
 

 
 
   

 
 

  
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการประชุม 

โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิต 

แอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งท่ี 1) 

บรษิัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

ตั้งอยูท่ีต่ าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

จัดท าโดย   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด (ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) 

       1/6 ซอยรามค าแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240  

       โทรศัพท ์: 0 2373 7799  โทรสาร : 0 2373 7979 พฤษภาคม 2564 

การรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที ่1)  

ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศกึษา  

และการประเมินทางเลอืกโครงการ 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์  

วันองัคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 11 มถิุนายน พ.ศ. 2564   



  

 

  



  

 

สารบัญ 
 หน้า 

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 1 
 1.1     ความเป็นมาของโครงการ 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4 
 1.3 แนวทางการศึกษา 4 
 1.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาแนวทางเลือกของโครงการ 5 
  1.4.1 แนวทางเลือกในการด าเนินโครงการ 5 
  1.4.2 เกณฑ์การคัดเลือกแนวทางเลือกท่ีเหมาะสม 6 
  1.4.3 เกณฑ์การประเมินแนวทางเลือกที่เหมาะสมและการถ่วงน  าหนัก 10 
2. รายละเอียดโครงการ 11 
 2.1 ที่ตั งและอาณาเขตติดต่อ 11 
 2.2 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื นที่และผังองค์ประกอบโครงการ 11 
 2.3 วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ ์ 15 
 2.4 กระบวนการผลิต และรายละเอียดเครื่องจักร 15 
  2.4.1 กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรากลั่น โดยใช้กากน  าตาลเป็นวัตถุดิบ 15 
  2.4.2 กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรากลั่น โดยใช้ข้าวหรือธัญพืชเป็นวัตถุดิบ 25 
  2.4.3 กระบวนการผลิตสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษประเภทบรั่นดี โดยใช้ผลไม้เป็นวัตถุดิบ 26 
  2.4.4 กระบวนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ผลไม้/สุราแช่ข้าว (ไวน์ผลไม้/ไวน์ข้าว) 28 
 2.5 ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต 31 
 2.6 มลพิษและการควบคุม 33 
3. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาของโครงการ 
37 

4. ร่างขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 37 
 4.1     การศึกษารายละเอียดโครงการ 38 
 4.2     การศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 39 
 4.3     การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเด็นผลกระทบหลัก 44 
5. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
48 

6. ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 51 
  



  

 

 
  



      บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด  เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั งที่ 1) 

- 1 - 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (คร้ังที่ 1)  
ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ  

ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ 
โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 
บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ตั้งอยู่ที่ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  

 

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

 พ.ศ. 2556 บริษัท เอสวายเอ็น เจแปน เบฟเวอร์เรจ จ ากัด ได้น าเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา โดยโครงการใช้วัตถุดิบประเภท
กากน  าตาล (Molasses) และข้าว ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต มีขนาดก าลังการผลิต
แอลกอฮอล์ 95% สูงสุดประมาณ 150,000 ลิตรต่อวัน และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ให้ความเห็นชอบรายงานฯ ดังหนังสือที่ ทส 1009.3/13112 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  

พ.ศ. 2559 ภายหลังที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา แล้วนั น บริษัท เอสวายเอ็น เจแปน เบฟเวอเรจ จ ากัด ได้มีการ  
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อครั งสุดท้ายเป็น บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ซึ่งประกอบ
กิจการโรงงานและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-16-1/57 ชน ประเภทหรือชนิดของ
โรงงานในล าดับที่ 16 ประกอบกิจการ ท าหรือปรุงแต่งสุรากลั่นทุกชนิด เช่น สุราขาว สุราพิเศษ สุราผสม สุราผสม
พิเศษ สุราปรุงพิเศษ และแอลกอฮอล์ร้อยละ 95-97 เป็นต้น ดังนั น บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด จะเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์
และสุรา ตั งอยู่ที่ ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือให้สอดคล้องกับการแจ้งเปลี่ยนนิติบุคคล รวมถึงการด าเนินงาน
ทางธุรกิจให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องขอโอนสิทธิ
และความรับผิดชอบต่อ รายงานฯ ให้ สผ. ได้รับทราบ และ สผ. ได้แจ้งให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ได้รับทราบแล้ว 
ดังหนังสือที่ ทส 1009.3/13845 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  

