออนุญาตและรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกทั้งจะจัดท้าเอกสารก้ากับการ
ขนส่ง ให้กับผู้ขนส่งและผู้รับก้าจัดก่อนที่จะน้าของเสียออกจากพ้ืนที่โครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะ
หรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ 
มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
สามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้นจึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของ
โครงการในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการจัดการของเสียในระดับต่้า  

5.7 ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

โครงการจัดให้มีแผนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจ้านวน 2 ครั้ง ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยครั้งแรกเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียด
โครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชน  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรง
และทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ และเพ่ือน้าข้อคิด เห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดท้ารายงานฯ ให้ครบถ้วน และ
ครั้งที่ 2 เป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความม่ันใจ
ในรายงานฯ และ 

มาตรการฯ โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจะน้ามาปรับปรุงรายงานฯ 
และมาตรการฯ และผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ ทั้งนี้ การด้าเนินโครงการจะก่อให้เกิดทั้งผลดีและ
ผลเสีย โดยผลดีจะส่งผลให้มีการจ้างแรงงาน -มีงานท้าเพ่ิมขึ้น คนในพ้ืนที่มีอาชีพเสริม/มีงานท้า สภาพ
เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น ท้าให้ชุมชนเจริญขึ้น มีการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนและเงินช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
ให้แก่ชุมชน เป็นต้น ส่วนผลเสียที่จะเกิด เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน ปัญหากลิ่น
รบกวน ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน เป็นต้น ส้าหรับผลกระทบต่อปัญหาทางสังคมที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นนั้น 
โครงการได้มีการก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ด้าเนินโครงการตลอดระยะด้าเนินการจึงคาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่้า 
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5.8 ผลการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 1)   ระยะก่อสร้าง 

การก่อสร้างโครงการจะมีกิจกรรมที่อาจส่งผลต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงาน
ก่อสร้าง เช่น การใช้เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ อาจเกิดอุบัติเหตุจากการร่วงหล่น และการขนย้าย ถูกของ  

มีคมบาด อุบัติเหตุเหล่านี้ เกิดจากความประมาทของคนงานก่อสร้างในการป้องกันอันตรายดังกล่าว  
ทางโครงการก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาเคร่งครัดต่อมาตรการด้านความปลอดภัยในระยะก่อสร้าง เช่น  
การก้าหนดแนวเขตอันตรายห้ามเข้า โดยจัดให้มีรั้วและป้ายแจ้งเขตอันตรายไว้ชัดเจน ตรวจตราอุปกรณ์ 
เครื่องจักร ก่อนใช้งานทุกครั้งให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ในกรณีท่ีต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงหรืออยู่ในพ้ืนที่
เสี่ยงต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพ้ืนฐานตามที่บริษัทก้าหนด ได้แก่ หมวกนิรภัย 
รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัย และสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามลักษณะ
งาน นอกจากนี้โครงการได้ก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดของโครงการ พร้อมท้าการ
ฝึกอบรมจากโครงการก่อนการด้าเนินการใด ๆ รวมทั้ง ยังมีข้อก้าหนดด้านระบบการจัดการความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย และการรายงานอุบัติเหตุและอัคคีภั ย ที่คนงานก่อสร้าง 
ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติซึ่งจะก้าหนดไว้ในสัญญาจ้างจึงคาดว่าผลกระทบด้านลบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระยะ
ก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่้า 

 2)   ระยะด าเนินการ 

การเฝ้าระวังและการตรวจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มี
ผลกระทบต่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยท้าการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ
ท้างาน ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับความร้อน และเสียง เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงาน  

ที่ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมาย รวมทั้งก้าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข
สภาพแวดล้อมในการท้างานให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ.ศ. 2559 (กฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554) และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้อมในการท้างาน พ .ศ. 2549 โดยโครงการได้ก้าหนดให้หน่วยงานที่จะให้บริการในการตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในการท้างาน ให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2554 โดยวางแผนด้าเนินการตรวจวัด ดังนี้ 

(1)  คุณภาพอากาศในสถานที่ประกอบการ โครงการจะก้าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน มีดัชนีที่ท้าการตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ 
(Total Dust) และฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ (Respirable Dust) ที่บริเวณพ้ืนที่ขนถ่ายวัตถุดิบ 
ก้าหนดให้มีการตรวจวัดปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และกรดคลอริก (HCl) บริเวณพ้ืนที่ถังเก็บ
สารเคมี ก้าหนดให้มีการตรวจวัดปริมาณกรดซัลฟิวริก (H2SO4) บริเวณพ้ืนที่ระบบบ้าบัดน้้าเสีย อีกทั้ง 
ก้าหนดให้ด้าเนินการตรวจวัดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และมีเทน บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานระบบบ้าบัด
น้้าเสีย ซึ่งผลการตรวจวัดดังกล่าวจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อก้าหนดของ Occupational Safety 
and Health Administration (OSHA) โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Permisible Exposure Limits 
Time-Weighted Average : PEL-TWA) รวมทั้ งข้ อ เสนอแนะของ The American Conferrence Of 
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Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) โดยไม่ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Threshold Limits 
Value- Time-Weighted Average : TLV-TWA) และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
ขีดจ้ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560) โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม 
โครงการได้ก้าหนดให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั้งเพ่ือความ
ปลอดภัยในการท้างาน 

(2) ระดับเสียงในสถานประกอบการ โครงการจะก้าหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณ
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน มีดัชนีที่ท้าการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท้างาน 8 ชั่วโมง (TWA 8 
ชั่วโมง) และการตรวจวัด Noise Dose บริเวณพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งก้าเนิดเสียง เช่น บริเวณเครื่องบดวัตถุดิบ 
และบริเวณเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์เบียร์ ส้าหรับระดับเสียงที่พนักงานได้รับจะควบคุมระดับเสียงให้สอดคล้อง
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท้างานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 ซึ่งก้าหนดให้นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการท้างานในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) มิให้เกินมาตรฐานตามตาราง
แนบท้ายประกาศ โดยหน่วยวัดระดับเสียงดังที่ใช้ในประกาศนี้ ใช้หน่วยเป็นเดซิเบลเอ กล่าวคือ เมื่อ
เปรียบเทียบกับตารางแสดงมาตรฐานเปรียบเทียบระดับเสียงเฉลี่ยที่ยอมรับได้กับเวลาการท้างานในแต่ละวัน 
ซึ่งก้าหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการท้างาน 8 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ  อย่างไรก็ตาม 
โครงการได้ก้าหนดให้มีการติดป้ายเตือนแก่ผู้ที่เข้าไปในพ้ืนที่ดังกล่าวทราบ และก้าหนดให้ต้องสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย 

(3) ตรวจวัดค่าความร้อน โครงการจะก้าหนดให้มีการตรวจวัดค่าความร้อนบริเวณพ้ืนที่
ปฏิบัติงานส่วนเตรียมน้้าเวิร์ตที่มีหม้อต้มวัตถุดิบ และหม้อปรุงรส ซึ่งผลการตรวจวัดดังกล่าวจะต้องอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 
(กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2546  
โดยลักษณะงานที่ใช้แรงปานกลางหรือก้าลังงานที่ท้าให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเกิน 201-350  
กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตาม โครงการก้าหนดให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ความร้อน รวมทั้งลดระยะเวลาการท้างาน เพ่ือให้คนงานไม่ต้องสัมผัสกับความร้อนนานเกินไป 

(4) ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในพ้ืนที่ปฏิบัติงานซึ่ง
จะต้องมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอในการท้างาน 
โดยพิจารณาความเหมาะสม เช่น จัดตารางระยะเวลาในการตรวจสอบบ้ารุงรักษาระบบแสงสว่าง โดยการ 

ท้าความสะอาดหลอดไฟ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือช่วงเวลาที่หมาะสมที่เห็นว่าเกิดความสกปรกท้าให้
ประสิทธิภาพการให้แสงสว่างลดลง และเปลี่ยนหลอดไฟที่ใกล้หมดอายุ/เสื่อมสภาพ ให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ให้ความเข้มของแสงสว่างเพียงพอ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดแสงตาพร่าหรือกีดขวางการท้างาน เป็นต้น 
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5.9 ผลการศึกษาด้านสุขภาพ   

 โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ้ากัด ได้วางแผนด้าเนินโครงการ
โรงงานผลิตเบียร์ที่มีการใช้วัตถุดิบคือ ข้าวและมอลต์ ร่วมกับวัตถุดิบอ่ืนๆ คือ ฮอปส์ ยีสต์ และน้้า เพ่ือผลิต
เป็นเบียร์ที่ก้าลังการผลิต 35 ,000,000 ลิตร/เดือน (1 ,400,000 ลิตร/วัน จ้านวนวันท้างาน 300 วัน)  
ซึ่งผลิตภัณฑ์เบียร์เป็น “สุราแช่” หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้ความหมายรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับ
สุรากลั่นแล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรี (พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493) โดยการพัฒนา
โครงการในครั้งนี้ เข้าข่ายต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ไม่เข้าข่ายต้องจัดท้า
รายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดโครงการ กิจการ หรือการด้าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดท้ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท้ารายงานการประเมิน  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เพ่ือน้าเสนอผลการศึกษา
ดังกล่าวต่อส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่
ก้าหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 การศึกษาและจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้  โครงการได้ประเมิน 

ผลกระทบทางสุขภาพไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการจัดท้ารายงาน  

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
รวมถึงประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ ของกระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2552 และแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพ 
ส้าหรับคณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยส้านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  

 ทั้งนี้ โครงการได้ประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยใช้การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัส
สารหรือปัจจัยคุกคามสุขภาพ (Exposure) ในเชิงปริมาณ (Quantitative Health Risk Assessment) และ
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเชิงคุณภาพ (Qualitative Health Risk Assessment) สรุปได้ดังนี้  

 1) การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเชิงปริมาณ (Quantitative Health Risk Assessment)  

 (1.1) ระยะก่อสร้าง 

 มลพิษหลักทางอากาศในระยะก่อสร้าง ได้แก่ (1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากกิจกรรมการ
เตรียมพ้ืนที่และงานฐานราก และ (2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ (CO) จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ทั้งนี้  จากการทบทวน 

ค่า Reference Concentration (RfC) ของสารมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการด้าเนินโครงการในระยะ
ก่อสร้าง พบว่า ไม่มีงานวิจัยใดที่มีค่า RfC จากการรับสัมผัสระยะยาว มีเพียงการก้าหนดค่า RfC เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) โอยอ้างอิงจาก All OEHHA Acute, 8-hour and Chronic Reference Exposure Levels (chRELs) 
as of November, 2019 นอกจากนี้ โครงการได้พิจารณาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่า 
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RfC โดยค้านวณสัดส่วนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สามารถประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนโดยรอบพื้นท่ีโครงการจากการได้รับ
สัมผัสมลพิษทางอากาศได้ดังนี้ 

 กรณีมีค่า RfC ผลการประเมินค่าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) จากการสัมผัส 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย  
1 ชั่วโมง ในระยะก่อสร้าง แสดงดังตารางที่ 5.9-1 พบว่า บริเวณจุดสังเกตมีค่า HQ ของก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.0349-0.043, 0.1570-0.5332 และ 0.0150-0.0836 ตามล้าดับ ซึ่งสรุปได้ว่า การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
อยู่ในระดับต่้า หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HQ≤1) ส้าหรับค่าความเสี่ยงรวมหรือ Hazard Index (HI)  
ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ จากการสัมผัส
มลพิษทางอากาศ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ผลรวมค่า HQ ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ (NO2)) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.1919-0.5729 ซึ่งสรุปได้ว่า ปริมาณมลพิษทางอากาศที่ร่างกายได้รับ
เฉลี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 
(HI≤1)  

 กรณีไม่มีค่า RfC กรณีที่สารมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่า RfC โครงการได้ค้านวณ
สัดส่วนค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
แสดงดังตารางที่ 5.9-2 ทั้งนี้ จากการสัมผัสมลพิษทางอากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ พบว่า บริเวณ 

จุดสังเกตที่มีค่าสัดส่วนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าอยู่ระหว่าง  
0.5865-0.8397, 0.7047-0.7373, 0.0072-0.0818 และ 0.0005-0.0058 และค่าสัดส่วนเฉลี่ย 8 ชั่วโมงของ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0015-0.0084 ซ่ึงถือว่ามีค่าอยู่ในระดับต่้า (สัดส่วน ≤1) 
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ตารางที่  5.9-1 ค่าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) จากการสัมผัสก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ค่าความ
เส่ียงรวม 

(HI) 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

(SO2) 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

(NO2) 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

(CO) 
1 ชั่วโมง 1/ HQ 3/ 1 ชั่วโมง 1/ HQ 3/ 1 ชั่วโมง 2/ HQ 3/ 1 ชั่วโมง 5/ 

จุดสังเกต        

1. พ้ืนที่โครงการ (A1) 26.23 0.0397 250.59 0.5332 192.24 0.0084 0.5729 
2. ชุมชนบ้านเขาน้อย (A2) 23.35 0.0354 170.16 0.3620 159.46 0.0069 0.3974 
3. วัดรางดู่ (A3) 23.04 0.0349 73.77 0.1570 34.39 0.0015 0.1919 
4. บ้านเขาน้อย 28.76 0.0436 160.69 0.3419 105.43 0.0046 0.3855 

ค่า RfC  660 4/ ≤ 1 470 4/ ≤ 1 23,000 4/ ≤ 1 ≤ 1 

หมายเหตุ : 1/ ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากแหล่งก้าเนิดของโครงการด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD รวมกับค่าความ  
  เข้มข้นพื้นฐานในบรรยากาศ  
 2/ ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากแหล่งก้าเนิดของโครงการด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD 
 3/ HQ = ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่ได้รับสัมผัส (มคก./ลบ.ม.) / ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณสารที่รับเข้า 
  ร่างกายทางการหายใจโดยไม่ท้าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (มคก./ลบ.ม.) 
 4/ Cal 19 : All OEHHA Acute, 8-hour and Chronic Reference Exposure Levels (chRELs) as of November, 2019 สืบค้น 
  จาก https://oehha.ca.gov/air/general-info/oehha-acute-8-hour-and- chronic-reference-exposure-level-rel-summary 
 5/ ค่า HI = ค่าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ (ผลรวมค่า HQ ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ 
  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง)  
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2564 

ตารางที่ 5.9-2 สัดส่วนค่าความเข้มข้นของมลสารทางอากาศในระยะก่อสร้าง เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

รายละเอียด 

สัดส่วนค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ3/ 

ในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

ฝุ่นละอองรวม 
(TSP) 

ฝุ่นละอองขนาด 

ไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM-10) 

ฝุ่นละอองขนาด 

ไม่เกิน 2.5 ไมครอน  
(PM-2.5) 

ก๊าซซัลเฟอร ์
ไดออกไซด ์ 

(SO2) 

ก๊าซคาร์บอน 

มอนอกไซด ์
(CO) 

24 ชั่วโมง 1/ 24 ชั่วโมง 1/ 24 ชั่วโมง 2/ 24 ชั่วโมง 2/ 8 ชัว่โมง 2/ 

จุดสังเกต      
1. พื้นที่โครงการ (A1) 0.8397 0.7373 0.0818 0.0053 0.0090 
2. ชุมชนบ้านเขาน้อย (A2) 0.7846 0.7255 0.0562 0.0013 0.0051 
3. วัดรางดู่ (A3) 0.5865 0.7047 0.0072 0.0005 0.0009 
4. บ้านเขาน้อย 0.7785 0.7199 0.0270 0.0058 0.0032 

หมายเหตุ :  1/ สัดส่วนค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากแหล่งก้าเนิดของโครงการด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD รวมกับค่าความ
เข้มข้นพื้นฐานในบรรยากาศ (มคก./ลบ.ม.)/ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(มคก./ลบ.ม.) 

 2/ สัดส่วนค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากแหล่งก้าเนิดของโครงการด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD/ค่ามาตรฐาน 
   คุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (มคก./ลบ.ม.) 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2564 

 

 

 

https://oehha.ca.gov/air/general-info/oehha-acute-8-hour-and-%20%20chronic-reference-exposure-level-rel-summary
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(1.2) ระยะด าเนินการ  

 มลพิษหลักทางอากาศในระยะด้าเนินการมาจากกลิ่นรบกวนจากระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบ
ชีวภาพ (UASB) โดยเกิดก๊าซชีวภาพที่เป็นผลพลอยได้จากระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบ UASB ซึ่งทั่วไปพบว่า 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ก๊าซมีเทน (Methane; CH4) ประมาณร้อยละ 50-70 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ประมาณร้อยละ 30-50 ส่วนที่เหลือเป็นก๊าซชนิดอ่ืนๆ เช่น ไฮโดรเจน (H2) ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจน 
ซัลไฟด์ (H2S) ไนโตรเจน (N2) และไอน้้า เป็นต้น โดยองค์ประกอบไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพอาจ
ก่อให้เกิดมลพิษด้านกลิ่นรบกวน และสร้างความเดือดร้อนร้าคาญ ทั้งนี้ ก๊าซชีวภาพที่เกิดข้ึนจะถูกรวบรวมเข้า
หอเผาท้าลายก๊าซชีวภาพ (Flare) แบบปิด (Enclosed Type) ที่สามารถรองรับก๊าซชีวภาพได้ 200 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด โดยใช้หลักการควบคุมความดันภายในถัง UASB กล่าวคือ เมื่อก๊าซชีวภาพสะสม
ภายในถัง UASB และมีความดันเพ่ิมขึ้นถึง 7 มิลลิบาร์ ก๊าซชีวภาพจะถูกรวบรวมไปเผาทิ้งที่หอเผาท้าลาย
ก๊าซชีวภาพ (Flare) จนกว่าความดันจะลดลงน้อยกว่า 7 มิลลิบาร์ ทั้งนี้ โครงการจะเลือกใช้ระบบท่อ
รวบรวม/ล้าเลียงที่ท้าด้วยวัสดุ HDPE หรือวัสดุแสตนเลส ซึ่งเป็นวัสดุทนไฟ และออกแบบให้มีการติดตั้ง
อุปกรณ์ระบบความปลอดภัยที่บริเวณระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบ UASB เพ่ือเป็นการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซ
ชีวภาพ ตลอดจนการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึน  

นอกจากนี้ โครงการได้ออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชน 
และก้าหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียวแนวกันชน (Buffer Zone) บริเวณระบบบ้าบัดน้้าเสียที่มีความกว้าง 15 เมตร 
เพ่ือปลูกไม้ยืนต้นและลดการพัดพาของกลิ่น  

2) ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพ   

ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพของโครงการโดยใช้ตารางเมตริกซ์ประเมิน
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) เพ่ือหาขนาดของความเสี่ยง (Magnitude) โดยขนาดของ 
ความเสี่ยงค้านวณได้จากผลคูณระหว่างโอกาสของการเกิด (Likelihood) และความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Consequences) และน้ามาจัดล้าดับความส้าคัญของผลกระทบต่อสุขภาพด้วยตารางเมตริกซ์ 
ความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งต่อประชาชน
โดยรอบพ้ืนที่โครงการ คนงานก่อสร้าง รวมถึงพนักงานโครงการ ซึ่งแบ่งระดับความเสี่ยงของผลกระทบต่อ
สุขภาพ ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ต่้า ปานกลาง สูง และสูงมาก สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

ระดับความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ด้าเนินการของโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม
ที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเพ่ิมขึ้น และส่วนน้อยอยู่ในระดับสูง โดยเป็นระดับที่ไม่สามารถ
ยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ โครงการได้ก้าหนดมาตรการป้องกันและ 

ลดผลกระทบต่อสุขภาพรองรับไว้แล้ว และประเด็นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งต่อประชาชนที่
โดยรอบพ้ืนที่โครงการ คนงานก่อสร้าง รวมถึงพนักงานโครงการดังนี้  

(2.1)  ระยะก่อสร้าง ผลกระทบต่อสุขภาพในระดับปานกลางที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อประชาชน
โดยรอบพ้ืนที่โครงการ/คนงานก่อสร้าง ได้แก่ ระดับเสียงจากการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกิจกรรมการ
ก่อสร้าง รวมถึงการขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์และการรับส่งคนงานก่อสร้าง ความสั่นสะเทือน การจ้างงานภายใน
ชุมชน ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน และวิถีชีวิตของชุมชนเกิดการรบกวน ปัญหาการจราจร
ติดขัด/การคมนาคมไม่สะดวก การจัดการขยะมูลฝอย/ของเสีย การจัดการน้้าเสีย/น้้าทิ้ง และโรคติดต่อจาก
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คนงานก่อสร้าง และความเพียงพอของสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่  ส้าหรับผลกระทบ
ต่อสุขภาพในระดับสูงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ/คนงานก่อสร้าง ได้แก่ อุบัติเหตุ
ที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง การรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง และอุบัติเหตุ
จากการท้างาน (ท้ังการกระท้าท่ีไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) 