พ.ศ. 2561 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ได้รับพิจารณาเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และ
สุรา (ครั งที่ 1) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหนังสือ ที่ อก 0304/(ส.2) 
12122 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
ตามหนังสือที่ ทส.1010.3/13707 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยทบทวนรายละเอียดกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์
และสุราให้มีประสิทธิภาพและทบทวนข้อจ ากัดของเครื่องจักรโดยปรับลดขนาดหอกลั่นลงแต่ไม่ท าให้ก าลังการผลิต
โดยรวมลดลงจากเดิม 150,000 ลิตร/วัน ตามที่ได้รับเห็นชอบ (แบ่งเป็นใช้กากน  าตาลเป็นวัตถุดิบ ปริมาณ 
115,000 ลิตร/วัน และใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบ 35,000 ลิตร/วัน) เป็น 140,000 ลิตร/วัน โดยโครงการจะติดตั ง 
หม้อกลั่น 1 และหม้อกลั่น 2 ขนาดก าลังการผลิตแอลกอฮอล์ 10,000 ลิตร/วัน โดยเพิ่มผลไม้ (สับปะรดและองุ่น) 
เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ภายใต้เงื่อนไขไม่เปลี่ยนแปลงก าลังการผลิตรวมที่ 150,000 ลิตร/วนั 
ตามที่ได้รับอนุญาต โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
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ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา  
(ครั งที่ 1) และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวในเบื องต้น
และน าเสนอคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561  
(ที่ ทส.1010.3/13707  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ) ซึ่งคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ มีมติรับทราบรายงาน  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ครั งที่ 1)  

พ.ศ. 2562 หลังจากที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานฯ และส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวในเบื องต้นและน าเสนอคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภค
ที่สนับสนุน ในการประชุมครั งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ มีมติ
รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ครั งที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ได้ด าเนินการตาม
ขั นตอนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการยื่นเอกสารเพ่ือขอขยายโรงงาน ครั งที่ 1 (อ้างถึงหนังสือใบอนุญาต
ประกอบกิจการทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-16-1/57 ชน. ใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั งที่ 1 ที่ (กร.2) 03-526/2562 
ประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่  16 ประกอบกิจการบรั่นดี และบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ครั งที่ 4 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบับนี  เปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนโรงงานใหม่จากเดิม ทะเบียนโรงงานเลขที่  
3-16-1/57 ชน. เป็นทะเบียนโรงงานเลขที่ 10180000125573 เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม มีการปรับปรุง
กระบวนการออกเลขทะเบียนโรงงานใหม่ ตามหนังสือ กตร.สปอ. ที่ อก. 0203/ว 3946 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 
เรื่อง การใช้เลขทะเบียนโรงงานแบบใหม่ จ านวน 14 หลัก)  

พ.ศ. 2563 ได้รับพิจารณาเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ครั งที่ 2) ของบริษัท ตะวันแดง 
1999 จ ากัด จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหนังสือ ที่ อก 0304/(ส.2) 1048 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 และ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส.1010.3/2845 ลงวันที่  
3 มีนาคม 2563 โดยขออนุญาตขยายโรงงาน ครั งที่ 2 เพ่ิมเครื่องจักร 992.50 แรงม้า เพิ่มประเภทหรือชนิดของ
โรงงานล าดับที่ 18 ประกอบกิจการผลิตไวน์ ที่ก าลังการผลิต 1,200 ลิตร/วัน โดยลดก าลังการผลิตแอลกอฮอล์ 95% 
ลง 1,200 ลิตร/วัน คงเหลือ 103,800 ลิตร/วัน สุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ (เท่าเดิม) 35,000 ลิตร/วัน บรั่นดี 
(เท่าเดิม) 10,000 ลิตร/วัน ก าลังการผลิตรวม 150,000 ลิตร/วัน ตามท่ีได้รับอนุญาตไว้เดิม  

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ครั งที่ 3)   
เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เนื่องจาก
บริษัทฯ จะท าการปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์พื นที่และรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื นที่ให้สอดคล้องกับ  
การด าเนินการในปัจจุบัน และรองรับพื นที่ส าหรับการขยายก าลังการผลิตในอนาคต การปรับเปลี่ยนสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน  าเสีย และการขอยกเลิกเครื่องจักร ได้แก่ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
และปล่องระบายของหน่วยผลิตไฟฟ้า โดยไม่เปลี่ยนแปลงก าลังการผลิตที่ 150,000 ลิตร/วัน ซึ่งเงื่อนไขในมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. (หนังสือที่ ทส 1009.3/13112 
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556) ระบุว่า ในกรณีที่บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว  
ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือเห็นชอบที่ระบุว่า “ในกรณีที่บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด  
มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่ได้รับความเห็นไว้แล้ว ให้บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ
หรืออนุญาตด าเนินการ” ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวจะต้องจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และเสนอขอความเห็นชอบต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการด าเนินโครงการ 

พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้พิจารณาการขยายตัวของตลาดสุราทั งในและต่างประเทศ พบว่ามีแนวโน้มของ 
การบริโภคท่ีเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง ดังนั น บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด จึงวางแผนขยายก าลังการผลิตเพ่ือรองรับ
ความต้องการของตลาดสุรา โดยการขยายก าลังการผลิตจาก 150,000 ลิตร/วัน เป็น 300,000 ลิตร/วัน  
(เพ่ิมขึ น 150,000 ลิตร/วัน) แสดงดังตารางท่ี 1.1-1  

ตารางท่ี 1.1-1 ตารางเปรียบเทียบก าลังการผลิตแอลกอฮอล์และสุราก่อนและภายหลังขยายก าลังการผลิต 

กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรา 
ก าลังการผลิต (ลิตร/วัน) 

หมายเหตุ 
ก่อนขยาย ภายหลังขยาย 

1.  สุรากลั่นที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบ 103,800 217,800 เพิ่มขึ น 114,000 ลิตร/วัน 
2.  สุรากลั่นที่ใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบ 35,000 35,000 ไม่เปลี่ยนแปลง 
3.  สุรากลั่นชนิดสุราพิเศษประเภทบรั่นดีที่ใช้ผลไม้ 

(สับปะรด/องุ่น) เป็นวัตถุดิบ 
10,000 46,000 เพิ่มขึ น 36,000 ลิตร/วัน 

4.  สุราแช่ผลไม้/สุราแช่ข้าว  
(ไวน์ผลไม/้ไวน์ข้าว) 

1,200 1,200 ไม่เปลี่ยนแปลง 

รวมก าลังการผลิต 150,000 300,000 เพ่ิมขึ้น 150,000 ลิตร/วัน 
ที่มา : บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด, 2564 

จากรายละเอียดการเพ่ิมก าลังการผลิตดังกล่าว จึงเข้าข่ายที่จะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ  
หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง 
วันที่ 4 มกราคม 2562 ก าหนดให้ประเภทโครงการอุตสาหกรรมผลิตสุราและแอลกอฮอล์ที่มีก าลังการผลิตตั งแต่ 
40,000 ลิตร/เดือน ขึ นไป (คิดเทียบที่ 28 ดีกรี) ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอ
ต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบ
ในขั นตอนขออนุญาตก่อสร้างและในขั นตอนขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี ตามที่ก าหนด ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการด าเนินงาน ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์พื นที่โครงการ 
ขนาด กิจกรรมการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ เปรียบเทียบก่อนและภายหลังขยายก าลังการผลิต 