  (2.2) ระยะด าเนินการ ผลกระทบต่อสุขภาพในระดับปานกลางที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ต่อประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ/พนักงานโครงการ ได้แก่ มลพิษทางอากาศจากระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบ
ชีวภาพ (UASB) เสียงดังจากการใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิต การจัดการขยะมูลฝอย/ของเสียจาก
กิจกรรมการด้าเนินโครงการ การจัดการน้้าเสีย/น้้าทิ้ง ระบบระบายน้้าและป้องกันน้้าท่วม ปัญหาการจราจร
ติดขัด/การคมนาคมไม่สะดวก การจ้างงานพนักงานเพ่ิมขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสินค้าและบริการใน
ชุมชน ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนและวิถีชีวิตของชุมชนเกิดการรบกวน  การสัมผัสความร้อนจาก
กระบวนการผลิต การสัมผัสสารเคมีในกระบวนการผลิต อุบัติเหตุจากการท้างาน และความเพียงพอของ
สวัสดิการด้านสุขภาพ ส้าหรับผลกระทบต่อสุขภาพในระดับสูงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อประชาชนโดยรอบพ้ืนที่
โครงการ/พนักงานโครงการ ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง อุบัติเหตุ/ความเสี่ยง/เหตุฉุกเฉิน 

ที่เกิดจากกระบวนการผลิต (สารเคมีรั่วไหล อัคคีภัย ถังผลิตภัณฑ์รั่วไหล เป็นต้น) และอุบัติเหตุจากการ
ท้างานที่เกิดจากการกระท้าท่ีไม่ปลอดภัยและสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย 

5.10 ผลการศึกษาด้านการประเมินอันตรายร้ายแรง/ความเสี่ยง 

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงจากการด้าเนินงานโครงการ ไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดท้า
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามบัญชีท้ายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด้าเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 
อย่างไรก็ตาม โครงการมีการใช้สารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหล คือ ก๊าซคาร์บอน 

ไดออกไซด์ (CO2) และแอมโมเนีย (NH3) บริษัทที่ปรึกษาจึงก้าหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เพ่ือจัดล้าดับ
ความรุนแรงของผลกระทบในแต่ละด้าน ทั้งในส่วนของผลกระทบต่อบุคคล ผลกระทบต่อชุมชน ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อทรัพย์สิน พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก เนื่องจาก
ทางโครงการมีมาตรการป้องกันด้านต่างๆ รวมถึงแผนฉุกเฉิน ทั้งนี้โครงการได้ก้าหนดมาตรการเพ่ิมเติมดังนี้ 

1) จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับ
ลักษณะงาน เช่น ข้อปฏิบัติในการท้างานอย่างปลอดภัย อันตรายและการป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่ใช้ใน
โครงการ สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท้างาน การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การป้องกัน
และระงับอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 

2) จัดตั้งองค์กรเพ่ือความปลอดภัย (Safety Organization) คณะกรรมการความปลอดภัย และ
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจ้าโครงการ เพ่ือก้าหนดตรวจสอบและดูแลงานด้านอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องโดยมีการประชุมทุกๆ เดือน 

3) จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพ้ืนที่โครงการ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน และแผนการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการฝึกซ้อมตาม
แผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4) จัดเตรียมผังแสดงเส้นทางหนีไฟไปยังบริเวณจุดรวมพล 

5) จัดให้มีเครื่องตรวจวัดก๊าซ หรือ Gas Detector ซึ่งจะมีสัญญาณดังเมื่อตรวจพบกรณีรั่วไหลของก๊าซ
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6.  ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จะเสนอมาตรการที่จะใช้ในระยะก่อสร้างและ
ระยะด าเนินการ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ทันท่วงท ี

6.1 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ โดยได้น าเสนอไว้ในตารางที่ 6.1-1 ตารางที่ 
6.1-2 และตารางท่ี 6.1-3 ตามล าดับ 

6.2 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 นอกจากมาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อมดังข้างต้น บริษัทที่ปรึกษายังได้เสนอแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง  

ที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ส าคัญ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกัน  

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการน ามาปฏิบัติ รายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแสดงไว้ในตารางท่ี 6.2-1 และตารางท่ี 6.2-2 
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ตารางท่ี 6.1-1 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  มาตรการทั่วไป 

 
1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด ตั้งอยู่ที่
ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท อย่างเคร่งครัด โดยมีก าลังการผลิต 
1,400,000 ลิตร/วัน และผังการใช้ประโยชน์โครงการ ดังรูปที่ 1 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 

 2) ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่
ตรวจวัดได้ในช่วงการด าเนินการปกติ หรือมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าควบคุมหรือ 

ค่ามาตรฐาน ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงาน 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 

 3) ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งก าเนิดของโครงการมีค่าเกินค่าควบคุม 

ที่ก าหนดไว้ให้โครงการท าการตรวจหาสาเหตุ ท าการแก้ไข และท าการตรวจวัดซ้ า
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข พร้อมท้ังก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 

 4) เมื่อผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
เหล่านั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด 
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดระยะเวลาการ
ติดตามตรวจสอบต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  มาตรการทั่วไป  
   (ต่อ) 
 

5) หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด ต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อหน่วยงานดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหา 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 

 6) บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) 
เพื่อด าเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  
และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การจัดท าและการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ด าเนินการ
หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท าเมื่อได้รับอนุญาตให้ด าเนินโครงการหรือกิจการแล้ว  
พ.ศ.2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 

 7) ในกรณีที่บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างไปจากท่ีได้เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ได้
ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตเป็นผู้พิจารณา ดังนี้ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  มาตรการทั่วไป 
(ต่อ) 

 

- หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระส าคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้
จัดท าส าเนาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและการปรับปรุงแก้ไขมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่รับจดแจ้งไว้ส่งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 

 - หากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตมีความเห็นว่า 

การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้น ๆ อาจกระทบต่อ
สาระส าคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ
หรืออนุญาตจัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความ
เห็นชอบประกอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อ
โครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามที่
คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.  การประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลโครงการ 

1) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร 

และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู้ที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน  
ช่องทางการติดต่อ สื่อสารรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนและแจ้งผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่ เกิดจากการ
ด าเนินงานของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 

 2) ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) จัดให้ มีการเยี่ ยมชมโครงการ (Open House) เพื่ อ ให้ กลุ่ มผู้ น าท้องถิ่น /
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลาง/
ภูมิภาค/ท้องถิ่นและบุคคลผู้สนใจเข้าเห็นสภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
เทคโนโลยีกระบวนการผลิต และตอบข้อสงสัยเพื่อคลายความวิตกกังวล โดยเน้น
การสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) เพื่อการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและปรับปรุง/พัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนควบคู่
การพัฒนาโครงการ 

-  ชุมชนรอบ 

พื้นที่โครงการ/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 

3.  เศรษฐกิจและสังคม  
และการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน 

1) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อท าหน้าที่ 
ในการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
โครงการ ตลอดจนวินิจฉัยและเร่งแก้ไข ข้อร้องเรียนของประชาชนโดยให้บริษัท 
โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด เป็นผู้ประสานและขอความร่วมมือจาก 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ดังนี ้

-  ชุมชนรอบ 

พื้นที่โครงการ/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.  เศรษฐกิจและสังคม  
และการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน  

(ต่อ) 

1) นายอ าเภอหันคา หรือผู้แทน                                                                                 ประธานกรรมการ 
2) นายอ าเภอวัดสิงห์ หรือผู้แทน รองประธานกรรมการ 
3) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท หรือผู้แทน 

รองประธานกรรมการ 

4) อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท หรือผู้แทน กรรมการและ
เลขานุการ 

5) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท หรือ
ผู้แทน 

กรรมการ 

6) นายกเทศมนตรีต าบลหนองแซง หรือผู้แทน                                                                               กรรมการ 
7) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ภายในต าบลหนองแซง หรือผู้แทน 

กรรมการ 

8) ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดชัฏฝาง หรือผู้แทน กรรมการ 
9) ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดพรหมวิหาร หรือ

ผู้แทน 

กรรมการ 

10) ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนสีนวน หรือผู้แทน กรรมการ 
11) ก านันต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา หรือ

ผู้แทน 

กรรมการ 

12) ก านันต าบลไพรนกยูง อ าเภอหันคา หรือผู้แทน กรรมการ 
13) ก านันต าบลวังหมัน อ าเภอวัดสิงห์ หรือผู้แทน กรรมการ 
14) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยูง กรรมการ 
15) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน กรรมการ 
16) สาธารณสุขอ าเภอหันคา กรรมการ 
17) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านดอนไร่ (หนองแซงตีน

ดง) ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา หรือผู้แทน 

กรรมการ 

18) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่6 บ้านสระดู่ ต าบลหนองแซง 
อ าเภอหันคา หรือผู้แทน 

กรรมการ 
 

-  ชุมชนรอบพื ้
นที่โครงการ/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.  เศรษฐกิจและสังคม  
และการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน  
(ต่อ) 

19) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่8 บ้านหนองจงอาง  
ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา หรอืผู้แทน 

กรรมการ 

20) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่10 บ้านชัฎฝาง  
ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา หรอืผู้แทน 

กรรมการ 

21) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่11 บ้านดอนสีนวน  
ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา หรอืผู้แทน 

กรรมการ 

22) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่12 บ้านรางดู่ (เดน่กระต่าย) 
ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา หรอืผู้แทน 

กรรมการ 

23) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่13 บ้านตลุกเทื้อม  
ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา หรอืผู้แทน 

กรรมการ 

24) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่15 บ้านเขาน้อย  
ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา หรอืผู้แทน 

กรรมการ 

25) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่16 บ้านหนองเต่า  
ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา หรอืผู้แทน 

กรรมการ 

26) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่17 บ้านหนองกาเหลืองต าบล
หนองแซง อ าเภอหันคา หรือผู้แทน 

กรรมการ 

27) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่1 บ้านบ่อพระ  
ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหันคา หรอืผู้แทน 

กรรมการ 

28) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่8 บ้านบ่อมะกอก  
ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหันคา หรอืผู้แทน 

กรรมการ 

29) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่12 บ้านหนองมณฑล  
ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหันคา หรอืผู้แทน 

กรรมการ 

30) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่4 บ้านวังหมัน  
ต าบลวังหมัน อ าเภอวัดสิงห ์หรือผู้แทน 

กรรมการ 

31) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่6 บ้านหนองโสน  
ต าบลวังหมัน อ าเภอวัดสิงห ์หรือผู้แทน 

กรรมการ 
 

-  ชุมชนรอบ 

พื้นที่โครงการ/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.  เศรษฐกิจและสังคม  
และการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน  
(ต่อ) 

32) กรรมการผู้จดัการบริษัท โรงเบียรต์ะวันแดง 
1999 จ ากัด 

กรรมการ 
แเละเลขานุการร่วม  

-  ชุมชนรอบ 

พื้นที่โครงการ/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
- ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเง่ือนไข
เพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ในระหว่างการก่อสร้างและด าเนินการ รวมถึงปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชน อัน
เนื่องมาจากการด าเนินโครงการ 
- พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีด าเนินงานที่อาจก่อให้ เกิด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยอาจเชิญบุคลากร องค์กรและ/หรือหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่ 
 ตรวจสอบแผนงานก่อสร้าง และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลก่อน/

เปิดเผยข้อมูลก่อสร้าง 
 ตรวจสอบรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ตรวจสอบเรื่องราวร้องเรียนต่าง ๆ เรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

-  ชุมชนรอบ 

พื้นที่โครงการ/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 

3.  เศรษฐกิจและสังคม  
และการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน  
(ต่อ) 

- พิจารณาและวินิจฉัยค าร้องทุกข์ ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ รวมทั้งสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับ
โครงการ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้เกี่ยวข้อง 
- ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติ กรณีมีข้อพิพาทด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม

ระหว่างโครงการกับชุมชน มีอ านาจแต่งตั้งคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่
ตามความเหมาะสม 

-  ชุมชนรอบ 

พื้นที่โครงการ/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.  เศรษฐกิจและสังคม  
และการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน 
(ต่อ) 

3) ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ให้กรรมการฯ มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 
4 ปี ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง และอาจ
ได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก เมื่อครบก าหนดวาระ หากยัง
มิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการ ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการสรรหาหรือ
แต่งตั้งใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตาม 

วาระนั้น ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการสรรหา
หรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการ
นั้นพ้นจากต าแหน่ง และให้ผู้ได้รับการสรรหา หรือได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งแทน อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  
ในกรณีที่กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งมีวาระเหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน จะไม่
ด าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงก็ได้ นอกจากนั้น 
กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งนอกเหนือจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ เมื่อตาย 
ลาออก คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งเพราะมี
ความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

-  ชุมชนรอบ 

พื้นที่โครงการ/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 

 4) ความถี่ในการประชุม การประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุม
อย่างน้อยทุก 3 เดือน หรือตามความเหมาะสม แต่หากพบว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน
สามารถประชุมก่อนหนดเวลาปกติได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

กึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด ส่วนการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือ
เสียงข้างมาก โดยกรรมการ 1 คน มีเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

-  ชุมชนรอบ 

พื้นที่โครงการ/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 

 5) ก าหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ เช่น แผนการตรวจวัด กฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
โดยก าหนดให้ด าเนินการภายหลังการเห็นชอบภายใน 6 เดือน และเป็นประจ าทุก
ครั้งท่ีมีการปรับหรือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 

-  ชุมชนรอบ 

พื้นที่โครงการ/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.  เศรษฐกิจและสังคม  
และการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน (ต่อ) 

6) จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนและติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก การ
ด าเนินการภายใน 24 ช่ัวโมง หากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นให้รีบด าเนินการแก้ไข
ภายใน 7 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลาดังกล่าว ต้องรายงานให้ผู้
ร้องเรียนทราบทุก 7 วัน หลังจากนั้น แจ้งทุกๆ 15 วัน และในกรณีที่พบว่าสาเหตุ
ของปัญหาไม่ได้เกิดมาจากโครงการต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบภายใน 24 
ช่ัวโมง ตามขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน ดังรูปที่ 2 

-  ชุมชนรอบ 

พื้นที่โครงการ/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 

 7) จัดท าบันทึกข้อร้องเรียนจากหน่วยงาน/ชุมชนโดยรอบจากการด าเนินโครงการ 
รวมทั้งสรุปปัญหาข้อร้องเรียน ผลการแก้ไขปัญหา ทบทวนสาเหตุของปัญหาและ
ก าหนดแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ าโดยจัดท าเป็นสรุปประจ าเดือน 

-  ชุมชนรอบ 

พื้นที่โครงการ/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 

 8) ก าหนดมาตรการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
อย่างเป็นธรรม โดยอาจใช้หลักการเชิงปริมาณตามข้อตกลงในคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

-  ชุมชนรอบ 

พื้นที่โครงการ/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  ทรัพยากรดินและ 

การชะล้างพังทลาย
ของดิน 

1) การก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนของโครงการ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จใน 

ฤดูแล้ง และฉีดพรมน้ าเป็นประจ าทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) 
จนกว่าเทคอนกรีตหรือลาดยางแอสฟัลท์แล้วเสร็จ 

- พื้นที่โครงการและถนน 

ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) ก าหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการขุด ตัก เคลื่อนย้าย 
หรือถมกลบ ให้ชัดเจนและด าเนนิการเฉพาะในพื้นที่ท่ีจะท าการก่อสร้างเท่านัน้ 

- พื้นที่โครงการและถนน 

ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) จัดให้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการชะล้างพังทลายจากกิจกรรมการขุด
และเปิดหน้าดิน เช่น ปรับพื้นที่เป็นคอนกรีตหรือบดอัดดินให้แน่น การปลูก
พืชคลุมดินหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ งดกิจกรรมการเปิดหน้าดินในช่วงที่มีฝน
ตกหนัก หรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

- พื้นที่โครงการและถนน 

ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) จัดท าบ่อดักตะกอนบริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการ
ชะล้างเศษดิน ทราย ตะกอนไปยังบริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ และไหลลงสู่
แหล่งน้ า    

- พื้นที่โครงการและถนน 

ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

2.  คุณภาพอากาศ 1) ติดตั้งรั้วก้ันเขตก่อสร้างสูง 2 เมตร และปิดคลุมกองวัสดุก่อสรา้งด้วยผา้ใบหรือ
พลาสติก เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง 

- พื้นที่โครงการและถนน 

ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) ฉีดพรมน้ าในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้ งกระจายของฝุ่นละออง ยกเว้นช่วงที่มี  
ฝนตก เช่น ถนน พ้ืนท่ีที่มีกิจกรรมการปรับถม เป็นต้น อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน 
(เช้า-บ่าย) 

- พื้นที่โครงการและถนน 

ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
- ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 

 3) รถบรรทุกที่ใช้ในการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง ดิน หิน หรือเศษวัสดุก่อสร้างให้มี
ผ้าใบปิดคลุมวัสดุอย่างมิดชิด และจัดท าบ่อล้างท าความสะอาดล้อรถบรรทุก
ทุกครั้งก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดถนน
และดูแลเก็บเศษดินที่อาจติดไปกับล้อรถบรรทุก 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) ให้มีการตรวจสอบ บ ารุงรักษาหรือตรวจสภาพยานพาหนะ/เครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้างตามคู่มือการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอและ
เคร่งครัด เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และไม่ให้เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ
ทางอากาศ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) จัดเก็บและท าความสะอาดบริเวณพื้นท่ีที่มีการเปิดผิวหน้าดิน รื้อถอน/ท าลาย 

สิ่งปลูกสร้าง กองวัสดุอุปกรณ์ ขุดเจาะดิน หิน หรือคอนกรีต ให้เรียบร้อย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. คุณภาพอากาศ  
   (ต่อ) 

6) ปลูกต้นไม้รอบพื้นที่ โครงการตามผังพื้นที่สี เขียว เพื่อลดการกระจายของ 

ฝุ่นละออง 
- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
 7) สนับสนุน/ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงถนนที่ใช้

ในการขนส่ง/ท างาน เฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชนให้เป็นถนนปลอดฝุ่น และถนนช่วงที่
ผ่านหมู่บ้านเขาน้อยให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

3. ระดับเสียง 1) จัดให้มีวัสดุอุปกรณป์้องกันเสยีง เช่น ที่อุดหู ที่ครอบหู แก่พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่เสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล (เอ) อย่างเพียงพอ และก ากับให้ผู้รับเหมา
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์
ป้องกันเสียงอย่างถูกต้องและตระหนักต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง หรืออาจมีผลกระทบต่อชุมชน ให้ด าเนินการ
เฉพาะในช่วงกลางวันระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อน
ของประชาชน และหากมีความจ าเป็นต้องด าเนินงานก่อสร้างเฉพาะกิจกรรมที่ 
ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน ต้องแจ้งแผนการด าเนินงานให้หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องที่และชุมชนทราบเป็นการล่วงหน้า 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) ให้มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ตามคู่มือการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอและเคร่งครัด เพื่อให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) ควบคุมและจ ากัดความเร็วรถบรรทุกช่วงที่วิ่งผ่านย่านชุมชนไม่เกิน 40 กิโลเมตร
ต่อช่ัวโมง พร้อมติดเบอร์โทรศัพท์ที่รถบรรทุก เพื่อรับแจ้งการขับรถไม่สุภาพ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 
5) แจ้งแผนการก่อสร้าง ให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโครงการทราบล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ พร้อมท้ังก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดให้ชัดเจน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 

6) จัดให้มีรั้วผ้าใบหรือรั้วสังกะสีกั้นแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน และปลูกต้นไม้
ตามแนวเขตที่ดิน ตั้งแต่ช่วงแรกของการก่อสร้าง เพื่อลดระดับเสียงที่จะออกสู่
ภายนอก 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

7) ติดตั้งแผ่นไม้อัด ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า 
ความสูง 2 เมตร ตามแนวเขตพื้นท่ีก่อสร้างด้านทิศเหนือใกล้กับบ้านหนองจงอาง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. ระดับเสียง (ต่อ) 8) ดูแลก ากับให้คนงานก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า  
85 เดซิเบลเอ ให้ท างานได้ไม่เกิน 8 ช่ัวโมงต่อวัน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 

9) จัดให้มีมาตรการลดระดับเสียงดังจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
ได้แก่ การปฏิบัติตามคู่มือ การบ ารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนซ่อมแซมดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาและบ ารุงรักษาเครื่องจักร
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

4. คุณภาพน  า 1) จัดให้มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งมีบ่อดัก
ตะกอนอย่างน้อย 2 แห่ง บริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อ
รองรับน้ าไหลบ่าหรือน้ าปนเปื้อนในช่วงฤดูฝนก่อนระบายออกสู่ภายนอก 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) จัดให้มีรางระบายน้ าฝน ระบายน้ าในพื้นที่ท่ีมีการก่อสร้างและรวบรวมน้ าฝนผ่าน
บ่อดักตะกอน ก่อนระบายสู่บ่อหน่วงน้ าฝนของโครงการต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) ก าหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะให้เพียงพอส าหรับ
คนงานก่อสร้างตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
พ.ศ. 2548 และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และติดต่อให้หน่วยงานราชการที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามารับสิ่งปฏิกูลเพื่อน าไปก าจัดตามหลัก
สุขาภิบาลต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) รวบรวมน้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของคนงานก่อสร้างที่พักอาศัยอยู่ใน
พื้นที่โครงการ เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ าเสียได้ไม่น้อยกว่า 31.8 
ลบ.ม./วัน และบ่อพักน้ าท้ิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 วัน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 6) ก าหนดให้ผู้รับเหมาจัดซื้อน้ าจากภายนอกเข้ามาใช้ภายในโครงการให้เพียงพอ
ตลอดช่วงการก่อสร้างโครงการ เพื่อการอุปโภคบริโภคของคนงาน และป้องกัน
ปัญหาแย่งน้ าของประชาชน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

7) ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัสดุก่อสร้าง และของเสียทุกชนิดลงรางระบาย 

น้ าท้ิง 
-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

- 120 - 

 

ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5. คุณภาพน  าใต้ดิน 1) ปูพื้นบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding pond) และบ่อพักน้ าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency 
pond) ด้วยแผ่นพลาสติกกันซึมชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) โดยให้
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นในแต่ละบ่อก่อนที่จะมีการปล่อยน้ าเข้าบ่อ เพื่อป้องกัน
แผ่นพลาสติกกันซึมชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) แตกเสียหาย 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) ออกแบบโครงการ ให้มีความกลมกลืนกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ
ให้มากที่สุด และจัดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืน (ปลูกไม้ 
ยืนต้นทรงสูง) เป็นแนวกันชนโดยรอบแปลงท่ีดินของโครงการ 

-  พืน้ท่ีโครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

6. การใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

1) จ ากัดการใช้ประโยชน์ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่พัฒนา 

ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตหรือตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
 2) หลีกเลี่ยงการใช้ถนนลูกรังหรือถนนดินที่ผ่านย่านชุมชน รวมทั้งหลีกเลี่ยง 

การใช้เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างร่วมกับถนนในท้องถิ่นที่ประชาชน 

ใช้สัญจรหลัก 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

7. การคมนาคมขนส่ง 
 

1) ปรับปรุงพื้นผิวถนนช่วงที่ผ่านย่านชุมชนบ้านเขาน้อยให้เป็นแอสฟัลท์หรือ
คอนกรีต เพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง และการสัญจร 

-  พื้นที่ โครงการและถนน
เข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) วางแผนในการเคลื่อนย้าย ขนส่ง เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ เข้าสู่พื้นที่โครงการ 
โดยในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ ประสานงานกับต ารวจทางหลวง  
และต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรในพื้นที่ เพื่ออ านวยความสะดวกในการจราจร 

-  พื้นที่โครงการและเส้นทาง
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้างได้ทราบล่วงหน้า  
ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เพื่อใช้ความระมัดระวังเมื่อจะสัญจรผ่าน รวมทั้งติดป้าย
แสดงช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ ระบุวันเริ่มต้นโครงการและวันสิ้นสุด
โครงการ ช่ือผู้รับเหมาก่อสร้าง และบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรับทราบ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) ไม่ให้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโดยรถบรรทุกในช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งช่วงเช้า 

(เวลา 07.00-09.00 น.) และช่วงเย็น (16.00-18.00 น.) 
-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
5) จ ากัดความเร็วของยานพาหนะของโครงการทุกชนิด ช่วงที่ผ่านย่านชุมชน 

ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
-  พื้นที่โครงการและเส้นทาง

ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 
-  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. การคมนาคมขนส่ง 
   (ต่อ) 
 

6) กวดขันด้านวินัยการจราจรของคนขับรถอย่างสม่ าเสมอ และมีมาตรการ
ลงโทษเมื่อฝ่าฝืนหรือเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทเลินเล่อของคนขับ  
เป็นต้น 

-  พื้นที่โครงการและเส้นทาง
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 
7) ควบคุมน้ าหนักของการบรรทุกให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด เพื่อป้องกัน 

ความเสียหายของพื้นผิวจราจร 

- พื้นที่โครงการและเส้นทาง
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 8) ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถตามคู่มือการบ ารุงรักษารถทุกครั้งก่อนใช้งาน -  พื้นที่โครงการและถนนที่
ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 
9) ก าหนดให้รถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการช่วงก่อสร้างที่ขนส่งวัสดุและ

อุปกรณ์ก่อสร้างต้องมีการปกคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด 

-  พื้นที่โครงการและเส้นทาง
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 

10) จัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง โดยกั้นเขตพื้นที่ก่อสร้างออกจากเส้นทางจราจร 

ให้ชัดเจน โดยใช้แผงกั้น กรวย พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน  
ไฟกระพริบ ป้ายแนะน า และสัญญาณไฟจราจรช่ัวคราวให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ราชการก าหนด เพื่อใช้ปิดกั้นจราจร เตือนการจราจร และลดช่องทางก่อนถึง
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีระยะการติดตั้งที่เหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้อง
กับลักษณะการใช้ประโยชน์ของเส้นทาง และต้องตรวจสอบบ ารุงรักษาป้าย
และสัญญาณไฟต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา รวมทั้งต้องด าเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไขโดยทันทีท่ีเกิดความเสียหาย ช ารุด หรือสูญหาย 

-  พื้นที่โครงการและเส้นทาง
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

8. การจัดการของเสีย 1) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากคนงานและ
กิจกรรมการก่อสร้าง แบบแยกประเภทกระจายไปตามพื้นที่ก่อสร้างและ 

ตามกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม และติดต่อให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบมาท าการเก็บขนไปจัดการอย่างเหมาะสม 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) ตรวจสอบความช ารุดเสียหายของถังรองรับขยะมูลฝอย เช่น การแตกร้าว 
หรือรั่วซึม และต้องจัดหาถังใหม่ตั้งวางทันทีท่ีพบว่าถังรองรับเดิมเกิดการช ารุด
เสียหาย 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. การจัดการของเสีย 

   (ต่อ) 
3) จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแล/ควบคุมให้มีการคัดแยกและการเก็บรวบรวมมูลฝอย 

ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง พร้อมทั้งมีหน้าที่ประสานงานเพื่อจ าหน่ายมูลฝอย 

ที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ให้กับผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาต หรือติดต่อให้
หน่วยงานท้องถิ่นที่มีศักยภาพมารับมูลฝอยที่ ไม่สามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์ได้เพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) จัดเตรียมพื้นที่ส าหรับเก็บกองเศษวัสดุโดยแยกประเภท เพื่อความเป็นระเบียบ
และป้องกันอุบัติเหตุ และน าเศษดิน เศษหินและเศษปูนไปใช้ประโยชน ์

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) ก าหนดมาตรการส าหรับการจัดการมูลฝอยจากการก่อสร้าง ดังนี้ 
- ผู้รับเหมาจัดท าแผนการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้น  และแจ้งให้ส านักงาน

เทศบาลต าบลหนองแซงรับทราบพร้อมกับการขออนุญาตปลูกสร้างและ 

รื้อถอนอาคาร โดยต้องก าหนด ประเภท ปริมาณ ขั้นตอนวิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา วิธีการก าจัด และสถานที่ก าจัด ซึ่งจะต้องไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไป หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือขัดต่อ
กฎหมาย 
- ในการขนย้ ายวัสดุที่ รื้ อถอนไปทิ้ งหรือก าจัด ต้ องด าเนิ นการอย่ างมี

ประสิทธิภาพ มีผ้าใบคลุม ไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ ตกหล่น ปลิวหรือฟุ้ง
กระจาย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

- จัดคนงานเก็บกวาดมูลฝอยและเศษวัสดุที่ตกค้างอยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
หลังเลิกปฏิบัติงานทุกวัน 
- ก าหนดมาตรการทางด้านกฎหมายในการลงโทษผู้รับเหมาที่ลักลอบทิ้ง 

เศษวัสดุก่อสร้างในบริเวณที่ว่างของเอกชน หรือท่ีสาธารณะ 
- ผู้รับเหมาประสานงานกับเทศบาลต าบลหนองแซงเข้ามาท าการเก็บขนและ

ก าจัดมูลฝอยจากการก่อสร้าง 
- กากตะกอนจากการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียที่ท าการขุดลอก โครงการ

จะส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน าไปก าจัด
ต่อไป 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. สภาพเศรษฐกิจ- 
สังคม 

1) ก าหนดเง่ือนไขในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้จ้างแรงงานในท้องถิ่นที่มี 
ความเหมาะสมกับงานในแต่ละประเภทเป็นล าดับแรก เพื่อเป็นการสร้างงาน
และเพิ่มรายได้แก่คนในท้องถิ่นในเบื้องต้น ยกเว้นผู้เข้ามาท างานในต าแหน่ง
เช่ียวชาญอาจใช้แรงงานจากที่อื่นและผู้รับเหมาต้องท าการตรวจประวัติ
แรงงานก่อนเข้าท างาน รวมทั้งจัดท าประวัติแรงงาน ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าว
ต้องเป็นแรงงานต่างด้าวท่ีถูกกฎหมาย 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลมิให้คนงานก่อปัญหากับประชาชนในชุมชน 
เช่น ปัญหาลักขโมย ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท เป็นต้น โดยต้องก าหนดให้มีการ
วางกฎระเบียบและการลงโทษท่ีชัดเจน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) ก าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดท าทะเบียนประวัติคนงานทุกคนที่เข้ามา
ท างานในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) ก าหนดกฎระเบียบการท างานอย่างชัดเจน และควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง 

อย่างเคร่งครัด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) ก าหนดให้โครงการจะต้องติดต่อประสานงานร่วมมือกับผู้น าชุมชน เช่น ก านัน
และผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขเรื่องความปลอดภัยของ
ประชาชน และก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับชุมชน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

10.  การประชาสัมพันธ ์

และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1) ประชาสัมพันธ์แผนงานการก่อสร้างให้กับชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบล่วงหน้า 
15 วัน และหากชุมชนแจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างจะต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร็วท่ีสุด 

-  ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) ติดป้ายประกาศบริเวณหน้าพื้นที่ตั้งโครงการ เพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารของ
โครงการ โดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ช่ือโครงการ แผนการ
ก่อสร้างโครงการ บริษัทผู้รับเหมา บริษัทเจ้าของโครงการ ผู้ประสานงาน และ
หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 

-  ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

    

11.1 การคัดเลือก
ผู้รับเหมาและ
แผนงานก่อสร้าง 

 

1) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมา โครงการต้องพิจารณารายละเอียดด้านการ
จัดการความปลอดภัยในสัญญาจ้างให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยของคนงานท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง ประกอบด้วย แผนงานหรือ
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิค
ขั้นสูง และระดับวิชาชีพตามกฎหมายก าหนดที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างประจ าบริษัทผู้รับเหมา เป็นต้น 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) ตรวจสอบความปลอดภัยในการท างานอย่างสม่ าเสมอตามแผนงานที่ก าหนดร่วมกัน
ระหว่างบริษัท โรงเบียรต์ะวันแดง 1999 จ ากัด กับบริษัทรับเหมา 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) จัดท าแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้างให้สอดคล้องตาม
กฎหมายก าหนดและน าหลักเกณฑ์มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

มาก าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติงานและเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับบริษัทผู้รับเหมาที่เข้า
มาปฏิบัติงานให้กับโครงการในสัญญาจ้าง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) จัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับ
หัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ  
ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท างาน พ.ศ. 2549 ท าหน้าที่
ก ากับดูแลผู้รับเหมางานก่อสร้าง (Contractor) ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
กฎหมายด้านความปลอดภัยในการท างานพร้อมทั้งให้มีการติดตามตรวจสอบตลอด
ระยะการก่อสร้าง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) จัดให้มีการนิเทศงานด้านความปลอดภัยและฝึกอบรมแก่คนงานก่อสร้างก่อนเริ่มต้น
การท างานท้ังในส่วนของความปลอดภัยในสถานท่ี ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ
เครื่องจักร ความปลอดภัยส่วนบุคคลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

     



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

- 125 - 

ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.1 การคัดเลือก
ผู้รับเหมาและ
แผนงานก่อสร้าง 

6) จัดให้มีระบบขออนุญาต ท างานในเขตหวงห้าม (Work Permit System) ภายใน
พื้นที่ก่อสร้างอย่างเข้มงวดส าหรับคนงานท่ีมีความเสี่ยงทุกประเภท 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

7) ก าหนดแผนการก่อสร้างและแผนการเคลื่อนย้าย/การล าเลียงวัสดุ/การจัดเก็บวัสดุ
และการก าจัดวัสดุที่ใช้แล้วในสถานท่ีก่อสร้าง ก าหนดแผนเพื่อเตรียมการไว้ล่วงหน้า 
รวมทั้งต้องปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่กองเก็บวัสดุหรือบริเวณที่
ก าลังท าการขนส่งวัสดุ/เส้นทางที่ใช้ในการส่ง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

11.2 ระบบการจัดการ
ความปลอดภัย 

1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และตรวจตราดูแลความ 
เรียบร้อยอย่างสม่ าเสมอ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) ก าหนดให้บริเวณเขตก่อสร้าง เช่น กั้นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างด้วยวัสดุที่เหมาะสม 

ตามลักษณะงาน และจัดท าป้าย “เขตก่อสร้าง” หรือ “เขตอันตราย” แสดงให้เห็น
ได้ชัดเจน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) ควบคุมดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ตลอด 
เวลาที่ท างานและต้องจัดเตรียมให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน และเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 และ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง โดยให้มีการตรวจสอบและอบรมการใช้อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งาน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

11.3 การจัด
สภาพแวดล้อม
และสขุาภิบาล  

1) จัดให้มีระบบการจัดเก็บ การขนและย้ายเศษวัสดุเหลือใช้ ไม่ให้กีดขวางการท างาน 
มีความปลอดภัยและห้ามเผาท าลายวัสดุเหลือใช้หรือขยะ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

2) จัดเตรียมการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ จั ดให้มี
ห้องน้ า-ห้องส้วม ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและติดตั้งไว้ในที่ซึ่งใกล้กับแหล่ง
ปฏิบัติงาน พร้อมท้ังจัดให้มีน้ าดื่มที่สะอาดและพอเพียงแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดให้
มีสิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิการ ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกในการซักล้าง 
การเปลี่ยนเสื้อผ้า น้ าดื่ม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการรับประทานอาหาร และ
การติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป จัดถังรองรับขยะอย่างเพียงพอและเมื่อก่อสร้าง
แล้วเสร็จให้รื้อถอนระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปออกไปจากพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.3 การจัด
สภาพแวดล้อม
และสขุาภิบาล 
(ต่อ) 

3) จัดให้มีรั้วก้ันพ้ืนท่ีก่อสร้างสูง 2 เมตร เพื่อท่ีช่วยบดบังสายตา -  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

4) ปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานในท้องถิ่น
เกี่ยวกับการท างานในพื้นที่ก่อสร้างนอกพื้นที่โรงงาน เช่น วางท่อส่งน้ า และงาน
ปรับปรุงถนน เป็นต้น และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องรีบคืนสภาพพื้นที่โดยเร็ว 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) จัดให้มีระบบสุขาภิบาลขั้นพ้ืนฐานแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอตามกฎกระทรวง
ว่าดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 6) จัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางฉุกเฉิน และทางออก เส้นทางการจราจร พื้นที่อันตราย 
และติดป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ
ในยามฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ใกล้ที่สุดไว้ ณ เขตก่อสร้างให้เห็นได้ชัดเจน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 7) จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เข้า-ออก
เขตก่อสร้าง โดยจัดให้มีป้ายเตือน และระบบควบคุมตรวจสอบการเข้าท างานของ
คนงานเพื่อป้องกันและห้ามไม่ให้บุคคลหรือยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าเขต
ก่อสร้าง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 8) จัดให้มีเส้นทางการจราจร ทางเท้า จุดบรรทุกและขนถ่ายวัสดุภายในเขตก่อสร้างที่
เหมาะสมและปลอดภัยกับบุคคลและยานพาหนะ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

11.4 การเฝ้าระวัง 
และจัดการเร่ือง 
ความปลอดภัย 

1) จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยในงานก่อสร้างตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน 

ในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) จัดให้มีการบันทึกและรายงานการเกิดอุบัติเหตุโดยต้องสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ระบุสาเหตุ ความเสียหาย วิธีการแก้ไขปัญหาและก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการ
เกิดซ้ า 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.4 การเฝ้าระวัง 
และจัดการเร่ือง 
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

3) จัดให้มีสัญลักษณ์ เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในต าแหน่งที่มีความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายความปลอดภัย และรหัสสัญญาณ 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

11.5 งานเจาะและ 

งานขุด 

1) การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู และงานอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ต้องท าการขออนุญาต
ท างานเพื่อก าหนดมาตรการป้องกัน เช่น การจัดให้มีราวก้ันหรือรั้วกันตก แสงสว่าง 
และป้ายเตือนอันตรายตามลักษณะของงานก่อสร้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ตลอดเวลาการท างาน และในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีสัญญาณไฟสีส้มหรือป้ายสี
สะท้อนแสงเตือนอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) งานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 70 เซนติเมตรขึ้นไป  
ต้องจัดให้มีวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ด้านปฐพีวิศวกรรมประจ าสถานที่ก่อสร้าง
ตลอดเวลาในกรณีที่มีการท างานด้านเสาเข็มเจาะ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) กรณีท างานเสาเข็มเจาะในบริเวณที่จ ากัด ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายเป็น
กรณีพิเศษเฉพาะแห่งเพื่อป้องกันมใิห้คนงานได้รับอันตรายขณะท างาน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

11.6  ความปลอดภัยใน
การใช้เคร่ืองมือ
และเคร่ืองจักร 

1) การออกแบบและติดตั้งถังเก็บกากน้ าตาลต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม มีวิศวกรที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเซ็นรับรองการออกแบบ และควบคุม
การก่อสร้างตามแบบแปลน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ก่อนด าเนินงานในทุกวัน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ
และเครื่องจักร 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) จัดท าแผนงานดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ดีและปลอดภัยตามระยะเวลาการใช้งานที่เหมาะสม และการตรวจรับรอง
ประจ าปี 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) กรณีที่อาจเกิดอันตรายจากการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรใด ให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายและเตือนอันตรายที่เครื่องจักรนั้น เช่น สัญญาณเสียง และแสง ส าหรับการ
เดินหน้าถอยหลังของเครื่องจักร และติดป้ายเตือนอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.6  ความปลอดภัยใน
การใช้เคร่ืองมือ
และเคร่ืองจักร 
(ต่อ) 

5) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานกับเครื่องจักร เช่น หลังคาเก๋ง 
ที่ปิดครอบแท่นหมุน เครื่องปิดบังประกายไฟ หรือตะแกรงเหล็กเหนียว 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

11.7  แผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

1) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินส าหรับช่วงก่อสร้าง และท าการฝึกอบรมคนงาน
ก่อสร้างและพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนกรณีฉุกเฉิน และ
ขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) ประสานงานด้านความปลอดภัยชุมชนกับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ของเทศบาลต าบลหนองแซงและจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ช่ัวโมง และตรวจตราดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ าเสมอ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์พื้นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีรถ
ส าหรับน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันทีกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

12.  สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

1) ตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนเข้ามาท างานในพ้ืนท่ีก่อสร้าง -  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมทั้งจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาล
อย่างเพียงพอและให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงว่าดวยการจัดสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดเตรียม 

รถน าส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน โดยก าหนดให้มีการติดต่อ
ประสานงานสถานพยาบาลที่เปิดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อให้สามารถน าส่ง
พนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

-  พืน้ท่ีโครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจาก
โรคติดต่อ ตามประกาศ/ค าสั่งจังหวัดชัยนาท รวมถึงประกาศและค าสั่งอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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13. พื นที่สีเขียว 1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ขนาด 19.79 ไร่ (ร้อยละ 12.94 ของพื้นที่โครงการ) ดังรูปที่ 3
ซึ่งจะท าการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วรอบพื้นที่โครงการโดยไม้ยืนต้นที่น ามาปลูก
ก าหนดให้มีความสูงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เช่น ต้นสัก ต้นพยุง ต้นพฤกษ์ 
ต้นประดู่ต้นขี้เหล็ก ต้นสะเดา ต้นยางนกยูง เป็นต้น โดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ช้ันเรือน
ยอดอย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) บ ารุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรรงบประมาณการ
ด าเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณในการซ่อมบ ารุงปั๊มน้ า ดูแล
ต้นไม้ พันธุ์ไม้ และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) กรณีที่พบว่ามีต้นไม้ตายให้ปลูกทดแทน ภายในระยะเวลาประมาณ 15 วัน -  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

หมายเหตุ :   บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาว่าจ้าง  
   และก ากับดูแลบริษัทผู้รับเหมาให้ปฏบิัติตามมาตรการที่เกีย่วขอ้งกับงานรับเหมาแต่ละกจิกรรมโดยเคร่งครัด  
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ตารางท่ี 6.1-3 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศ     
1.1 ระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศ 

1) จัดให้มีระบบรวบรวมและก าจัดก๊าซ H2S ซึ่งเป็นองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ
ด้วยวิธีการเผาทิ้งทางหอเผา (Flare) 

-  ระบบ UASB -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) ออกแบบถัง UASB เป็นบ่อคอนกรีต ภายในป้องกันการกัดกร่อนและการรั่วซึม 
เพื่อลดปัญหาที่เกิดความเสียหายจากการกัดกร่อน 

-  ระบบ UASB -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) ติดตั้งระบบควบคุมการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ระบบ SCADA ที่สามารถตั้งค่า
การท างานได้ทั้งแบบ Automatic และแบบ Semi-automatic ในกรณีระบบ
ท างานอัตโนมัติเกิดขัดข้อง 

-  ระบบ UASB -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) ตรวจสอบ บ ารุงรักษา หรือตรวจสภาพยานพาหนะ/รถบรรทุกตามคู่มือการ
บ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอและเคร่งครัด เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และเพื่อ
ไม่ให้เป็นแหล่งก าเนิดไอเสีย 