2) ศึกษาข้อมูลพื นฐานสภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปในพื นที่ศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาทางด้านทรัพยากร
กายภาพ และทรัพยากรชีวภาพ โดยจ าแนกเป็นชนิดที่ฟ้ืนฟูได้และฟ้ืนฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ คุณค่าคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รวมถึงการด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การสาธารณสุข  
และสุขภาพ 

3) เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อน
ขยายก าลังการผลิต (อ้างถึง หนังสือที่ ทส 1009.3/13112 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556) เพ่ือน าผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ รวมทั งปัญหาและอุปสรรคไปปรับปรุง/แก้ไข/ยกเลิกบางมาตรการ และก าหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทั งหมด เพ่ือให้การปฏิบัติตามมาตรการเป็นแผนที่สามารถป้องกันและลด
ปัญหาได้ทั งพื นที่ภายหลังขยายก าลังการผลิต 

4) เพ่ือน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการจากการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาประกอบการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครบถ้วนและรอบด้านมากท่ีสุด 

5) เพ่ือวิเคราะห์และประเมินทางเลือกในการด าเนินการ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สังคม การสาธารณสุข และสุขภาพที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ นจากการด าเนินกิจกรรมการผลิตของโครงการก่อนขยาย
ก าลังการผลิต และภายหลังขยายก าลังการผลิต ทั งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นผลกระทบโดยตรง และ
ผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต 

6) เพ่ือเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั งในระยะก่อสร้างและด าเนินการ ตลอดจน
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและสภาพพื นที่และ 
เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อหน่วยงานอนุญาต เพ่ือเป็นเอกสารประกอบ  
ในการขออนุญาตประกอบกิจการต่อหน่วยงานอนุญาตต่อไป 

1.3 แนวทางการศึกษา 

1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ 
ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562) 

2) แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณูปโภคท่ีสนับสนุน (ปรับปรุงครั งที่ 1) พ.ศ. 2558 

3) ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทาง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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4) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 

5) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ ส าหรับโครงการ
ประเภทอุตสาหกรรม ปิโตเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและ  
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2561) 

6) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพเสียงส าหรับโครงการ
ประเภทอุตสาหกรรม ปิโตเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2561) 

7) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน  าเสียส าหรับ
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของกองวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2562) 

8) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ ส าหรับ
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยส านักงานนโยบายและ  
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

1.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาแนวทางเลือกของโครงการ 

1.4.1 แนวทางเลือกในการด าเนินโครงการ 

การพิจารณาแนวทางเลือกในการพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และ
สุรา (ส่วนขยาย ครั งที่ 1) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ตั งอยู่ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
โดยมีพื นที่ในภาพรวมประมาณ 810.87 ไร่ (แบ่งเป็นพื นที่โครงการ 763.22 ไร่ และบริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด 
47.65 ไร่) และภายหลังขยายก าลังการผลิต พื นที่ในภาพรวมไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่พื นที่โครงการลดลงเป็น 
610.34 ไร่ (ลดลง 152.88 ไร่) ซึ่งจะใช้เป็นพื นที่ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด (โรงงานผลิตเบียร์)  
ในอนาคต นอกจากนี  โครงการจะขยายก าลังการผลิตจากเดิมมีก าลังการผลิตรวมสูงสุดที่ 150,000 ลิตร/วัน 
เพ่ิมขึ นเป็น 300,000 ลิตร/วัน (เพ่ิมขึ น 150,000 ลิตร/วัน) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความเหมาะสมของพื นที่ตั งโครงการ 
ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมและการลงทุน การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
ด้านสังคม และเพ่ือให้การพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
มาใช้ในการประเมินทางเลือกวิธีการด าเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี  