-  ระบบบ าบดัมลพิษ
ทางอากาศ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) จัดอบรมความรู้ และจัดอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อป้องกันฝุ่น/ก๊าซให้เพียงพอส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

-  ระบบบ าบดัมลพิษ
ทางอากาศ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

1.2 การควบคุมปัญหา
ด้านกลิ่นรบกวน 

1) ก าหนดให้ในขั้นตอนการหมัก/บ่มเพื่อผลิตเบียร์ของโครงการจะต้องด าเนินการ
ผลิตภายในถังปิดมิดชิด เพื่องป้องกันกลิ่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น 

- พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) ก าหนดให้มีการติดตั้งระบบหอเผาท าลายก๊าซชีวภาพ (Flare) เพื่อเผาท าลาย
ก๊าซมีเทน และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) ก าหนดให้มีการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยเครื่องมือตรวจวัด
ก๊าซแบบพกพา (Portable Gas Detector) บริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการ
รั่วไหล ได้แก่ พื้นที่บ่อพักน้ าเสีย ระบบบ าบัด UASB อย่างน้อยทุก 6 ช่ัวโมง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถบ าบัดอินทรีย์สารที่เป็นต้นเหตุของกลิ่น
โดยควบคุมค่าบีโอดีให้เหมาะสม เพื่อลดปัญหาด้านกลิ่นจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพของพลาสติก  HDPE ที่ปกคลุมบ่อ UASB 
อย่างสม่ าเสมอตามแผนการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันของโครงการ หากมีการรั่วของ
พลาสติกปกคลุมให้ด าเนินการซ่อมแซมทันที  

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.3 การควบคุมปัญหา

ด้านกลิ่นรบกวน  
(ต่อ) 

6) ก่อนมีการขุดลอกตะกอนบริเวณบ่อพักน้ าเสีย ก าหนดให้ทยอยสูบน้ าออกจาก
บ่อให้แห้ง และท าเฉพาะในส่วนที่ท าการขุดลอก เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของกลิ่น 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 7) โครงการต้องจัดให้มีระบบสูบตะกอนจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) และ
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) โดยติดตั้งปั๊มสูบตะกอน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

8) ก าหนดให้มีการตรวจสอบระดับความสูงของตะกอนในบ่อปรับสภาพสมดุล 
(Equalization Tank) ซึ่งเป็นบ่อปูนซีเมนต์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 9) ก าหนดให้ตรวจวัดกลิ่นตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบ
กลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 10) ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากโครงการ ให้โครงการด าเนินการ
ตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นตามวิธีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด และแก้ไขปัญหา
พร้อมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน รวมทั้งแนวทางการป้องกันการ
เกิดซ้ า 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

1.4  การควบคุมมลพิษ
ทางอากาศจาก
รถบรรทุกภายนอก 

1) ก าหนดให้รถบรรทุกท่ีขนส่งวัตถุดิบประเภทข้าวหรือธัญพืช/ผลิตภัณฑ์/ของเสีย 
จากโรงงานต้องมีผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง
และการตกหล่นของสินค้าท่ีบรรทุก 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

2. เสียง     

2.1  การป้องกันเสียง 
ที่แหล่งก าเนิด 

 

1) ควบคุมระดับเสียงให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อเป็นการลดระดับ
เสียงที่แหล่งก าเนิด โดยได้วางแผนการเลือกอุปกรณ์/เครื่องจักรต่าง รวมถึงการ
จัดสรรพื้นที่ที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงให้อยู่ภายในอาคาร เช่น เครื่องบดข้าวและ
มอลต์ เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์เบียร์ ให้มีค่าระดับเสียงน้อยท่ีสุด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) ก าหนดให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงหลักอยู่ภายในอาคาร 
หรือมีวัสดุที่ลดความดังจากเสียง เพื่อเป็นการควบคุมระดับเสียงตั้งแต่แหล่งก าเนิด 
รวมทั้งใช้วิธีควบคุมเสียงตั้งแต่แหล่งก าเนิดให้เหมาะสม เพื่อลดการเกิดเสียงดัง
และบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีสภาพที่ดีอย่างสม่ าเสมอ และป้องกัน
ผลกระทบเสียงดังรบกวนชุมชน 

-  เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2.1  การป้องกันเสียง 

ที่แหล่งก าเนิด 
(ต่อ) 

3) ควบคุมระดับเสียงให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม โดยที่ระยะ 1 เมตร 
จากแหล่งก าเนิดไม่ให้เกิน 85 เดซิเบลเอ ในกรณีที่ ควบคุมไม่ได้ พนักงาน 
ที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ จะต้องใส่ 
ที่ครอบหู (Ear Muff) หรือปลั๊กอุดหู (Ear Plug) 

-  เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) จัดท าป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนก่อนเข้าบริเวณที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่ 85  
เดซิเบลเอขึ้นไป 

-  เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

5) ตรวจวัดระดับเสียงภายในอาคารผลิต เพื่อจัดท าเส้นระดับเสียงที่เท่ากัน (Noise 
Contour Map) ครอบคลุมถึงริมรั้วโครงการ ภายหลังเปิดด าเนินการภายใน
ระยะเวลา 1 ปี และทบทวนทุก ๆ 3 ปี และน าผลการศึกษามาใช้ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านเสียงในโรงงานต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 6) ก าหนดแผนตรวจสอบบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน  (Preventive Maintenance 
Program) ส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และไม่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงดัง โดยต้องมีการระบุช่วงเวลาและ
กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 7) ควบคุมการด าเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อให้ระดับเสียงท่ีบริเวณริมรั้วของ
โครงการและระดับเสียงในพื้นที่ท างานมีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ หากพบว่ามีค่า
ระดับเสียงสูงเกินกว่าก าหนด จะต้องด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขทันที 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 8) ในการตรวจวัดระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วโรงงานและระดับเสียงรบกวน หากพบว่า 
มีค่าการตรวจวัดสูงกว่าค่ามาตรฐานก าหนด และพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบจาก
กิจกรรมการผลิต ทางโรงงานจะต้องมีแนวทางการแก้ไขเพื่อปรับปรุงผลกระทบ
ด้านเสียงท่ีเกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดเสียง โดยการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงหรือติดตั้ง
ก าแพงกันเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงดัง เพื่อลดระดับเสียงท่ีทางผ่านของเสียง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

2.2  การป้องกันที ่
ตัวกลาง 

1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเป็นแนวกันชน  (Buffer Zone) ล้อมรอบบริเวณโรงงาน  
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองหรือสารมลพิษ
ทางอากาศ 

-  พื้นที่ริมรั้วโครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2.3  การป้องกันที่

พนักงาน   
 

1) ก าหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และท า 
สัญลักษณ์บริเวณที่มีเสียงดัง และก าหนดให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง
ในขณะปฏิบัติงานในบริเวณนั้น ได้แก่ ที่ครอบหูหรือที่อุดหู กรณีพนักงานต้อง
ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ต้องจัดหาที่ครอบหู 
ให้พนักงานแทนท่ีอุดหู 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 
 

2) รณรงค์ให้พนักงานสวมใส่ที่อุดหูหรือที่ครอบหูก่อนเข้าพื้นที่การผลิตที่มีเสียงดัง
อย่างเคร่งครัด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 

 
3) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เช่น ปลั๊กลดเสียงและ

ครอบหูลดเสียง ส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ที่มีระดับเสียง
ดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอข้ึนไป และมีอุปกรณ์ดังกล่าวส ารองไว้อย่างเพียงพอ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) เตรียมเอกสารแนะน าเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล (PPE) อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ/หรือ มีการอบรมก่อนการ
ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับพนักงานของโครงการ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

3. น  าใช้ 1) ก าหนดให้มีถังส ารองน้ าใช้ที่รับจากกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ในพ้ืนที่ข้างเคียงกัน โดยมี
ถังเก็บน้ า UF ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถัง ถังเก็บน้ าอ่อน ขนาด 
3,800 จ านวน 2 ถัง และถังเก็บน้ าอุตสาหกรรม ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 ถัง ซึ่งสามารถส ารองไว้ใช้งานในโครงการได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานของโครงการลดหรือประหยัด
การใช้น้ า 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

4. คุณภาพน  า     

4.1 การรวบรวมน  าเสีย 1) ก าหนดให้ระบบระบายน้ าเสียของโครงการแยกกับระบบระบายน้ าฝนโดยเด็ดขาด 
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ าเสียลงรางระบายน้ าฝน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

4.2 การจัดการน  าเสีย
จากส านกังานและ
โรงอาหาร 

1) ติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสยีแบบส าเร็จรูป ซึ่งมีความสามารถรองรบัน้ าเสียจากโรงอาหาร
อาคารส านักงาน/อาคารผลิต และบ้านพัก สรรพสามิต (ห้องน้ า-ห้องส้วม) 
รวมกันได้สูงสุดประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ก่อนรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัด
น้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.2 การจัดการน  าเสีย

จากส านกังานและ
โรงอาหาร (ต่อ) 

2) ติดตั้งถังดักไขมันและน้ ามัน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน จ านวน 1 ชุด ส าหรับ
บ าบัดน้ าเสียจากโรงอาหารและก าหนดให้มีการตักไขมันและน้ ามันไปก าจัด
อย่างสม่ าเสมอ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) น้ าท้ิงที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรปู จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) และจัดให้มีบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding pond) 
จ านวน 1 บ่อ ขนาดประมาณ 3,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ าที่ผ่านการ
บ าบัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) ก าหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูปของโครงการอย่างสม่ าเสมอ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) จัดให้มีการดูแลท าความสะอาดถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปโดยการสูบกากตะกอน
ออกไปก าจัดอย่างสม่ าเสมอ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

4.3  การจัดการน  าเสีย
จากกระบวนการ
ผลิตและระบบ
เสริมการผลิต 

1) ติดตั้งระบบบบ าบัดน้ าเสียแบบ UASB ที่สามารถรองรับน้ าเสียจากกระบวนการ
ผลติของโรงงานได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลบ.ม/วัน และมีประสิทธิภาพในการบ าบัด
ค่าบีโอดีและซีโอดีไม่น้อยกว่า 90%  

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

2) จัดให้มีบ่อรับน้ าระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็น ขนาด 101 ลูกบาศก์เมตร เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าระบายทิ้งจากระบบหอหล่อเย็นผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพ
น้ าทิ้งอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS) กรณีน้ าทิ้งผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจะส่งเข้าบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding pond) เพื่อน าไปใช้ประโยน์ต่อไป 
หากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งจะรวบรวมเข้าสูบ่ าบัดใหมท่ี่ระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบ UASB และระบบบ าบัดแบบตะกอนเร่ง (AS) 

- บ่อรับน้ าระบายทิ้ง
จากระบบหล่อเย็น 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) ติดตั้งระบบ SCADA ท าหน้าที่ตรวจสอบสถานะและควบคุมการท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ UASB  

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

4) ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) ความสามารถในการรองรับ 

น้ าเสียโดยรวมของระบบได้สูงสุด 3,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีประสิทธิภาพ
ในการบ าบัดบีโอดีประมาณร้อยละ 95 ในการรองรับน้ าเสียจากระบบบ าบัด 

น้ าเสียแบบ UASB และระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป (Septic tank) 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.3 การจัดการน  าเสีย

จากกระบวนการ
ผลิตและระบบ
เสริมการผลิต  
(ต่อ) 

5) จัดให้มีบ่อรับน้ าผ่านการบ าบัด (Discharge Tank) ขนาด 159 ลูกบาศก์เมตร 
โดยภายในบ่อจะมีการแบ่งส่วนท่ีใช้ส าหรับตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง (Monitoring 
Tank) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) 
ผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
ค่าบีโอดี (BOD) และค่าของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS) กรณีน้ าทิ้งผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจะส่งเข้าบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding pond) เพื่อน าไปใช้ประโยน์ต่อไป 
หากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ งจะรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้ าทิ้ งฉุกเฉิน 
(Emergency pond) เพื่อน ากลับไปบ าบัดใหม่อีกครั้ง 

- บ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ าท้ิง 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 6) จัดให้มีบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding pond) จ านวน 1 บ่อ ขนาดความจุบ่อประมาณ 
3,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ าที่ผ่านการบ าบัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โครงการได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 

- บ่อพักน้ าท้ิง -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 
 

7) ห้ามระบายน้ าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือน้ าปนเปื้อนลงสู่บ่อพักน้ าทิ้งรวม (Holding 
pond) โดยจัดให้มีบ่อพักน้ าท้ิงฉุกเฉิน (Emergency Pond) ส าหรับรองรับน้ าที่
ไม่ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อน ากลับเข้าสู่ระบบบ าบัดใหม่จนกว่า
คุณภาพน้ าท้ิงจะเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 

 
-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 

 8) ควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งจากการระบบบ าบัดน้ าเสียในบ่อพักน้ าทิ้งให้ได้ตามค่า
มาตรฐานน้ าทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม  
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559) และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก
โรงงาน พ.ศ. 2560 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 

 
-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 

 9) กรณีผลการตรวจวัดมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง จะถูกส่งไปยังบ่อพัก 

น้ าทิ้ งฉุกเฉิน (Emergency pond) จ านวน 1 บ่ อ มีขนาดประมาณ  3,100 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ าทิง้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 

- บ่อพักน้ าท้ิงฉุกเฉิน 

 
-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 

10) กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้น ให้รวบรวมเข้าสู่ระบบการจัดการ
กากตะกอนของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) เพื่อท าเป็นตะกอนแห้ง 
ก่อนติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัด
ต่อไป 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 

 
-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.4  การควบคุมและ

ตรวจสอบระบบ 

บ าบัดน  าเสีย  

1) ก าหนดให้มีการตรวจสอบดูแลรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อป้องกันไม่ให้มี 
การรั่วไหลของน้ าเสียหรือน้ าทิ้งลงสู่ แหล่งน้ าสาธารณะโดยเด็ดขาด ทั้งนี้  
หากเกิดกรณีการรั่วไหลของน้ าเสียหรือน้ าทิ้งลงสู่ แหล่งน้ าสาธารณะ และ 

มีผลการพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ (โดยการด าเนินการพิสูจน์ว่าเกิดจาก
โครงการหรือไม่นั้น คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จะร่วมพิจารณาติดตามตรวจสอบและพิจารณาค่าชดเชยที่อาจเกิดขึ้นจาก 

การด าเนินการ) โครงการยินดีจะชดเชยค่าเสียหายและการฟื้นฟู แหล่งน้ า
สาธารณะดังกล่าว 

-  ระบบบ าบดัน้ าเสีย -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีระบบ lining โดยปูวัสดุกันซึมสังเคราะห์ที่ใต้
พื้นระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยแผ่นวัสดุสังเคราะห์ High density polyethylene : 
HDPE ความหนาของแผ่นวัสดุสังเคราะห์ HDPE ที่ใช้ lining ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้น้ าเสียในระบบบ าบัดน้ าเสียปนเปื้อน
กับน้ าใต้ดินและป้องกันการซึมของน้ าจากภายนอกเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

-  ระบบบ าบัดน้ าเสีย -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

3) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางน้ าให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน ก าหนดวิธีการควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนด
คุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจ า และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 
ผู้ควบคุมดูแล ส าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ระบบบ าบดัน้ าเสีย -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) จัดท าแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) และ
ตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียทุกระบบเป็นประจ าทุกสัปดาห์ เพื่อให้ระบบท างาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กรณีที่พบว่าระบบบ าบัดน้ าเสียไม่สามารถท างานได้ตาม
ค่าที่ออกแบบให้ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ และด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

- ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 
-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 

 5) ตรวจสอบและจัดท าบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ าบัดน้ าเสียให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล 

การจัดท าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัด 

น้ าเสีย พ .ศ . 2555 เป็นประจ า 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 

 
-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.4 การควบคุมและ

ตรวจสอบระบบ 

บ าบัดน  าเสีย (ต่อ) 

6) จดบันทึกปริมาณน้ าทิ้งที่เกิดขึ้น พร้อมท้ังสรุปและรายงานผลในรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทราบทุก 6 เดือน 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 

 
-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
7) ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์บ าบัดน้ าทิ้งเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - ระบบบ าบดัน้ าเสีย 

 
-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
 8) ตรวจสอบความสูงของตะกอนที่สะสมที่ก้นบ่อบ าบัด หากพบตะกอนมีความสูง

เกินหนึ่งในสามของความลึกของแต่ละบ่อ ต้องลอกตะกอนออกป้องกัน
ประสิทธิภาพของบ่อบ าบัดน้ าเสียลดลง 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 

 
-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 

 9) กรณีที่ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการขัดข้อง ต้องท าการแก้ไขระบบบ าบัด 

น้ าเสียของโครงการโดยเร็ว หากแก้ไขไม่แล้วเสร็จ โครงการจะส่งน้ าเสียไป
บ าบัดยังหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากทางราชการ จนกว่าจะท าการแก้ไขระบบ
บ าบัดน้ าเสียแล้วเสร็จ 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 

 
-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 

4.5 การจัดการน  าทิ ง 1) ก าหนดให้บ่อพักน้ าทิ้งขนาดประมาณ 3,200 ลูกบาศก์เมตร และก าหนดให้มี
การควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งของโครงการให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กฎหมาย
ก าหนด และก าหนดให้มีการควบคุมค่าของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS) ของน้ า
ทิ้งให้มีค่าไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร บีโอดี (BOD) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
ซีโอดี (COD) ไม่เกิน 120 มิลลิกรัม/ลิตร และทีเคเอ็น (TKN) ไม่เกิน 100 
มิลลิกัรม/ลิตร เพื่อให้มีคุณภาพเหมาะสมส าหรับหมุนเวียนน้ าท้ิงไปใช้รดพื้นท่ีสี
เขียวของโครงการ และส่งให้กับบริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด เพื่อปรับปรุง
คุณภาพทิ้งเป็นน้ าอุตสาหกรรม 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 

 
-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 

 2) น้ าทิ้ งที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะถูกรวบรวมส่งทางท่อไปยังระบบผลิตน้ า 
Ultrafiltration ของบริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด (ประกอบกิจการโรงงานล าดับ 
90 โรงงานจัดหาน้ า ท าน้ าให้บริสุทธิ์ หรือจ าหน่ายน้ าไปยังอาคารหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นน้ าอุตสาหกรรม ก่อนจ าหน่ายเป็น
น้ าอุตสาหกรรมหรือน้ าใช้ทางการเกษตร 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) ไม่มีการระบายน้ าทิ้งออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

แต่อย่างใด มีเพียงน้ าฝนเท่านั้นที่ถูกระบายออกนอกโครงการ หรือให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการ 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.6 การเผาท าลาย 

ก๊าซชีวภาพ 

1) ติดตั้งอุปกรณ์กันไฟไหลย้อนกลับ (Flame Arrester) ที่ได้มาตรฐานที่ระบบ 

ท่อก๊าซชีวภาพก่อนถึงจุดที่น าไปเผาท าลายที่หอเผา 
- ระบบบ าบดัน้ าเสีย -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
 2) ก าหนดพื้นที่บริเวณหอเผาเป็นพื้นที่เสี่ยงการติดไฟ โดยต้องมีป้ายห้ามน าหรือใช้

อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่สามารถเป็นแหล่งจุดระเบิด (Ignition Sources) ได้เข้า
มาในพ้ืนท่ีดังกล่าว 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) ก าหนดให้ใช้ท่อที่ใช้ในการล าเลียงก๊าซชีวภาพท าจากวัสดุ HDPE และบริเวณ 

จุดที่มีการเช่ือมต่อกับหอเผาให้ใช้เป็นท่อสแตนเลส โดยให้มีความหนาของท่อ
ตามการค านวณทางวิศวกรรม และในการเดินท่อควรมีการก าหนดแถบสีหรือ
รหัสอักษรตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการบ ารุงรักษา 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

5. การระบายน  า และ 
ป้องกันน  าท่วม 

1) จัดให้มีระบบระบายน้ าชนิดราง คสล. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาดกว้าง 3 เมตร  
ลึก 1 เมตร ขนาดกว้าง 2.4 เมตร ลึก 0.8 เมตร และขนาด 1.8 เมตร ลึก 0.6 
เมตร ภายในบริเวณพื้นท่ีโครงการ เพื่อท าหน้าที่รวบรวมและระบายน้ าฝนไปยัง
บ่อหน่วงน้ าฝน จ านวน 2 บ่อ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

2) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ าฝนจ านวน 2 บ่อ โดยบ่อที่ 1 มีขนาดประมาณ 9,600 
ลูกบาศก์เมตร และบ่อที่ 2 มีขนาดประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร รวมความจุ
เป็น 64,600 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ าฝนที่ตกในพื้นที่โครงการก่อนระบาย
ออกภายนอก 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

3) ดูแลและบ ารุงรักษาระบบรางระบายน้ าภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น ก าจัดวัชพืช เศษดิน หิน หรือเศษวัสดุตกค้างที่อาจกีดขวางการระบายน้ า
ออกจากระบบ และซ่อมบ ารุงระบบรางระบายน้ าในกรณีที่ช ารุดเสียหาย เป็นต้น 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) ติดตั้งหลังคาปกคลุมพื้นที่ที่อาจมีการปนเปื้อน เช่น พื้นที่อาคารเก็บสารเคมี/
เก็บของเสีย เป็นต้น เพื่อป้องกันน้ าฝนปนเปื้อน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

5) รวบรวมน้ าฝนที่ไม่มีโอกาสปนเปื้อน เช่น น้ าฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ที่มีหลังคา
ปกคลุม พื้นที่ลานเปิดโล่ง เป็นต้น รวบรวมลงสู่รางระบายน้ าฝน และบ่อหน่วง
น้ าฝนของโครงการ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5. การระบายน  า และ 

ป้องกันน  าท่วม 

(ต่อ) 

6) จัดให้มีรางระบายน้ าฝนและน้ าเสียแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด โดยน้ าฝนรวบ
จะรวมลงสู่บ่อหน่วงน้ าฝนของโครงการ ส่วนน้ าเสียจะถูกรวบรวมเข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการเพื่อท าการบ าบัดให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานก าหนด
ก่อนหมุนเวียนน้ าทิ้งกลับมาใช้รดพื้นที่สีเขียว โดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก
พื้นที่โครงการ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

6. การคมนาคม  
6.1 การขนส่งท่ัวไป 

1) จัดอบรมแนะน าพนักงานขับรถ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
การขับขี่อย่างปลอดภัย และมารยาทบนท้องถนน เป็นต้น 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) ปิดคลุมรถบรรทุกด้วยวัสดุปกคลุมเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของสิ่งของ รวมถึง
ป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) จัดให้มีป้ายสัญญาณจราจรและป้ายเตือนต่างๆ บริเวณทางเข้าออกโครงการ 
และบริเวณลานจอดรถบรรทุก 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) กวดขันพนักงานขับรถขนส่งให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และมีมาตรการ
ด าเนินการต่อรถที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเข้มงวด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) ควบคุมน้ าหนักของการบรรทุกไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด เพื่อป้องกัน
ความเสียหายของพื้นผิวจราจร 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

6) สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน ป้ายการจราจร 
และสิ่งใดๆ ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งมีสาเหตุจากการกระท าของบุคคลหรือ
ยานพาหนะของโครงการ 

-  บริเวณชุมชน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 7) จ ากัดความเร็วในการขับขี่รถบรรทุกตามเกณฑ์ของกรมทางหลวง และช่วง 

ที่ผ ่านแหล่งชุมชน ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมติดเบอร์โทรศัพท์ที่
รถบรรทุก เพื่อรับแจ้งการขับรถไม่สุภาพ 

-  รถขนส่งวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 8) ก าหนดให้มีแผนตรวจสอบสภาพรถ และซ่อมบ ารุงอย่างสม่ าเสมอ หากพบ
ข้อบกพร่องระหว่างขนส่งให้ด าเนินการแก้ไขทันที 

-  รถขนส่งวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ ์

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

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

-  พนักงานขับรถ
ขนส่ง 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6.1 การขนส่งท่ัวไป 

     (ต่อ) 
10) ดแูลให้มีการขับรถด้วยความระมัดระวังทั้งรถยนตท์ั่วไป รถบรรทุก และรถรับส่ง

พนักงาน มีการจดบันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรที่เกิดกับรถของโครงการ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการป้องกันในอนาคต 

-  รถยนต์ทั่วไป 
รถบรรทุก และรถ
ของโครงการ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 11) ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐานหรอืกฎหมายเพื่อป้องกันความ
เสียหายของพื้นผิวจราจร 

-  รถบรรทุก -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

6.2 การขนส่ง
ผลิตภัณฑ ์

1) การขนถ่ายเบียร์ใส่รถบรรทุก ก าหนดให้ตัวรถต้องอยู่ในต าแหน่งที่พร้อมจะ
เคลื่อนย้ายออกไปข้างหน้า หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น และวาล์วควบคุมการขน
ถ่าย ต้องอยู่ในต าแหน่งที่ควบคุมได้ง่าย 

-  รถขนส่งผลิตภณัฑ ์ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญรับผิดชอบควบคุมการขนส่ง ท าหน้าที่
ประสานงานและควบคุมการขนส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 

-  รถขนส่งผลิตภณัฑ ์ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) การขนส่งทุกครั้งจะต้องมีเอกสารก ากับการขนส่ง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ช่ือสินค้า ประเภท กลุ่มการบรรจุ ปริมาณรวม ข้อควรระวังพิเศษ และเอกสาร
ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุที่ขนส่ง (Material Safety 
Data Sheet; MSDS) รวมถึงข้อมูลด้ านการแก้ ไขปัญหาฉุกเฉินและการ 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยผู้ส่งต้องรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลในเอกสาร พร้อมทั้งลงนามก ากับไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

-  รถขนส่งผลิตภณัฑ ์ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

4) ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่จะขนส่ง ต้องอยู่ในสภาพดี เรียบร้อยไม่แตกหรือช ารุด
เสียหาย รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย
ประจ ารถว่ามีครบถ้วน และอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ 

-  รถขนส่งผลิตภณัฑ ์ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) ก่อนเคลื่อนรถออกจากบริเวณขนถ่ายวัสดุ ต้องตรวจสอบเอกสารรายช่ือสินค้า
ว่าตรงกับสินค้าที่จะขนส่ง เอกสารก ากับการขนส่งว่ามีข้อมูลกรอกไว้อย่าง
ครบถ้วน รวมถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุท่ีจะขนส่ง 

-  รถขนส่งผลิตภณัฑ ์ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6.2 การขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 
6) หากมีเหตุฉุกเฉินจ าเป็นต้องจอดรถที่บรรทุกผลิตภัณฑ์ในพื้นที่หนึ่ง ๆ เป็น

เวลานาน ต้องจอดรถในสถานที่ที่มีผู้ควบคุมดูแล หรือคลังสินค้าหรือในโรงงาน
ที่มีหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ควบคุมทราบถึงข้อ
ห้ามและ/หรืออันตรายของสินค้าที่บรรทุก รวมถึงแจ้งช่ือที่อยู่และช่องทางการ
ติดต่อประสานงานกับคนขับรถหรือผู้ควบคุม ดูแลรถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 
กรณีที่ไม่สามารถหาที่จอดตามข้อดังกล่าวข้างต้นได้ ให้จอดรถในที่ส าหรับจอด
รถโดยทั่วไปได้ แต่ต้องเป็นสถานท่ีปลอดภัย และต้องมีผู้ดูแลรถตลอดเวลา 

-  รถขนส่งผลิตภณัฑ ์ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 7) รถขนส่งแอลกอฮอล์ต้องติดป้ายแสดงชนิดผลิตภัณฑ์ให้เห็นได้ชัดเจน และติดตั้ง
ระบบระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) 

-  รถขนส่งผลิตภณัฑ ์ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 8) รถบรรทุกสินค้าต้องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและตรวจสอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
อยูเ่สมอ 

-  รถขนส่งผลิตภณัฑ ์ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 9) ฝึกอบรมพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าทุกคนก่อนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ และ 

จัดอบรมเป็นประจ าทุกปีเพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินจากการ
ขนส่ง โดยมีหัวข้อการอบรมเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย การป้องกันและ
ระงับเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นจากการขนส่ง เป็นต้น 

-  รถขนส่งผลิตภณัฑ ์ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 10) จัดให้มีระบบประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินจากการขนส่ง 

-  รถขนส่งผลิตภณัฑ ์ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

6.3 การขนส่งวัตถุดิบ/
สารเคมี/ของเสีย 

1) ก าหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาการขนส่ง/ซื้อขายให้บริษัทที่เข้ามาส่งข้าวและ
มอลต์ให้โครงการ ต้องท าการตรวจสภาพรถขนส่งก่อนออกเดินทางเพื่อให้มั่นใจ
ว่ารถอยู่ในสภาพที่สามารถขับได้อย่างปลอดภัยโดยก าหนดให้ เจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ/พนักงานขับรถที่ได้รับมอบหมาย
จะต้องท าการตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางได้น าไปปฏิบัติ 

-  รถขนส่งวัตถุดิบ/
สารเคมี/ของเสีย 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) ก าหนดเง่ือนไข/ข้อปฏิบัติส าหรับบริษัทผู้ขนส่ง โดยพนักงานขับรถที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานจะต้องมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกประเภทนั้นที่ยังมี 
ผลบังคับใช้อยู่ และต้องด าเนินการตามข้อก าหนดของโครงการ 

-  รถขนส่งวัตถุดิบ/
สารเคมี/ของเสีย 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6.3 การขนส่งวัตถุดิบ/

สารเคมี/ของเสีย 

(ต่อ) 

3) ก าหนดให้รถบรรทุกวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถ (GPS Tracking) ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ระบุตัวผู้ขับรถโดยใช้ใบอนุญาตขับรถ
ชนิดแถบแม่เหล็กและผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อตรวจสอบ
การขนส่ง 

-  รถขนส่งวัตถุดิบ/
สารเคมี/ของเสีย 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) ก าหนดให้รถบรรทุกขนส่งวัตถุดิบ/สารเคมี/ของเสีย ต้องติดป้ายหมายเลข
โทรศัพท์ของโครงการหรือหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของรถในบริเวณที่เห็นได้
ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือขับขี่รถไม่ปลอดภัย 

-  รถขนส่งวัตถุดิบ/
สารเคมี/ของเสีย 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) รถบรรทุกวัตถดุิบ/สารเคมี/ของเสียที่เป็นของเหลวทุกคันต้องก าหนดเป็นเง่ือนไข
ของสัญญาจ้าง ซึ่งต้องตรวจสอบถังบรรจุที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการหก
รั่วไหลตลอดเส้นทางการขนส่งจากต้นทางเข้าสู่โครงการหรือจากโครงการสู่
ปลายทาง ในกรณีที่ผิดเง่ือนไขที่ก าหนดให้ระงับการขนส่งวัตถุดิบ/สารเคมี/ 
ของเสีย จนกว่าจะได้รับการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จสิ้นแล้ว 

-  รถขนส่งวัตถุดิบ/
สารเคมี/ของเสีย 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 6) กรณีการขนส่งจากโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่นและสภาพแวดล้อม
โครงการและบริษัทรับเหมาขนส่งจะต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น 

-  รถขนส่งวัตถุดิบ/
สารเคมี/ของเสีย 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

7) จัดให้มีข้อมูลการจัดการในกรณรีถขนสง่สารเคมีเกิดอุบัติเหตุ เช่น เอกสารข้อมูล
ความปลอดภัย แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน แนวทางการปฐมพยาบาล หรือ
อาจใช้เอกสาร “คู่มือป้องกันอุบัติภัย” ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดท าขึ้นโดย
ข้อมูลเหล่านี้ต้องเก็บแยกจากหีบห่อบรรจุสินค้าอันตราย 

-  รถขนส่งวัตถุดิบ/
สารเคมี/ของเสีย 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

7. การจัดการของเสีย     

7.1 มาตรการทั่วไป 1) พิจารณาก าหนดแนวทางการลดปริมาณของเสียจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ ภายใน
โครงการ หรือการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้มากท่ีสุด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) จัดท าแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้บุคลากรของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด มีส่วนร่วมในการคัดแยกวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ หรือวัสดุ 
ที่มีมูลค่ากลับมาใช้ใหม่หรือจ าหน่ายให้ผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการ โดยน าหลัก 3R มาประยุกต์ใช้ในโรงงาน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7.1 มาตรการทั่วไป 

     (ต่อ) 
3) ก าหนดให้มีพื้นที่จัดเก็บของเสียอันตรายและไม่อันตรายภายในอาคารแยกจาก

กันให้ชัดเจน โดยโครงการต้องจัดให้มีผู้ควบคุมด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม
ประจ าโรงงานและคอยตรวจสอบสภาพพื้นที่จัดเก็บของเสียทุก 6 เดือน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) เลือกใช้บริการจากผู้ขนส่ง และผู้ก าจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ ไม่ ใช้แล้วที่มี
มาตรฐานในการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ และได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเท่าน้ัน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) ก าหนดให้โครงการท าการรวบรวมเอกสารการแจ้งขอขยายระยะเวลาในการ 

กักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.1) เอกสารการขออนุญาตน า 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และเอกสาร
การแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 6) จัดให้มีระบบการตรวจสอบ (Audit) ผู้รับก าจัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับก าจัด 

มีมาตรฐานในการด าเนินการได้อย่างแท้จริง 
-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
7.2  ของเสียจาก

ส านักงานและ
พนักงาน 

1) จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยแยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยที ่
ย่อยสลายได้ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะอันตราย ซึ่งจะ
น าไปวางตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอให้มีการเก็บรวบรวม
ทุกวัน ส่วนขยะรีไซเคิลโครงการจะติดต่อให้ผู้รับซื้อน ากลับไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิดมิดชิด
และสามารถขนถ่ายได้สะดวก รวบรวมเก็บไว้ภายในอาคารพักขยะรวมแยก
ประเภทขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ (ขยะเปียก) และขยะมูลฝอยท่ัวไป (ขยะแห้ง) 
รวมถึงประสานงานกับเทศบาลต าบลหนองแซง ให้เข้ามาเก็บขนขยะมูลฝอย 

ทุกวัน หรือตามระยะการเก็บขนที่เทศบาลต าบลหนองแซงก าหนดไว้   

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถรีไซเคิลได้ภายในโครงการ
ควรน ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดหรือเก็บรวบรวมไว้บริเวณพื้นที่จัดเก็บขยะ 
เพื่อให้บริษัทท่ีรับซื้อมาเก็บรวบรวมต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) จัดให้มีพื้นที่เก็บขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีหลังคาปกคลุม 
เพื่อเก็บกักขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วช่ัวคราว ให้เพียงพอต่อการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ และขยะมูลฝอยรีไซเคิล 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7.2  ของเสียจาก

ส านักงานและ
พนักงาน (ต่อ) 

5) ส่งเสริมการน าหลักการ 3Rs มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย/ 
สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ได้แก่ การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (Reduce) การลดมลพิษที่แหล่งก าเนิด โดยการน าของเสีย
กลับมาใช้ซ้ า โดยไม่มีขั้นตอนการแปรรูปก่อนน าไปใช้ (Reuse) และการน าหรือ
เลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถน ากลับมารีไซเคิล หรือน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

6) ท าความสะอาดถังรองรับขยะมูลฝอยเดือนละ 2 ครั้ง โดยการล้างและใช้น้ ายา
ฆ่าเช้ือโรคฉีดพรม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

7) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังรองรับขยะมูลฝอยทุกระยะ 6 เดือน และ
จัดหาถังใหม่ตั้งวางทันทีที่พบว่า ถังรองรับเดิมเกิดการช ารุดเสียหาย เช่น
แตกร้าวหรือรั่วซึม รวมทั้งจัดหาทดแทนถังเดิมทุกๆ 5 ปี หรือกรณีพบว่าช ารุด
เสียหายไม่สามารถใช้งานได้ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

7.3  ของเสียจาก
กระบวนการผลิต 

1) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต ซึ่งไม่เป็นขยะอันตราย เช่น เศษขวดแก้ว 
กล่องกระดาษใส่บรรจุภัณฑ์ เศษกระป๋องโลหะ เศษขวดพลาสติก และเศษไม้ 
พาเลทที่ช ารุด เก็บรวบรวมไว้ในอาคารพักขยะมูลฝอยรวม 2 ก่อนขนออก
ภายนอกและน าไปก าจัดด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ 
- ของเสียจากกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น เศษขวดแก้ว กระป๋อง/ 

ฝาเครื่องดื่ม เศษเหล็ก/สแตนเลส/อลูมิเนียม ขวดน้ าพลาสติก PET/ขวดน้ า
อื่น ๆ รวบรวมก่อนให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปก าจัดต่อไป 
- ของเสียจากกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น กล่องกระดาษใส่บรรจุภัณฑ์/ 

ลังกระดาษ/กระดาษทั่วไป/เศษกระดาษ รวบรวมก่อนส่งกลับโรงงานผู้ผลิต 
เพื่อน ากลับมาใช้ใหม ่
- ของเสียจากระบบสาธารณูปโภค รวบรวมก่อนส่งให้กับหน่วยงานที่ได้รับ

อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) ตรวจสอบสภาพอาคารพักขยะมูลฝอยและอาคารเก็บวัสดุเหลือใช้เป็นประจ า 
ทุก 6 เดือน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7.3 ของเสียจาก

กระบวนการผลิต 
(ต่อ) 

3) ขยะจากการซ่อมบ ารุงในส่วนต่าง ๆ และน้ ามันใช้แล้ว (Used Oil) ต้องจัดให้มี
ถังรองรับขยะอันตราย ขนาดมาตรฐาน 200-240 ลิตร (โลหะ) ก่อนจะน าไปเก็บ
พักไว้ท่ีบริเวณอาคารเก็บวัสดุเหลือใช้ขนาดพื้นท่ี 108 ตารางเมตร ก่อนรวบรวม
ส่งให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) ควบคุมดูแลสถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายตลอดเวลา เพื่อป้องกันมิให้เกิด
เพลิงไหม้ และติดตั้งถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้ รวมทั้งจัดให้มีน้ าใช้ส าหรับกรณี
ฉุกเฉินเกิดไฟไหม้ระหว่างปฏิบัติงาน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

5) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังรองรับขยะอันตรายทุกระยะ 6 เดือน และ
ปรับเปลี่ยนถังรองรับขยะอันตรายทุก ๆ 3-5 ปี หรือเมื่อพบว่าหมดอายุการ 

ใช้งาน หรือเกิดการแตกหักเสียหาย โดยจัดหาถังที่ได้มาตรฐานเดียวกันหรือ
ดีกว่า เพ่ือให้มีถังรองรับเพียงพอตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 6) กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้เก็บรวบรวมไว้ในบริเวณหน่วยการจัดการ
กากตะกอนน้ าเสีย ก่อนติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมารับไปก าจัดต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 7) ของเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการ  จะต้องด าเนินการจัดการตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 8) การด าเนินการจัดส่งกากของเสียออกไปก าจัดนอกโครงการจะต้องด าเนินการให้
ถูกต้องตามขั้นตอนท่ีหน่วยงานราชการก าหนด ดังนี ้
- ตรวจสอบหน่วยงาน/บริษัทรับก าจัดกากของเสียที่เสนอให้บริการก าจัด 

กากของเสียของโครงการ โดยเลือกใช้บริการเฉพาะหน่วยงาน/บริษัทที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการที่สามารถรับก าจัดกากของเสียตามประเภทที่
ก าหนดเท่านั้น 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7.3 ของเสียจาก

กระบวนการผลิต 
(ต่อ) 

- ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่
ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ที่ก าหนดว่าห้ามมิให้น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายให้น าออกไป
เพือ่การจัดการด้วยวิธีการและสถานท่ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

- บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะสมบัติ และการจัดการกาก
ของเสียทุกชนิด รวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารก ากับการขนส่ง (Manifest 
Form) ที่ออกโดยหน่วยงานรับก าจัดกากของเสีย และรายงานให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 9) ก าหนดให้อาคารเก็บรวบรวมของเสียเป็นพื้นที่ที่มีหลังคาคลุม และมีพื้นที่พอเพียง
ต่อปริมาณการของเสียที่เกิดขึ้น 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 10) จัดให้มี เจ้าหน้าที่ ในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการจัดการของเสียของ
หน่วยงานท่ีรับก าจัด เพื่อเป็นการตรวจประเมินผู้รับก าจัดฯ ให้มีการด าเนินการ
ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปตามข้อตกลงการรับก าจัด โดยจัดเจ้าหน้าที่ของ
โครงการเข้าไปตรวจสอบสถานที่รับก าจัดของหน่วยงานที่เข้ามารับของเสียไปก าจัด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

8. เศรษฐกิจและสังคม 
และการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน 

1) พิจารณาจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสม
ของลักษณะงานเข้าเป็นพนักงานของโครงการเป็นอันดับแรก โดยโครงการต้อง
ท าหนังสือแจ้งการรับสมัครงานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นท่ี และติดประกาศ
ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ 

-  ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) จัดท าแผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั้งแผนงานพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ สุขภาพของชุมชน แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา 
และแผนงานพัฒนาอาชีพชุมชน โดยระบุ 
(1)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

-  ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 (2)  ผู้น าชุมชนหรือตัวแทนภาคประชาชนท่ีสนใจ เยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้ได้
ช้ีแจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8. เศรษฐกิจและสังคม 

และการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน 

(ต่อ) 

(3)  การเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานที่อาจส่งผลต่อชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ
โครงการ เช่น ช้ีแจงความก้าวหน้าของโครงการ โดยตรงต่อผู้น าชุมชนหรือ
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร/แจ้งให้ชุมชน
โดยรอบโครงการรับทราบหากมีผลกระทบเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ/
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะเยี่ยมเยือน ชุมชน เพื่อแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการที่อาจส่งผลกระทบหรือท าให้ชุมชน
เกิดความกังวลใจ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน/จัดให้เจ้าหน้าที่
ของโครงการเข้าร่วมประชุมกับชุมชนในการประชุมของหมู่บ้านหรือการ
ประชุมผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานปกครองท้องถิ่นเพื่อแจ้งข่าวสารของโครงการ
และรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
ให้เหมาะสม 

-  ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 (4)  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนรอบโครงการอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง เช่น ส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมด้านสังคมและประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชนตามความเหมาะสม/ส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดการ
อบรมวิชาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/ส่งเสริมหรือสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพการท างานของแรงงานท้องถิ่น เป็นต้น 

   

 (5)  ระบุรายละเอียดระดบักิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงระยะด าเนินการ ความถี่ และการประเมินผลด าเนินงาน โดยกิจกรรม 