การพิจารณาแนวทางเลือกเป็นการพิจารณาร่วมกันในหลายปัจจัยโดยเฉพาะปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ทั งนี   
จากการพิจารณาแนวทางเลือกด้านที่ตั งโครงการ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน  าใช้ และความเพียงพอ
ของน  าดิบที่มีความเหมาะสมต่อการเพ่ิมก าลังการผลิต ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการขยายก าลังการผลิต
จากเดิมมีก าลังการผลิตรวมสูงสุดที่ 150,000 ลิตร/วัน เพ่ิมขึ นเป็น 300,000 ลิตร/วัน (เพ่ิมขึ น 150,000 ลิตร/วัน) 
พบว่า มีแนวทางเลือก 2 ทางเลือก ดังนี  
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2.1) แนวทางเลือกที่ 1 : การขยายก าลังการผลิตจะด าเนินการภายในพื นที่โครงการเดิม โดยปรับปรุง
และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยภายหลังขยายก าลังการผลิตโครงการ 
จะด าเนินการก่อสร้างอาคารและติดตั งเครื่องจักรเพ่ิมเติมภายในขอบเขตบริเวณพื นที่โรงงานเดิม ทั งนี  ได้ค านึงถึง
ความพร้อมของระบบสาธาณูปโภคพื นฐานและบุคลากรที่มีอยู่เดิมของโครงการ ซึ่งสามารถใช้สนับสนุนและ
ควบคุมการด าเนินการของโครงการได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบผลิตน  าประปา ระบบบ าบัดน  าเสีย 
ระบบจ่ายไอน  า ระบบระบายน  าและป้องกันน  าท่วม รวมถึงพนักงานควบคุมการผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนั น  
จึงกล่าวได้ว่าพื นที่โครงการมีความเหมาะสมในด้านที่ตั งโครงการในการขยายก าลังการผลิต นอกจากนี   
เมื่อพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการ ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นพื นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ทั งหมด จึงกล่าวได้ว่าพื นที่
โครงการเดิมมีความเหมาะสมในด้านที่ตั งโครงการในการเพ่ิมก าลังการผลิต เนื่องจากที่ตั งในปัจจุบันสามารถที่จะ
รองรับการปฏิบัติงานของส่วนที่จะเพ่ิมก าลังการผลิตได้อย่างเพียงพอ 

2.2)   แนวทางเลือกที่ 2 : เพ่ิมก าลังการผลิตโดยหาที่ตั งโครงการใหม่ ในการพัฒนาพื นที่ระบบ
สาธารณูปโภคพื นฐานเพ่ือใช้ประโยชน์ และจัดหาแหล่งน  าดิบ/น  าใช้ให้เพียงพอต่อการที่จะน ามาใช้ในกระบวนการผลิต
และกิจกรรมของพนักงานภายหลังขยายก าลังการผลิต 

1.4.2 เกณฑ์การคัดเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

การคัดเลือกแนวทางเลือกการขยายก าลังการผลิต เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสม 
ของแต่ละแนวทางเลือก โดยจัดท ารายการตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklists) ซึ่งเป็น
การพิจารณาให้คะแนน-ถ่วงน  าหนัก (Scaling Weighting Technique) ร่วมกับการพิจารณาผลกระทบการพิจารณา
เลือกที่ตั งโครงการ ด้านวิศวกรรมและการลงทุน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ในการศึกษาทางเลือกครั งนี จึงค านึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยก าหนดน  าหนัก
คะแนนด้านสิ่งแวดล้อมสูงที่สุดเท่ากับ 35 คะแนน เพ่ือให้การด าเนินโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงน้อยที่สุด ส่วนคะแนนด้านวิศวกรรมและการลงทุน ด้านสังคม ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย จะมีคะแนนในล าดับรองลงมา คะแนนเต็ม 100 คะแนน เพ่ือวิเคราะห์และคัดเลือกแนวทางเลือก 
ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาสูงสุด โดยมีหลักเกณฑ์ ปัจจัยย่อย และน  าหนักคะแนนในแต่ละด้านดังนี  