ที่ท าต้องครอบคลุมชุมชนในพื้นที่ศึกษา เช่น กิจกรรมสุขภาพชุมชนออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมเยี่ยมเยียนชุมชน 
กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่ กิจกรรม
การให้ความรู้แก่นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

หรือการติดตามผลจากการด าเนินการของโครงการ กิจกรรมสนับสนุน
งบประมาณ/การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

   

 3) ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนแก่
โรงพยาบาลในด้านอุปกรณ์การแพทย์ 

-  ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8. เศรษฐกิจและสังคม 

และการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน 

(ต่อ) 

4) ก าหนดนโยบายรับซื้อวัตถุดิบที่ผลิตภายในจังหวัดหรือภูมิภาคเป็นล าดับแรก -  ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

5) สนับสนุนน้ าใช้เพื่อใช้ทางการเกษตรหรือการอุปโภค บริโภค ให้กับชุมชน
โดยรอบพื้นที่โครงการ ในกรณีที่เกิดภัยแล้ง และขาดแคลนน้ า 

-  ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 6) ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมที่ก าหนดในแผนงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทุกปี และให้มีการปรับปรุงกิจกรรมให้สอดรับ
กับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

-  ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

7) ท าการประเมินผลประจ าปีเพื่อสะท้อนการตอบรับและการยอมรับต่อโครงการ
จากภาคประชาชน โดยการส ารวจสภาพสังคม เศรษฐกิจและความคิดเห็นของ
ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสภาพ
การเปลี่ยนแปลง ปีละ 1 ครั้ง ที่ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ และชุมชนที่
ด าเนินการเก็บตัวอย่างดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อวิเคระห์แนวโน้มความ
ต้องการของชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการด าเนินงานของโครงการ 
โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

-  ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 8) น าเสนอผลการด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้น าชุมชน และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

-  ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 9) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียงรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจ 

ต่อการด าเนินโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบโครงการ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

-  ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 10) ก าหนดให้มีโครงการ สื่อสารความเข้าใจหรือจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์/วารสาร
ของโครงการ/วารสาร/แผ่นพับ เพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์
ต่างๆ ของโครงการ เช่น ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนในรูปแบบ
กราฟ/ตาราง/แผนภาพ ที่สามารถสื่อสารให้ชุมชน/ชาวบ้านเข้าใจได้ง่าย 

-  ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9. อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

    

9.1  ความปลอดภัย
ทั่วไป 

1) ด าเนินนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างชัดเจน ให้เป็นไปตาม
แนวทางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือมาตรฐานอ่ืน ๆ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) จัดท าคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่อาจเป็น
อันตราย การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) กฎความ
ปลอดภัยเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น 

-  พื้นที่โครงการ 
 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

3) มีกฎระเบียบข้อบังคับในด้านความปลอดภัย เช่น การบังคับให้ใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) โดยเคร่งครัด การกวดขันให้ปฏิบัติ
ตามป้ายเตือนต่างๆ ภายในโรงงาน เป็นต้น โดยให้เป็นมาตรการที่เข้มงวด 

มีบทลงโทษที่ชัดเจนโดยการเตือน การภาคทัณฑ์ หรือการหักคะแนน ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

-  พื้นที่โครงการ 
 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) จัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของสถานประกอบกิจการกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ 

การจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2549 

-  พื้นที่โครงการ 
 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร 
ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสงู และระดับวิชาชีพ ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการท างาน พ.ศ. 2549 ในการวางแผนการจัดการด้าน
ความปลอดภัย ดูแลให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ควบคุมให้มีการใช้
อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ถูกวิธีและอยู่ในสภาพการใช้งานได้ตรวจตราสภาพการ
ท างานและการปฏิบัติงานของคนงานแล้วรายงานให้ปรับปรุงแก้ไข บันทึกจัดท า
รายงานและสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุและโรคที่เกิดเนื่องจากการท างาน และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.1 ความปลอดภัย 

ทั่วไป (ต่อ) 
6) แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างานของสถานประกอบกิจการ ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 และประกาศให้เป็นที่รับทราบโดย
ทั่วถึง โดยก าหนดให้พนักงานบางส่วนของทุกฝ่ายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 
ร่วมกันวางแผนควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด มีการจูงใจ
และประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

7) พิจารณาทบทวน และก าหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประจ าปี เพื่อน าไปสู่การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 8) ก าหนดบทลงโทษส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน หรือแนวทางการด าเนินงานอย่าง
ปลอดภัย ได้แก่ การตักเตือนทางวาจา การตักเตือนแบบลายลักษณ์อักษร  
การภาคทัณฑ์ หรือการหักคะแนน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับ บัญชาหรือ
คณะกรรมการความปลอดภัย รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้
ปลอดภัย โดยการให้รางวัลกับพนักงานเมื่อไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละเดือน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

9.2  อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัย
ส่วนบุคคล 

1) วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและความเสี่ยง เพื่อก าหนดประเภทอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะสม 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

2) จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงานอย่าง
เหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมีจ านวนเพียงพอ  รวมทั้งการดูแลตรวจสอบ
อุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) ก าหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  (PPE) 
ตลอดเวลาที่ท างาน โดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)  
ต้องจัดให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 โดยให้มีการ
ตรวจสอบและอบรมการใช้อุปกรณ์นั้น ก่อนการใช้งานรวมทั้งวิธีการใช้งานและ
ถนอมรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

-  พื้นทีโ่ครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.3 เสียง 1) ก ากับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 

ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามการสวมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงาน และก าหนด
ข้อปฏิบัติกรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่ สวมใส่อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ที่ก าหนด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

2) บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ จะต้องติดตั้งป้ายเตือนหรือ
สัญลักษณ์ที่ ชัดเจน เพื่อให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะเข้าไป
ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) พนักงานที่จะต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear 
Muff) ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) จัดให้มีระบบตรวจสอบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 

ส่วนบุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้หัวหน้างาน หัวหน้ากะ และ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) ก าหนดระยะเวลาในการท างานของพนักงานที่ท างานในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 
85 เดซิเบลเอ ท างานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 8 ช่ัวโมง/วัน ตามข้อก าหนดของ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 
หรือกฎหมายฉบับล่าสุดอย่างเคร่งครัด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

9.4 ความร้อน 
 

1) ปิดประกาศเตือนให้พนักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งก าเนิดความร้อนที่มีสภาพ
ความร้อนสูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล 

-  พื้นทีป่ฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริเวณที่มีความร้อนให้
เป็นไปตามข้อก าหนดกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และ
ด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.4 ความร้อน (ต่อ) 
 

3) จัดระบบระบายอากาศและการใช้ลมเย็น เพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจสะสมใน
ร่างกายพนักงาน และเพิ่มจ านวนพัดลมระบายความร้อนในพื้นที่ท่ีท าการตรวจวัด
แล้วพบว่ามีค่าความร้อนสูงกว่าที่กฎหมายก าหนดและต้องด าเนินการแก้ไขทันที 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) จัดเวลาท างานและเวลาพักให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อน 
อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยลดการสะสมความร้อนในร่างกายและอันตรายจาก
ความร้อน 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากความร้อน การป้องกันและการปฐมพยาบาล 
กรณีเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อนให้กับคนงานทุกระดับ 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 6) ก าหนดเขตทางเดิน/ตีกรอบแนวเส้นทางเดินให้สอดคล้องตามข้อกฎหมาย และ
ติดป้ายเตือนเพื่อป้องกันการสัมผัสกับเครื่องจักรที่มีความร้อน 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

9.5 สารเคมี 1) การจัดเก็บสารเคมีต้องสอดคล้องกับประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือ
การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 หรือกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  พ.ศ. 2556 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) จัดท าข้อมูลความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิด พร้อมติด
ประกาศไว้บริเวณพื้นที่ท างาน 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) จัดให้มีสถานที่เก็บสารเคมีเป็นสถานท่ีปิดมิดชิด อยู่ภายนอกอาคาร ฝาผนังควร
ท าด้วยสารทนไฟ (กันไฟ) ปิดล็อคได้ และมีป้ายบอกอย่างชัดเจนว่า “สถานท่ีเก็บ
สารเคมี” 

-  พืน้ท่ีปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) จัดเก็บสารเคมีโดยแยกตามประเภทของสารเคมีให้ เป็นหมวดหมู่และมีป้าย
สัญลักษณ์แสดงองค์ประกอบที่บ่งช้ีอันตรายของสารเคมีแต่ละชนิดอย่างชัดเจน
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายเนื่องจากการท าปฏิกิริยา 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) เก็บสารเคมีตามล าดับการเข้ามาก่อนหลัง และต้องใช้ก่อนหมดอายุ ถ้าหมดอายุแล้ว
ต้องท าลายทันที ห้ามใช้โดยเด็ดขาด รวมทั้งให้ความรู้และชี้แจงอันตรายจากการ
ขนถ่าย การหกรั่วไหลของสารเคมี และแนวทางแก้ไข 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.5 สารเคมี (ต่อ) 6) จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ฝักบัวฉุกเฉิน และอ่างล้างตาในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น 

พื้นที่เก็บสารเคมี อาคารส่วนการผลิต เป็นต้น 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

7) จัดให้มีคู่มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการปฏิบัติงาน
กรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากดั 

8) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ส าหรับพนักงานตามลักษณะงานและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน การขนถ่ายสารเคมี และอันตรายจากสารเคมี รวมทั้ง
แนวทางแก้ไข 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 9) การจัดเก็บสารเคมีที่ใช้ไว้ในอาคารเก็บสารเคมี จะต้องมีการระบายอากาศได้ดี -  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 10) จัดเตรียมอุปกรณ์ตอบสนองกรณีสารเคมีหกรั่วไหลในพื้นที่ที่มีการจัดเก็บและ
เปลี่ยนถ่ายสารเคมี เช่น ทรายหรือวัสดุดูดซับ ถังเปล่า เป็นต้น ไว้อย่างเพียงพอ
ตลอดจนจัดหาที่อาบน้ า และล้างตาฉุกเฉินในสถานที่ปฏิบัติงานที่เสี่ยงกับการ
สัมผัสกับสารเคมีอันตราย 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 11) ก าหนดเส้นทางการเคลื่อนย้ายสารเคมี ไม่ให้มีการขนถ่ายสารเคมีไวไฟผ่าน
บริเวณที่มีความร้อนและประกายไฟ รวมทั้งมิให้มีการขนถ่ายสารเคมีในช่วง 
เวลาที่มีฝนตก 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 12) จัดให้มีคู่มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการปฏิบัติงาน
กรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

9.6 อุบัติเหตุ 1) จัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Jobs Safety Analysis) ในพื้นที่การท างานที่มี 
ความเสี่ยง โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพร่วมกับ 

หัวหน้างาน เพื่อก าหนดประเภทอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(PPE) ให้เหมาะสมและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

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

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

- 154 - 

ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.6 อุบัติเหตุ (ต่อ) 3) จัดให้มีการติดป้ายเตือนต่างๆ ในพื้นที่ตามลักษณะหน้างาน เช่น ป้ายบังคับการ

สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ป้ายเตือนพื้นที่เสียงดัง 
พื้นที่ท่ีมีความร้อน หรือพ้ืนท่ีที่เครื่องจักรก าลังปฏิบัติงาน เป็นต้น 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

4) การตรวจสอบสภาพพื้นที่ท างานและลักษณะงานท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย โดย
มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ และ
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ร่วมกับเจ้าของพื้นที่ เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง รวมถึงเน้นเรื่องการตรวจ 
5 ส. ในพ้ืนท่ีการท างานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งก่อนเริ่มงานและหลัง
เริ่มงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) เครื่องจักรหรือส่วนของเครื่องจักรหรือเครื่องมืออุปกรณ์การท างานที่อาจก่อให้ 
เกิดอุบัติเหตุ หนีบ/ทับ/ทิ่มแทงหรือกระแทกมือ ก าหนดให้ทุกเครื่องจักรที่มีจุด
หนีบ จุดหมุน จุดตัดหรือส่วนที่อาจจะเกิดอันตรายต่อพนักงานต้องมีการ์ด
ป้องกันอันตรายรวมทั้งปุ่มหยุดฉุกเฉินและห้ามพนักงานที่ก าลังปฏิบัติงานถอด
การ์ดป้องกันอันตรายออกจากเครื่อง หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับการ
ลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 6) ติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้เหมาะสมกับลักษณะและ
สภาพการท างานในท่ีที่เห็นได้ง่าย เพื่อเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องระมัดระวังอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือน
อันตรายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานเรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และข้อความแสดงสิทธิและ
หน้าท่ีของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 7) จัดให้มีกิจกรรม Safety Talk ก่อนเริ่มปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน และ
การรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานเรื่องของความปลอดภัยในการท างาน 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.6 อุบัติเหตุ (ต่อ) 8) จัดท ารายงานอุบัติ เหตุ  โดยก าหนดให้แบบฟอร์มการรายงานอุบัติ เหตุ  

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง ลักษณะการบาดเจ็บ และความรุนแรง  
แนวทางแก้ไข และการป้องกัน ขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันหรือไม่
และความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับอุบัติเหตุนั้น โดยรวบรวมและ
น าเสนอต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ทางเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ จะมีการลงพื้นท่ีส ารวจ
จุดเกิดเหตุและการสอบสวนบุคคลที่อยู่ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุร่วมกับเจ้าของพื้นท่ี เพื่อ
หาสาเหตุการเกิดอันตรายพร้อมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 9) ก าหนดให้ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ให้ตัวแทนแต่ละแผนก/หน่วยงาน น าเสนอข้อมูล/
ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นหรือการเกิดอุบัติเหตุและแนวทาง 
การแก้ไขในการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 10) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานตามที่กฎหมาย
ก าหนด และประกาศให้เป็นท่ีรับทราบโดยทั่วถึงโดยก าหนดให้ในการประชุมให้
ตัวแทนแต่ละแผนก/หน่วยงาน น าเสนอข้อมูล/ตรวจสอบสถิติการประสบ
อันตรายที่เกิดขึ้นหรือการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางการแก้ไขในการประชุม
คณะกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.6 อุบัติเหตุ (ต่อ) 11) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ ท าการวิเคราะห์

อุบัติเหตุร่วมกับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน ระดับ
บริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมา 

ในลักษณะของการบาดเจ็บ ส่วนของร่างกายที่ได้รับการบาดเจ็บ แหล่งที่ท าให้
เกิดการบาดเจ็บ ชนิดของอุบัติเหตุ (การชน ถูกบีบ กระแทก การลื่น) สภาพที่
เป็นอันตราย สิ่งที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ส่วนของสิ่งที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ การกระท า
ที่ไม่ปลอดภัยหรือต่ ากว่ามาตรฐาน ปัจจัยจากพนักงาน และปัจจัยจากงาน 
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน เสนอแนะหรือหาแนวทางแก้ไขในทางวิศวกรรม การให้ความรู้ 
หรือจัดท าแผนงานแล้วแต่กรณี 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 12) จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับข้อก าหนดด้านความปลอดภัย/การ
ท างานของเครื่องจักร ลักษณะงานที่เป็นอันตราย การแก้ไขปัญหาเครื่องจักร
ระหว่างปฏิบัติงานโดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 13) มีจัดให้มีหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทั้งที่เข้ามาใหม่
และพนักงานเก่า ให้เข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการท างาน และเข้าใจถึง
ความหมายของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) แต่ละ
ประเภทเพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

-  พืน้ท่ีปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 14) ส่งเสริมความตระหนักความปลอดภัยโดยการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความ
ปลอดภัยในการท างานเพื่อเป็นแรงกระตุ้นพนักงานหันมาใส่ใจเรื่องความ
ปลอดภัยในการท างาน โดยมีการจัดมอบรางวัลให้แก่แผนกที่ไม่มีการเกิด
อุบัติเหตุขึ้นในรอบ 1 ปี และรางวัลส าหรับหัวหน้าแผนกดีเด่นเรื่องการสวมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และพนักงานดีเด่นเรื่องการ
สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงการจัดท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท างานอย่างปลอดภัยเผยแพร่ให้แก่พนักงานศึกษา
และปฏิบัติตาม 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.6 อุบัติเหตุ (ต่อ) 15) การตรวจสอบดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

(PPE) ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามการ
สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงาน และ
ก าหนดข้อปฏิบัติกรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงานใน
พื้นที่ที่ก าหนด เช่น การตักเตือนด้วยวาจาในครั้งแรก และการลงบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร และแจ้งไปยังหัวหน้าแผนกรับทราบ 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

9.7  ระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

1) การออกแบบติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งภายในและภายนอก
อาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย (มาตรฐาน ว.ส.ท.) หรือ 
NFPA ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง หรือประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) จัดให้มีการทดสอบ ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งจัดท า
รายงานสรุปผลการทดสอบซึ่งได้รับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล  และ/หรือ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

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

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) การป้องกันอัคคีภัยให้ด าเนินการให้สอดคลอ้งตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
และก าหนดให้ในพื้นที่เสี่ยงต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อย  
1 เครื่อง ทุก ๆ 1,000 ตารางเมตร ยกเว้นบริเวณหรือห้องเก็บวัสดุติดไฟได้ง่าย 
จะต้องมีอย่างน้อย 1 เครื่อง ทุก ๆ 100 ตารางเมตร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

5) จัดเตรียมระบบเตือนอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.7  ระบบป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย  
(ต่อ) 

6) จัดให้มีการตรวจสอบระบบดับเพลิง โดยเขียนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติ
ตาม รวมทั้งจัดท าตารางตรวจสอบสภาพ/ประสิทธิภาพในการท างานอย่าง
สม่ าเสมอให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 7) จัดให้มีระบบอนุญาตให้ท างาน (Work Permit) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย
โดยเฉพาะงานเช่ือม ตัด หรืองานท่ีท าให้เกิดประกายไฟ 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 8) จัดท ารายงานตรวจสอบตัวเอง (Self Audit) ตามคู่มือ (Guideline) ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม พร้อมท าการทบทวนเป็นประจ าทุกปี เพื่อใช้ในการทบทวน
และปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

9.8 แผนปฏิบัติการ 
เหตุฉุกเฉิน  

1) จัดให้มีแผนฉุกเฉินในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยแบ่งออกเป็นแผนปฏิบัติ
การฉุกเฉินระดับ 1-3 ดังรูปที่ 4 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

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

-  พื้นทีโ่ครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และฝึกซ้อมเหตุ
ฉุกเฉินประจ าปีร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเตรียมการหรือก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย เมื่อเกิดเหตุภายในโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 4) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และสถานพยาบาลในพื้นที่ในการให้ข้อมูล
แผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ เส้นทางการขนส่ง และเอกสารข้อมูลความ 
ปลอดภัยของสารเคมีของโครงการ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ โดยโครงการ
จะจัดให้มีแผนการฝึกซ้อมดบัเพลิงและฝกึซ้อมหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง ส าหรับเนื้อหา
ของวิชาภาคทฤษฎีเป็นอย่างน้อยที่ท าการฝึกอบรม ได้แก่ แผนการดับเพลิงและ
วิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพ
หนีไฟของสถานประกอบการ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่วนเนื้อหา
ของวิชาภาคปฏิบัติที่ท าการฝึกอบรมเป็นอย่างน้อย ได้แก่ การดับเพลิงด้วย
เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือและสายดับเพลิง การดับเพลิงจากเพลิงประเภท
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสถานประกอบการ การอพยพหนีไฟ การค้นหาช่วยเหลือ
และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.9  การป้องกัน

ผลิตภัณฑ์ร่ัวไหล 

1) ออกแบบถังเก็บและเครื่องสูบเบียร์เป็นระบบปิดทั้งหมด รวมทั้งอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเป็นระบบป้องกันการระเบิดหรือการสันดาป (Explosion 
proof) 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) จัดท าคันคอนกรีตล้อมรอบบริเวณถังเก็บผลิตภัณฑ์เบียร์ เพื่อรองรับกรณีถังเก็บ
กักเบียร์รั่วหรือแตกให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดและมีการตรวจสอบเป็น
ประจ า 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

9.10  การตรวจสุขภาพ
ของพนักงาน 

1) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการประสานงานและก ากับดูแลการด าเนินงานของสถานพยาบาลที่ให้บริการ
ตรวจสุขภาพแก่พนักงาน โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพ
ของสถานบริการสุขภาพและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่โครงการใช้บริการตรวจ
สุขภาพของพนักงานประจ า โดยต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 
ช่ือสถานพยาบาลหรือที่ตั้งต้องตรงกับใบอนุญาต พร้อมทั้งให้ค าแนะน าหรือ
รายละเอียดขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพให้พนักงานทราบ
ทุกครั้ง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

2) ตรวจสุขภาพพนักงานประจ าใหม่ทุกคนและตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 
ตามปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ต ารวจในการเข้าตรวจค้น 

สารเสพติดจากพนักงานแต่ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขของข้อกฏหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ 
รายละเอียดของการตรวจให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่ง 

ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่ผ่านการ
อบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานก าหนด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) ก าหนดให้การด าเนินการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานให้เป็นไปตาม
แนวทางการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินและการแปลผล ของส านักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรคและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.10  การตรวจสุขภาพ

ของพนักงาน 
(ต่อ) 