1)  ด้านที่ตั้งโครงการ (20 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

(1) ด้านความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนด (7 คะแนน) : พิจารณาถึงลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดินของโครงการว่า ประเภท ชนิด และจ าพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2560 พบว่าพื นที่ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ตั งอยู่ในพื นที่
หมายเลข 3.15 เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากพื นที่ตั งของโครงการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงบังคับ อ้างถึง “ข้อ 13 ของกฎกระทรวงฉบับบนี้ กล่าวคือ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่ ขยายพ้ืนที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลง
เดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่าของพ้ืนที่โรงงาน 
ที่ใช้ในการผลิตเดิม” ดังนั น การพัฒนาพื นที่โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา  
ส่วนขยายครั งที่ 1 จึงไม่ขัดต่อข้อก าหนดกฎหมายบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ.2560 
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(2) ด้านระบบเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภค (8 คะแนน) : การที่โครงการจะขยาย
ก าลังการผลิตตั งอยู่ในพื นที่เดิม ท าให้สามารถใช้ระบบเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ร่วมกันได้ เช่น 
อาคารส านักงาน อาคารส่วนการผลิต อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ ระบบผลิตน  าประปา ระบบผลิตไอน  า ระบบบ าบัดน  าเสีย 
ระบบดับเพลิง เป็นต้น จึงท าให้การขยายก าลังการผลิตในพื นที่เดิมของโครงการสามารถลดต้นทุนในการก่อสร้าง
รวมถึงค่าดูแลรักษาได้เป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกันในกรณีที่ไปตั งยังพื นที่อ่ืน 

(3) ด้านทรัพยากรบุคคล (5 คะแนน) : พิจารณาว่าการที่โครงการจะขยายก าลังการผลิตที่ตั ง
อยู่ในพื นที่เดียวกับโรงงานปัจจุบัน ท าให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากระบบการต่างๆ ต้องใช้ร่วมกันได้ รวมถึงกระบวนการผลิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม จึงสามารถหมุนเวียน
บุคลากรเดิมมาช่วยในการด าเนินงานจัดการได้ ซึ่งท าให้สะดวกในแง่ของการบริหารจัดการในภาพรวมของพื นที่ 
ทั งนี  กรณีที่รับพนักงานเพ่ิมก็สามารถหาแรงงานที่มีฝีมือในการผลิตจากแรงงานในท้องถิ่น หรือสามารถท าการฝึกฝน
ให้เกิดความช านาญในการด าเนินกิจกรรมการผลิตได้ ลดต้นทุนทั งในระยะเวลาการพัฒนาและมีศักยภาพ 

2)  ด้านสิ่งแวดล้อม (35 คะแนน) : จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ การตรวจสอบข้อจ ากัดด้าน
สิ่งแวดล้อม และการส ารวจภาคสนาม พบว่า มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของแนวทางเลือกทั ง 2 ทางเลือก โดยในส่วนที่
ไม่มีความแตกต่างกันและไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในเชิงปริมาณ ได้แก่ (1) สภาพภูมิประเทศ (2) สภาพทาง
ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว (3) แหล่งน  าผิวดิน/คุณภาพน  าผิวดิน (4) ทรัพยากรดิน (5) พรรณไม้ (6) สัตว์ป่า  
และสัตว์น  า และ (7) แหล่งท่องเที่ยว ส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่างและสามารถน ามาเปรียบเทียบ
กันได้ในเชิงปริมาณ ได้แก่ (1) คุณภาพอากาศและเสียงรบกวน (2) การใช้น  า (3) ของเสียจากกระบวนการผลิต  
(4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ (5) การคมนาคม โดยมีรายละเอียดดังนี  

(1) คุณภาพอากาศและเสียงรบกวน (5 คะแนน) : พิจารณาจากพื นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม 
เช่น ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่ราชการ รวมถึงชุมชนที่ตั งอยู่ใกล้เคียงพื นที่โครงการ 
และทิศทางลมที่พัดผ่านพื นที่โครงการ การด าเนินกิจกรรมของโครงการอาจก่อให้เกิดมลพิษด้านคุณภาพอากาศ
จากการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบาย เช่นเดียวกันกับมลพิษด้านเสียงที่อาจเพ่ิมขึ นจากกระบวนการผลิต
และการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ ซึ่งมลพิษดังกล่าวนี อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเพิ่มขึ น  