4) ท าการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าทุกปี โดยด าเนินการตามกฎกระทรวง 
ก าหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 
2563 “ข้อ 5 การตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ให้แพทย์
บันทึกรายละเอียดผลการตรวจ และระบุความเห็นที่บ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพ
ของลูกจ้างที่มีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการท างาน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ
และวันที่ตรวจ” และ “ข้อ 9” กรณีที่พบผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งท างาน
เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงผิดปกติหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ให้นายจ้างจัดให้
ลูกจ้างได้รับการรักษาทันที และให้ตรวจสอบหาสาเหตุความผิดปกติเพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกัน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

5) กรณีที่พบว่าผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปีมีความผิดปกติจะต้อง 

มีขั้นตอนของการด าเนินการดังนี้ 
-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
(1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพปรึกษาแพทย์ 

อาชีวเวชศาสตร์ถึงความจ าเป็นในการตรวจซ้ า ถ้าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์  
ลงความเห็นไม่ต้องตรวจซ้ าและแนะน าการดูแลสุขภาพ ให้เฝ้าระวังด ู

ผลการตรวจซ้ าในปีถัดไป แต่หากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ลงความเห็น 

ต้องตรวจซ้ า ให้ทางโครงการน าเรื่องส่งตัวในการตรวจสุขภาพซ้ ายัง 

สถานบริการด้านสุขภาพ (นับเป็นการตรวจสุขภาพครั้งที่ 2) ซึ่งค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการให้อยู่ในการดูแลของทางโครงการ 

   

 (2) เมื่อได้รับผลการตรวจสุขภาพซ้ า (ผลการตรวจสุขภาพครั้งที่ 2) ให้เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพส่งผลการตรวจให้พนักงานคน
ดังกล่าวทราบทันที หากพบว่าผลการตรวจวัดซ้ า (ผลการตรวจสุขภาพครั้ง
ที่ 2) ยังมีความผิดปกติเช่นเดิมให้ปรึกษาแพทย์ถึงความเกี่ยวข้องกับการ
ท างาน และส่งพนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมทั้งให้ท าการโอนย้าย
การท างานไปยังแผนกที่มีโอกาสในการได้รับการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงลดลง 
และกรณีที่เข้าข่ายต้องได้รับค่าทดแทนตามกฎหมายก าหนด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.10  การตรวจสุขภาพ

ของพนักงาน 
(ต่อ) 

6) โครงการต้องด าเนินการให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนด แต่หากพบว่าผลการ
ตรวจซ้ าไม่พบความผิดปกติให้จัดเป็นกลุ่มเฝ้าระวังที่จ าเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
และให้ท าการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินพนักงานเป็นประจ าทุกปี โดยต้อง
รายงานผลการตรวจทั้งความถี่ที่ตรวจพบความผิดปกติ (เฮิรตซ์) และระดับ 

เสียงเฉลี่ย (dB HL) ทั้งหูซ้ายและหูขวา โดยด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง 
การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินและแปลผลของส านักงาน โรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค และตามที่กฎหมายก าหนด   

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

7) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล และมีการฝึกอบรมพนักงานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
(First Aid) และท าการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลหันคาซึ่งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

8) จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์พื้นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีรถ
ส าหรับน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันที 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

9) จัดท าฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจ าปี
ในแต่ละพื้นที่ด าเนินงานโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พร้อมระบุอายุงานของคนงาน 

ที่ท างานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเช่ือมโยงผลการตรวจวัด เพื่อเฝ้าระวัง
สัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 10) ในแต่ละปีจะต้องประเมินความสัมพันธ์ของผลการตรวจสภาพแวดล้อมใน
สถานที่ท างานกับผลการตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อดูสภาพการเปลี่ยนแปลง
ประกอบกับความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หากพบว่าเกิดจากการท างาน
หรือมีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในการท างานต้องท าการโอนย้ายการ
ท างานไปยังแผนกที่มีโอกาสได้รับในการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงลดลง และให้รวมถึง
ท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างานและ
สุขภาพพนักงานย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี เพื่อพิจารณาแนวโน้มของภาวะ
สุขภาพ ค้นหาความบกพร่องของการจัดการและท าการแก้ไขปัญหา เพื่อลด
ผลกระทบที่เป็นปัจจัยในการช้ีน าไปสู่ปัญหาภาวะความผิดปกติของสุขภาพ
พนักงานเนื่องจากการท างาน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.10  การตรวจสุขภาพ

ของพนักงาน 
(ต่อ) 

11) ก าหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้ รับ เหมา  
(เฉพาะผู้รับเหมารายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานเป็นประจ าทุก
วัน) ซึ่งโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพเท่านั้น โดยไม่รวม
ผู้รับเหมาในช่วงที่มีการหยุดการผลิตเพื่อด าเนินการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ประจ าปี (Shutdown/Turnaround) ในฐานข้อมูลสุขภาพโดยจัดเก็บ
และบันทึกฐานข้อมูลผลการตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไป ผลตรวจสุขภาพ
พนักงานตามปัจจัยเสี่ยงเป็น Digital File ของโรงงานเป็นระยะ 30 ปี ภายหลัง
ที่พนักงานออกจากการท างาน ยกเว้นในกรณี ดังนี้   

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 (1) กรณีที่พนักงานหรือผู้รับเหมาท างานกับโครงการเป็นระยะเวลาน้อยกว่า  
1 ปี ให้โครงการมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและผู้รับเหมา 

เมื่อออกจากการท างาน 
(2) กรณีที่โครงการจะเลิกด าเนินกิจการให้โครงการส่งบันทึกข้อมูลสุขภาพของ

พนักงานและผู้รับเหมาให้กับผู้ว่าจ้างของพนักงานและผู้รับเหมารายต่อไป 
หากไม่มีผู้ว่าจ้างรายต่อไป ให้โครงการแจ้งให้พนักงานและผู้รับเหมา 
ทราบสิทธิในการขอบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย  
3 เดือน ก่อนที่โครงการจะเลิกด าเนินกิจการ 

   

10.  สาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัย 

1) จัดให้มีขั้นตอนการสื่อสารภายในโรงงาน การแจ้งเหตุไปยังชุมชนและหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน และการให้ข่าวกรณีเกิดอุบัติเหตุ/เหตุฉุกเฉิน
ของโครงการ 

-  หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) จัดส่งข้อมูลการใช้สารเคมีและเอกสารแสดงคุณสมบัติของสารเคมีของโครงการ
ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

-  หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) สนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับหน่วยตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ให้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ผ่านคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์
โครงการเป็นประจ าทุกปี เพื่อสนับสนุนด้านเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อยู่
โดยรอบพ้ืนที่โครงการ โดยเน้นโรคหรือท่ีมีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ของโครงการในชุมชนโดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

-  หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
10.  สาธารณสุขและ

สุขภาพอนามัย 

(ต่อ) 

4) ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ เพื่อสนับสนุนหรือร่วมจัดท าแผน 
ปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่โดยรอบ
โครงการ โดยครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ 

เฝ้าระวัง การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยจัดอบรมเรื่องอันตราย 

จากสารเคมีและมลพิษ การป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ โรงเรียน 
วัด ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ทีมบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลหนองระเวียง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

-  หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

5) จัดกิจกรรม CSR เพื่อสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข  เน้น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยการสนับสนุน
เพิ่มองค์ความรู้และความช านาญ โดยการอบรมป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพและ
รักษาโรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ และโรคผิวหนัง ตลอดจนอุบัติเหตุ
หรืออุบัติภัยต่าง ๆ ท้ังนี้ ให้บันทึกหลักสูตรและจ านวนครั้งในการอบรม 

-  หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนที่/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 6) สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในกรณีประชาชนเกิดภาวการณ์เจ็บป่วยและ
ผลการสอบสวน สืบสวน พบว่า มาจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ 
โครงการจะต้องให้ความรับผิดชอบตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

-  หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 7) สนับสนุนกิจกรรมทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่ในการส่งเสริมและเฝ้าระวัง
ทางด้านสุขภาพ ทั้งในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด เช่น การสนับสนุนการ
ฝึกอบรม อสม. ในพื้นท่ีชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียง การสนับสนุนงบประมานการศึกษา 
วิจัยหรือเฝ้าระวังผลกระทบทางด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการสนับสนุนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้มี
ความรู้ด้านเคมี สารพิษและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากขึ้น เป็นต้น 

-  หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 8) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เช่น 
การจัดกิจกรรมการออกก าลังกายให้แก่พนักงานก่อน-หลังท างาน รณรงค์การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน และรณรงค์การงด
สูบหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กิจกรรมวิ่งลดโรคลดพุงรอบโรงงาน 
กิจกรรมรักสุขภาพของพนักงาน กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11. อันตรายร้ายแรง 1) ก าหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยประสานแจ้งหน่วยงานท้องถิ่น/ผู้น าชุมชน 

(ชุมชนที่อยู่ในระยะประชิด เช่น บ้านเขาน้อย บ้านหนองจองอาง)/โรงงาน
ข้างเคียง เข้าร่วมซ้อมแผนการปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุการระเบิด อัคคีภัย การ
รั่วไหลของแอมโมเนีย และอุบัติเหตุต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง และมีการประเมินผลการฝึกซ้อมในแต่ละครั้ง เพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุงให้
แผนฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดท าเป็นเอกสารให้พนักงานได้รับทราบ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) จัดเตรียมระบบเตือนอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) จัดให้มีการตรวจสอบระบบดับเพลิง โดยเขียนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติตาม 
รวมทั้งจัดท าตารางตรวจสอบสภาพ/ประสิทธิภาพในการท างานอย่างสม่ าเสมอ
ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 
 

4) จัดท าเอกสารเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีไว้ในบริเวณที่
พนักงานสามารถน าไปอ่านได้และใช้งานได้ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 5) กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินระดับ 1 เหตุการณ์ฉุกเฉินระดับ 2 และเหตุการณ์
ฉุกเฉินระดับ 3 ให้ทางโครงการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนฉุกเฉินของ
โครงการ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

12. พื นที่สีเขียว 1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ขนาด 19.79 ไร่ (ร้อยละ 12.94 ของพื้นที่โครงการ) อ้างถึง 
รูปที่ 3 ซึ่งจะท าการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ ไม้ยืนต้นที่
น ามาปลูกก าหนดให้มีความสูงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เช่น ต้นสัก ต้น
พยุง ต้นพฤกษ ์ต้นประดู่ ต้นข้ีเหล็ก ต้นสะเดา ต้นยางนกยูง เป็นต้น โดยปลูกไม้
ยืนต้น 3 ช้ันเรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 2) บ ารุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรรงบประมาณ
การด าเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณในการซ่อมบ ารุง 

ปั๊มน้ า ดูแลต้นไม้ พันธุ์ไม้ และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 3) กรณีที่พบว่ามีต้นไม้ตายให้ปลูกทดแทน ภายในระยะเวลาประมาณ 15 วัน -  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

- 165 - 

ตารางท่ี 6.2-1 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    

1.1  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
1) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

(PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง   
3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  
4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
5) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
6) ความเร็วและทิศทางลม  

(Wind speed and Wind direction) 

- ตรวจวัดจ านวน 4 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 5) 
1) ชุมชนบ้านเขาน้อย (A1) 
2) วัดรางดู่ (A2) 
3) ชุมชนบ้านเด่นกระต่าย (A3) 
4) ชุมชนบ้านหัวตะเฆ่ (A4) 

 

- ปีละ 2 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้างโครงการ 
โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ดังนี้ 
1) ครั้งท่ี 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 
2) ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

2. ระดับเสียง    

1) ระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 1 ช่ัวโมง  
(Leq  1 hr) 

2) ระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr)  

3) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
4) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10 (L10)  
5) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
6) เสียงรบกวน 

 

- ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
จ านวน  
2 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 5) 
1) หมู่ที่ 15 ชุมชนบ้านเขาน้อย (N1) 
2) หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองจงอาง (N2) 

- ตรวจวัดระดับเสยีงริมรั้วโครงการ (รูปที่ 6) ดังนี้  
1) ริมรั้วด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ (N1) 
2) ริมรั้วด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ (N2) 
3) ริมรั้วด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (N3) 
4) ริมรั้วด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ (N4) 

- ปีละ 2 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้างโครงการ 
โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ดังนี้ 
1) ครั้งท่ี 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 
2) ครั้งท่ี 2 ในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
3. คุณภาพน  า    

3.1  คุณภาพน  าผิวดิน 
1) อุณหภูมิ (Temperature) 
2) ความขุ่น (Turbidity) 
3) ของแข็งแขวนลอย (SS) 
4) การน าไฟฟ้า (Conductivity)   
5) ความเค็ม (Salinity) 
6) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
7) ออกซิเจนละลายน้ า (DO)   
8) บีโอดี (BOD) 
9) ไนเตรต (NO3

-) 
10) ฟอสเฟต (PO4

3-) 
11) โซเดียม (Na) 
12) แคลเซียม (Ca) 
13) แมกนีเซียม (Mg) 
14) คลอไรด์ (Cl-) 
15) ซัลเฟต (SO4 2- ) 
16) กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส 

(Mn) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) และทองแดง 
(Cu)  

17) ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) 
14) 18) โคลิฟอร์มแบคทีเรยีทั้งหมด (TCB) 

- ตรวจวัดจ านวน 3 สถาน ีได้แก่ (รูปที่ 7) 
1) ห้วยโตนด (SW1) ม.13 ต.หนองแซง  

ตัวแทนพ้ืนท่ีชุมชนใกล้โครงการ 
พิกัด 47P 0603117E 1674499N 

2) คลองชลประทานที่เช่ือมต่อกับระบบระบายน้ าฝน
ของโครงการ (SW2) ตัวแทนแหล่งรองรับน้ าฝน 

ที่ระบายออกจากโครงการ  
พิกัด 47P 0603117E 1674499N 

3) คลองชลประทานที่บรรจบกับห้วยโตนด (SW3) 
ตัวแทนพื้นที่ชุมชนใกล้โครงการ  
พิกัด 47P 0604611E 1665148N 

- ปีละ 2 ครั้ง คือ 1 ครั้งในฤดูแล้งประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ และ 1 ครั้ง ในฤดูฝน
ประมาณเดือนตุลาคม 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ)  ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
3.2  คุณภาพน  าใต้ดิน 

1) อุณหภูมิ (Temperature)  
2) สี (Color)  
3) ความขุ่น (Turbidity)  
4) ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS)  
5) การน าไฟฟ้า (Conductivity)  
6) ความเค็ม (Salinity)  
7) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
8) ความกระด้าง (Hardness)  
9) ไนไตรท์ (NO2

-)  
10) ไนเตรต (NO3

-)  
11) ฟอสเฟต (PO4

3-)  
12) คาร์บอเนต (CO3

2-) 
13) ไบคาร์บอเนต (HCO3

-)  
14) คลอไรด์ (Cl-)  
15) ซัลเฟต (SO4 

2-)  
16) กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส 

(Mn) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) 
โครเมียม (Cr) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg)  

17) ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  
18) โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) 

- ตรวจวัดจ านวน 6 สถาน ี(รูปที่ 8) ได้แก่ 
1) ม.8 บ้านหนองจงอาง (GW1) 
 พิกัด 47P 602998E 1674859N 
2) ม.16 บ้านหนองเต่า (GW2)  
 พิกัด 47P 597739E 1669214N 
3) ม.13 วัดตลุกเทื้อม (GW3) 
 พิกัด 47P 599444E 1669124N 
4) ม.12 บ้านรางดู่ (GW4)  
 พิกัด 47P 596662E 1670050N 
5) ม.10 โรงเรียนบ้านชัฎฝาง (GW5)  
 พิกัด 47P 594663E 1672107N 
6) ม.15 บ้านเด่นกระต่าย (GW6) 
 พิกัด 47 P 598563E 1671459N 

- ปีละ 2 ครั้ง คือ 1 ครั้งในฤดูแล้งประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ และ 1 ครั้ง ในฤดูฝน
ประมาณเดือนตุลาคม 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
4. คุณภาพดิน    

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

- บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ จ านวน 4 จุด (รูปที่ 8) 
ดังนี ้
1) พื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือ (S1) 
2) พื้นที่สี เขียวด้านทิศใต้บริเวณบ่อพักน้ าทิ้ งของ

โครงการ (S2) 
3) พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของโครงการ (S3) 
4) พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการใกล้กับ

บริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด (S4) 
 

- ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้าง
โครงการ 
1)  ที่ระดับดินตื้น ความลึก ไม่เกนิ  

0.3 เมตร  
2)  ที่ระดับดินปานกลาง ความลึก  

0.3-2.0 เมตร 
 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

5. การจัดการของเสีย    

1) รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจาก
การด าเนินการโครงการและสัดส่วนปริมาณของเสีย
ทีน่ าไป Recycle หรือส่งไปก าจัด 

2) เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการจัดการ
กากของเสียที่ เกิดจากการด าเนินโครงการเป็น 

รายเดือนอย่างต่อเนื่อง 

3) รวบรวมเอกสารการแจ้งขอขยายระยะเวลาในการ
กักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.1) 
เอกสารการขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และ
เอกสารการแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) 

- พื้นที่โครงการ - บันทึกและจัดท ารายงานทุกเดือน -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
6. การคมนาคมขนส่ง    

1)  บันทึกปริมาณรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งคนงานและวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ  

- ถนนบริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน  
(ครอบคลุมวันหยุดและวันท างาน)  

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

2)  บันทึกสถิติอุบัติเหตุจากการขนส่งคนงานและวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ พร้อมบันทึก สาเหตุ 
ความเสียหาย /ความรุนแรง ของอุบัติเหตุ สถานที่
และช่วงเวลาการเกิดเหตุและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาทุกครั้ง 

- พื้นที่ โครงการและเส้นทางขนส่งคนงานและวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง 

 

 

- บันทึกทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุและรายงาน 

ทุก 6 เดือน  
-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 

7. การบันทึกอุบัติเหตุ    

1) สาเหตุ 
2) ลักษณะการเกิด 
3) จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
4) ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ า 
6) ท าการบันทึกสถิติอุบัติเหตุแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

หยุดงานไมเกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพและตาย 

7) รายงานสรุปผลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยของคนงานก่อสร้างและบริษัทรับเหมา 

- พื้นทีเ่ขตก่อสร้าง - เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
และจัดท ารายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
8. เศรษฐกิจและสังคม    

1)  การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น
ของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ
ใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร พร้อมทั้งสภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการ
รวมถึ งส ารวจดั ชนี ค วามพึ งพ อใจของชุมชน 
(Community Satisfaction Index) ทั้ ง นี้  ก า ร 

สุ่มตัวอย่างให้ เป็นไปตามหลักวิชาการและสถิติ 
พร้อมท้ังเสนอแผนที่กระจายตัวการเก็บข้อมูล 

- ชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาน
ประกอบการใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุม
ชุมชนที่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่
อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล วัด และ
โรงเรียน เป็นต้น 

- ปีละ 1 ครั้ง  -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

2)  รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมการ
ติดตามการแก้ ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชน 

และภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางการป้องกันการ
เกิดซ้ า 

- พื้นที่โครงการและชุมชนในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร -  บันทึกทุกครั้งที่มีข้อร้องเรียนและรายงาน 

ทุก 6 เดือน 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    

1.1  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
1) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 10 ไมครอน (PM-10) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง   
3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  
4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
5) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
6) ความเร็วและทิศทางลม  

(Wind speed and Wind direction) 

- ตรวจวัดจ านวน 4 สถานี ดังนี้ (อ้างถึงรูปที่ 5) 
1) ชุมชนบ้านเขาน้อย (A1) 
2) วัดรางดู่ (A2) 
3) ชุมชนบ้านเด่นกระต่าย (A3) 
4) ชุมชนบ้านหัวตะเฆ่ (A4) 

 

- ปีละ 2 ครั้ง โดยตรวจวดัครั้งละ 7 วัน
ต่อเนื่อง ดังนี ้
1) ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 
2) ครั้งท่ี 2 ในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

1.2  กลิ่นจากก๊าซ H2S 
- ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ไม่เกิน 10 ppm ตรวจวัด

โดยใช้เครื่อง Gas detector 

- บ่อ UASB ที่มีการใช้งาน - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

1.3 ความเข้มกลิ่น - ห่างจากริมรั้วโครงการ 1 เมตร 
1) ริมรั้วด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ (SM1) 
2) ริมรั้วด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ (SM2) 
3) ริมรั้วด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (SM3) 
4) ริมรั้วด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ (SM4) 

- ปีละ 1 ครั้ง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
2. ระดับเสียง    

1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq-24 ชม.) 
2) ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (Leq-1 ชม.) 
3) ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 min) 
4) ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 
5) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
6) ระดับเสียงรบกวน (ชุมชนบ้านเขาน้อย (N1)) 
 
 

- ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการจ านวน 
2 สถานี ดังนี้ (อ้างถึงรูปที่ 5) 
1) หมู่ที่ 15 ชุมชนบ้านเขานอ้ย (N1) 
2) หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านหนองจงอาง (N2) 

- ตรวจวัดระดับเสยีงริมรั้วโครงการ (อ้างถึงรูปที่ 6) 
ดังนี้  
1) ริมรั้วด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ (N1) 
2) ริมรั้วด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ (N2) 
3) ริมรั้วด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (N3) 
4) ริมรั้วด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ (N4) 

- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ด าเนินการผลิต โดย
ตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 
2) ครั้งท่ี 2 ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

3. คุณภาพน  า    

3.1  คุณภาพน  าเสีย/น  าทิ ง 
1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
2) ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS) 
3) ของแข็งแขวนลอย (SS) 
4) อุณหภูมิ (Temperature) 
5) สีหรือกลิ่น  
6) ซัลไฟด์ (Sulfide as H2S) 
7) น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) 
8) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 
9) บีโอดี (BOD) 
10) ค่าทีเคเอ็น (TKN) 
11) ซีโอดี (COD) 
12) สังกะสี (Zn) 

1. ระบบบ าบัดน  าเสียแบบไร้อากาศ (UASB)  
1) บ่อปรับสภาพสมดุล (Equalization tank) 

ของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไร้อากาศ (UASB) 
(TA1)  

2. ระบบบ าบัดน  าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) 
1) ถังพักน้ า (Holding tank) ก่อนเข้าระบบบ าบัด

น้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) ใน (TA2) 
3. บ่อพักน  าทิ ง (Holding Pond) (TA3) 

-  ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3.1  คุณภาพน  าเสีย/น  าทิ ง (ต่อ)    

13) โครเมียมชนิดเอ็กซาวาเล้นท์  
(Hexavalent Chromium) 

14) ทองแดง (Cu) 
15) แคดเมียม (Cd) 
16) ตะกั่ว (Pb) 
17) นิกเกิล (Ni)   
18) แมงกานีส (Mn)  
19) สารหนู (As) 
20) ปรอท (Hg) 

   

3.2 ตรวจวัดคุณภาพน  าทิ งอย่างต่อเนื่อง    

1) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งอย่างต่อเนื่อง 
(Monitoring Online) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 
โดยมีพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ คือ ของแข็งละลายน้ า
ทั้งหมด (TDS) 

- ตรวจวัดจ านวน 1 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 10) 
1) บ่อรองรับน้ าระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็น 

(Cooling blowdown water tank) ข น า ด 
101 ลูกบาศก์เมตร 

- ตรวจวัดต่อเนื่อง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

2) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งอย่างต่อเนื่อง 
(Monitoring Online) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 
โดยมีพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ คือ ค่าบีโอดี (BOD) 
และของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS) 

- ตรวจวัดจ านวน 1 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 10) 
1) บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง (Monitoring tank) 

ขนาด 159 ลูกบาศก์เมตร ให้ติดตั้ ง BOD 
Online และ TDS Online 

 

- ตรวจวัดต่อเนื่อง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3.3  คุณภาพน  าผิวดิน 
1) อุณหภูมิ (Temperature)  
2) ความขุ่น (Turbidity)  
3) ของแข็งแขวนลอย (SS)  
4) ความน าไฟฟ้า (Conductivity)  
5) ความเค็ม (Salinity)  
6) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
7) ออกซิเจนละลายน้ า (DO)  
8) บีโอดี (BOD)  
9) ไนเตรต (NO3

-)  
10) ฟอสเฟต (PO4

3-)  
11) โซเดียม (Na)  
12) แคลเซียม (Ca)  
13) แมกนีเซียม (Mg)  
14) คลอไรด์ (Cl-)   
15) ซัลเฟต (SO4

2-)  
16) กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) 

ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) และทองแดง (Cu)  
17) ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  
18) โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) 

- ตรวจวัดจ านวน 3 สถานี ได้แก่ (อ้างถึงรูปที่ 7) 
1)  ห้วยโตนด (SW1) ม.13 ต.หนองแซง  

ตัวแทนพ้ืนท่ีชุมชนใกล้โครงการ 
พิกัด 47P 0603117E 1674499N 

2) คลองชลประทานที่เช่ือมต่อกับระบบระบาย
น้ าฝนของโครงการ (SW2) ตัวแทนแหล่ง
รองรับน้ าฝนท่ีระบายออกจากโครงการ  

 พิกัด 47P 0603117E 1674499N 
3)  คลองชลประทานที่บรรจบกับห้วยโตนด 

(SW3) ตัวแทนพื้นที่ชุมชนใกล้โครงการ  
 พิกัด 47P 0604611E 1665148N 

 

- ปีละ 2 ครั้ง คือ 1 ครั้ง ในฤดูแล้งประมาณ 

เดือนกุมภาพันธ์ และ 1 ครั้ง ในฤดูฝนประมาณ
เดือนตุลาคม 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3.4  คุณภาพน  าใต้ดินโดยรอบพื นที่โครงการ 
1) อุณหภูมิ (Temperature)  
2) สี (Color)  
3) ความขุ่น (Turbidity)  
4) ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS)  
5) ความน าไฟฟ้า (Conductivity)  
6) ความเค็ม (Salinity)  
7) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
8) ความกระด้าง (Hardness)  
9) ไนไตรท์ (NO2

-)  
10) ไนเตรต (NO3

-)  
11) ฟอสเฟต (PO4

3-)  
12) คาร์บอเนต (CO3

2-)  
13) ไบคาร์บอเนต (HCO3

-)  
14) คลอไรด์ (Cl-)  
15) ซัลเฟต (SO4

2-) 
16) กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) 

ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) โครเมียม 
(Cr) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) และปรอท (Hg)  

17) ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  
18) โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) 

- จ านวน 6 สถานี ซึ่งอยู่ในทิศทางต้นน้ าและท้ายน้ า
ของพื้นที่ด าเนินโครงการ ได้แก่ (อ้างถึงรูปที่ 8) 
1) หมู่ 8 บ้านหนองจงอาง (GW1) 

พิกัด 47P 602998E 1674859N 
2) หมู่ 16 บ้านหนองเต่า (GW2)  

พิกัด 47P 597739E 1669214N 
3) หมู่ 13 วัดตลุกเทื้อม (GW3) 

พิกัด 47P 599444E 1669124N 
4) หมู่ 12 บ้านรางดู่ (GW4)  

พิกัด 47P 596662E 1670050N 
5) หมู่ 10 โรงเรียนบ้านชัฎฝาง (GW5)  

พิกัด 47P 594663E 1672107 
6) หมู่ 15 บ้านเด่นกระต่าย (GW6) 

พิกัด 47 P 598563E 1671459N 
 

- ปีละ 2 ครั้ง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

- 176 - 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
3.5  คุณภาพน  าใต้ดินภายในพื นที่โครงการ 

1) อุณหภูมิ (Temperature)  
2) สี (Color)  
3) ความขุ่น (Turbidity)  
4) ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS)  
5) ความน าไฟฟ้า (Conductivity)  
6) ความเค็ม (Salinity)  
7) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
8) ความกระด้าง (Hardness)  
9) ไนไตรท์ (NO2

-)  
10) ไนเตรต (NO3

-)  
11) ฟอสเฟต (PO4

3-)  
12) คาร์บอเนต (CO3

2-)  
13) ไบคาร์บอเนต (HCO3

-)  
14) คลอไรด์ (Cl-)   
15) ซัลเฟต (SO4

2-)  
16) กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) 

ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) โครเมียม 
(Cr) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) ปรอท (Hg)  

17) ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  
18) โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) 

- บ่อสังเกตการณ์ (Monitoring well)  (โดยติดตั้ง
ห่างจากขอบบ่อที่ใกล้ที่สุดประมาณ 30 เมตร  
ลึกประมาณ 20 เมตร) จ านวน 4 บ่อ (รูปที่ 11) 
ได้แก่ 
1) บ่อสังเกตการณ์ดา้นทิศเหนือของโครงการ 

(MW1) 
2) บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศใต้ของโครงการ (MW2) 
3) บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศตะวันออกของโครงการ 

ใกล้กับบริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากดั (MW3) 
4) บ่อสังเกตการณ์ดา้นทิศตะวันตกของโครงการ 

(MW4) 

- ปีละ 2 ครั้ง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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4. คุณภาพดิน 
1) ปริมาณอินทรีย์วัตถ ุ
2) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
3) เหล็ก (Fe) 
4) แมงกานีส (Mn) และสารประกอบแมงกานีส 
5) ตะกั่ว (Pb) 
6) สังกะสี (Zn 
7) ทองแดง (Cu) 
8) ปริมาณโครเมียมทั้งหมด (Cr) 
9) แคดเมียม (Cd) 
10) สารหนู (As) 
11) ปรอท (Hg) 

 
- บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ จ านวน  4 จุด 

(รูปที่ 9)  ได้แก่  
1) พื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือ (S1) 
2) พื้นท่ีสีเขียวด้านทิศใต้บริเวณบ่อพักน้ าทิ้งของ

โครงการ (S2) 
3) พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการ

ใกล้กับบริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด (S3) 
4) พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของโครงการ (S4) 
 

 
-  ปีละ 1 ครั้ง 

1)  ที่ระดับดนิตื้น ความลึก ไม่เกิน 0.3 เมตร  
2)  ที่ระดับดินปานกลาง ความลึก 0.3-2.0 

เมตร 
 

 
-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 

5. การจัดการของเสีย 
1) รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจาก 

การด าเนินการโครงการและสัดส่วนปริมาณของเสีย 

ที่น าไป Recycle หรือส่งไปก าจัด 

2) เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการจัดการ 

กากของเสียที่ เกิดจากการด าเนินโครงการเป็น 

รายเดือน อย่างต่อเนื่อง 

3) รวบรวมเอกสารการแจ้งขอขยายระยะเวลาในการ 

กักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.1) 
เอกสารการขออนุญ าตน าสิ่ งปฏิ กูลหรือวัสดุที่ 
ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และ
เอกสารการแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) 

 
- พื้นที่โครงการ 

 

- บันทึกและจัดท ารายงานทุกเดือน 

 
-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
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6. การคมนาคมขนส่ง 
1)  บันทึกสถิติอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

การขนส่งของโครงการเพื่อหาแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ าต่อไป 

2)  จดบันทึกจ านวนรถเข้า-ออกโครงการ เป็นประจ า 

ทุกวันเพื่อใช้ในการปรับปรุงการวางแผนด้านการจราจร
ของโครงการ 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 
-  บันทึกทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุและรายงานทุก  

6 เดือน 
- ทุกวัน สรุปและรายงานผลทุก 6 เดือน 

 
-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 

7. อาชีวอนามัยและปลอดภัย    

7.1 ตรวจความเข้มข้นของฝุ่น ได้แก ่

1) ฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust) 
2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีสามารถเข้าสู่ระบบหายใจ 

(Respirable Dust) 

 
-  ตรวจวัดจ านวน 3 จุด (รูปที่ 12) ได้แก่ 

1) บริเวณพื้นท่ีขนถ่ายวัตถุดิบ (A1) 
2) บริเวณเครื่องบดวัตถุดิบ 1 (A2) 
3) บริเวณเครื่องบดวัตถุดิบ 2 (A3) 

 
- ตรวจวัดปลีะ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

 
-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 

3)  กรดซลัฟิวริก (Sulfuric Acid, H2SO4) -  ตรวจวัดจ านวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณระบบบ าบัด
น้ าเสีย (S1) 

- ตรวจวัดปลีะ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

4) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide, NaOH) 
5)  กรดไฮโดรคลอริก 

-  ตรวจวัดจ านวน 1 จุด ได้แก่ พ้ืนที่ถังเก็บสารเคมี 
(Na1) 

- ตรวจวัดปลีะ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

6) ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (Hydrogen Sulfide) 
7) ก๊าซมีเทน (Methane) 

-  ตรวจวัดจ านวน 1 จุด บริเวณระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ (UASB 1) 

- ตรวจวัดปลีะ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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7.2  ระดับเสียงในสถานประกอบการ    

1) ตรวจวัดระดับเสียงตลอดการท างาน ( Equivalent 
Continuous Sound Pressure Level : Leq 12 
ช่ัวโมง) ตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม 

2) ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Peak Sound Pressure 
Level) ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกหรือ
ได้รับสัมผัสเสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่  

3) ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน  (Lmax)  

-  ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง 
ดังนี ้(อ้างถึงรูปที่ 12) 
1)  บริเวณเครื่องบดวัตถุดิบ 1 (N1) 
2) บริเวณเครื่องบดวัตถุดิบ 2 (N2) 
3) พื้นที่บรรจุผลิตภัณฑ์ในอาคารบรรจุเบียร์ 1-6 

(N3-8) 

- ตรวจวัดปลีะ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน  
 

 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

4)  ตรวจวัดค่าระดับเสยีงท่ีลูกจ้างไดร้ับเฉลี่ยตลอดเวลา
การท างานในแต่ละวัน (Time Weighted Average-
TWA) และระดับเสียงสะสมที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ 
โด ยการ เก็ บ ตั วอย่ า งที่ ตั วบุ ค คล  (Personal 
Sampling) ตามปัจจัยเสี่ยง ตามกฎหมายกระทรวง
แรงงาน 

-  พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง 
บริเวณที่ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลา
การท างาน (อ้างถึงรูปที่ 12) ได้แก่ 
1)  บริเวณเครื่องบดวัตถุดิบ 1 (N1) 
2) บริเวณเครื่องบดวัตถุดิบ 2 (N2) 
1) พื้นที่บรรจุผลิตภัณฑ์ในอาคารบรรจุเบียร์ 1-6 

(N3-8) 

- ตรวจวัดปลีะ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

5)  จัดท า Noise Contour Map 
 

- พื้นที่โครงการบรเิวณอาคารผลิตทกุอาคาร - ตรวจวัด 1 ปี หลังจากโครงการเปิดด าเนินการ 
และทบทวนแนวเส้นเสยีงจาก Noise Contour 
ทุก ๆ 3 ปี 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

7.3  ตรวจวัดความร้อนในสถานที่ท างาน 
1)  ตรวจความร้อนในสถานท่ีปฏบิัติงาน  

(Heat Stress Index ในรูป WBGT) 
 

 
- บริเวณที่ตรวจวัด จ านวน 2 จุด (อ้างถึงรูปที่ 12)

ดังนี้  
1) พื้นที่ส่วนเตรียมน้ าเวิร์ต 1 (W1) 
2) พื้นที่ส่วนเตรียมน้ าเวิร์ต 2 (W2) 

 
- ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

(ครอบคลุมในเดือนที่มีอากาศร้อนท่ีสุด)  

 
-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
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7.4  การบันทึกอุบัติเหตุ 

1) สาเหตุ 
2) ลักษณะการเกิด 
3) จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
4) ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ า 
6) ท าการบันทึกสถิติอุบัติเหตุแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

หยุดงานไมเกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพและตาย 

   
- ภายในโครงการ 

 
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

และจัดท ารายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง 

 
-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 

8. สาธารณสุขและสขุภาพ    
8.1  การตรวจสุขภาพของพนักงาน 

 ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจเลือด 
ตรวจไขมันและน้ าตาลในเลือด ตรวจการท างานของตับ 
ตรวจการท างานของไต ตรวจสมรรถภาพปอด และ
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นต้น 

- พนักงานทุกคน 
 

- ก่อนเริ่มเข้ามาท างานกับโครงการ ส าหรับ
พนักงานใหม่ และท าการตรวจสุขภาพเป็น
ประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตาม
ค าแนะน าของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

8.2  ตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์ 
อาชีวเวชศาสตร์ 
1) เอ็กซเรย์ปอดและสมรรถภาพการท างานของปอด 
2) ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 
3) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 
4) ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพ

จากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ
ตามดุลพินิจของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

 
- พนักงานส่วนผลติ/ตามความเสีย่ง 

 

- ตามจ านวนช่ัวโมงท างานสะสมของพนักงาน
หรือตามความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

 

 
-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
8.3  กรณีที่ผลตรวจสุขภาพของพนักงานผิดปกติให้ท าการ

ตรวจซ้ าโดยละเอียด พร้อมทั้งหาสาเหตุหากพบว่า 
มีความผิดปกติ 
-  พนักงานท่ีตรวจพบอาการผิดปกติ 

-  พื้นที่โครงการ - เมื่อตรวจพบอาการผดิปกต ิ -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

8.4  จัดท ารายงานผลการตรวจสุขภาพและวิเคราะห์ผล 

การตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งระบุช่ือสถานพยาบาลและ
แพทย์ที่ท าการตรวจสุขภาพในรายงานผลการตรวจ
สุขภาพ 

-  พื้นที่โครงการ - ปีละ 1 ครั้ง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

8.5  รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยและผลการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานในโครงการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - รวบรวมปีละ 1 ครั้ง และท าการวิเคราะห์
ข้อมูลทุก 3 ป ี

-  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

8.6  รวบรวมข้อมูลสถิติภาวการณ์เจ็บป่วยของประชาชน 

จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์ บริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีใกล้เคียงโครงการ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีใกล้เคียงโครงการ 

- วิเคราะห์ข้อมูลสถิติผูป้่วยเป็นประจ าทุกปี -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

9. ระบบป้องกันอัคคภีัย    
9.1  ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานเสมอ 

- จุดที่มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายใน
โครงการ 

- ทุก 1 เดือน หรือตามข้อกฎหมายก าหนด -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

9.2  ฝึกซ้อม/อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และ 

ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้ 
- พนักงานทุกคนของโครงการ 

 
- ปีละ 1 ครั้ง และจัดท ารายงานสรุปผล -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
10.  การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน    
10.1 จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

จากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนดหรือยอมรับ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจ านวนพนักงานในแต่ละ
หน่วยงานของบริษัท 

- ภายในพื้นที่โครงการ   
 

- ปีละ 1 ครั้ง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

10.2 จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนไีฟ - ภายในพื้นที่โครงการ   - ปีละ 1 ครั้ง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

 

 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

- 182 - 

ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

11.  สังคม-เศรษฐกิจ    

11.1  การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น
ของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ตัวแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการโดยรอบ
พื้นที่โครงการ พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการ รวมถึงส ารวจดัชนี
ความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction 
Index) ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
และหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัว 

ในการเก็บข้อมูล 

- ชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ ผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และสถานประกอบการใกล้เคียงทั้งในรัศมี 5 
กิโลเมตร และชุมชนทีต่รวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนพ้ืนที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น สถานพยาบาล วัด 
และโรงเรียน เป็นต้น (แสดงดังรูปที่ 13) 

- รวบรวมปลีะ 1 ครั้ง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

11.2  รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนและ
ภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ า 

- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร 
 

- จัดท ารายงานสรุปผล ปีละ 1 ครั้ง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

12.  สาธารณสุข    
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ 
ในการรวบรวมข้อมูลการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในชุมชนด้วยโรคที่เกี่ยวข้องระบบทางเดิน
หายใจ อัตราการป่วยของเด็กอายุระหว่าง 1-12 เดือน 
ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ (ICD-10 Code Job-J99) 
อัตราการตายของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ขวบ จากโรค
ทางเดินหายใจเฉียบพลันและอัตราป่วยทุกกลุ่มอายุ 

- สถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีใกล้เคียง - ปีละ 1 ครั้ง -  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 
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รูปที่ 1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 

พิจารณาข้อร้องเรียนแล้วด าเนินการ
ตามกรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจ้งต่อผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วัน
เพื่อด าเนินการตรวจสอบทันที 

แจ้งกลับผู้ร้องเรียนภายใน 1-3 วัน  
พร้อมชี้แจงและอธิบาย 

ลักษณะของปัญหา 

ลงบันทึกผลการแจ้งกลับ 

ต่อผู้ร้องเรียน 

สรุปชี้แจงการด าเนินการแก้ไข 

พร้อมแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ภายใน 7 วัน  

-  ส านกังาน/ป้อมยามหน้าโรงงาน:  
   ประชาสัมพันธ์/สิ่งแวดล้อม 
   หมายเลขโทรศัพท ์: 056-482888  
-  จุดรับเร่ืองร้องเรียนบริเวณป้อมยาม

ด้านหน้าโรงงาน  

ไม่ได้มีสาเหตุจากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

โครงการด าเนินการแก้ไขหรือควบคุม 

ปัญหาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และก าหนดแผนงานการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  
เพื่อด าเนินการ (1-2 วันท าการ) 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไข 

และผลด าเนินการแก้ไขของโครงการ 
ติดตามผลการแก้ปัญหาก าหนดมาตรการ

เร่งด่วนภายใน 1-2 วันท าการ 

 

บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียน 

และวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

แจ้งผล/น าเสนอการแก้ไข
ปัญหาในการประชุม 

แจ้งผล 

ข้อร้องเรียนของชุมชน/ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ทบทวนสาเหตุของปัญหาและแนวทาง 
การแก้ไขเพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ า  

หากการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลา หรือกรณีแก้ไขปัญหา
ไม่ได้ในระยะสั้น ให้ด าเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ต้องรายงานให้ตัวแทนทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 
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รูปที่ 3 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 
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รูปที่ 4 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของโครงการ 
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รูปที ่5 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับเสียงในพ้ืนที่ศึกษา 
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รูปที่ 6 จุดตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโครงการ 
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รูปที่ 7 จุดตรวจวัดน้ าผิวดิน 
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รูปที่ 8 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน 
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รูปที่ 9 จุดตรวจวัดคุณภาพดิน (บริเวณพ้ืนที่โครงการ) 
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รูปที่ 10 สมดุลน้ าใช้ของโครงการ 
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รูปที่ 11 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน (Monitoring Well) บริเวณพ้ืนที่โครงการ 
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รปูท่ี 12 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
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รูปที่ 13 ชุมชนในพ้ืนที่รอบโครงการ 



 

 

  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

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 

 

   

 

 

 

 

 

 

  