(2) การใช้น  า (10 คะแนน) : พิจารณาการใช้น  าทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ  
โดยในช่วงระยะก่อสร้างจ าแนกตามลักษณะกิจกรรมได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) น  าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของ
คนงานก่อสร้าง และ 2) น  าใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ส่วนในช่วงระยะด าเนินการ กระบวนการผลิตของโครงการ 
มีความต้องการใช้น  าในกระบวนการผลิตในปริมาณมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของน  าเป็นหลัก โดยจะแบ่ง
การใช้น  าออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ น  าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน น  าใช้ในการรดต้นไม้ น  าใช้ในระบบ
ผลิตน  าประปา และน  าใช้ในกระบวนการผลิต ซ่ึงโครงการได้รับอนุญาตให้สูบน  าดิบจากแม่น  าท่าจีนจากโครงการ
ส่งน  าและบ ารุงรักษาพลเทพ ส านักงานชลประทานที่ 12 มาเก็บไว้ในบ่อเก็บน  าดิบของโครงการ 

(3) ของเสียและน  าเสียจากกระบวนการผลิต (10 คะแนน) : โดยพิจารณาการเพ่ิมขึ นของ
ปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตที่เพ่ิมขึ น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น กากผลไม้ กากของเสีย
ประเภทขวดแก้ว กากของเสียประเภทกระดาษ กากของเสียประเภทเศษเหล็ก/สแตนเลส/อลูมิเนียม กากของเสีย
ประเภทพลาสติก ขยะจากการซ่อมบ ารุงในส่วนต่างๆของโรงงาน น  ามันใช้แล้ว (Used Oil) และกากตะกอน 
จากระบบบ าบัดน  าเสีย เป็นต้น 
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(4) การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื นที่ศึกษา (5 คะแนน) : การขยายก าลังการผลิตในครั งนี 
จะใช้ประโยชน์ที่ดินภายในบริเวณพื นที่โครงการเดิม โดยไม่ได้มีการขยายพื นท่ีออกนอกเขตโรงงานแต่อย่างใด  

(5) การคมนาคมขนส่ง (5 คะแนน) : เนื่องจากในช่วงระยะก่อสร้าง โครงการจะมีการขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์/เครื่องจักร ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านการกีดขวางเส้นทางการคมนาคมขนส่ง และท าให้ปริมาณ
การจราจรในพื นที่หนาแน่น แต่เป็นช่วงระยะเวลาสั น ๆ โดยพิจารณาถึงความหนาแน่นจากปริมาณการจราจรที่
เพ่ิมขึ น ส่วนระยะด าเนินการปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ นจากการขนส่งวัตถุดิบ/สารเคมีเข้าสู่พื นที่โรงงานจะท าให้มี
ปริมาณการจราจรเพ่ิมขึ น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนที่อยู่ในเส้นทางการขนส่ง วัตถุดิบ/
สารเคมี เข้าสู่โรงงาน 

3)  ด้านวิศวกรรมและการลงทุน (15 คะแนน) : โครงการจะต้องพิจารณาความเหมาะสมทั งทางด้าน
วิศวกรรม การออกแบบ และการก่อสร้าง โดยมีดัชนีชี วัดที่จะน ามาพิจารณาดังนี  

(1) ด้านการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ (3 คะแนน) : การขยายก าลังการผลิตยังคง
ใช้ชนิดวัตถุดิบเดิม ได้แก่ กากน  าตาล (Molasses) ข้าวหรือธัญพืช ผลไม้ (สับปะรดและองุ่น) น  าผลไม้เข้มข้น 
(สับปะรด องุ่น แอปเปิ้ล เป็นต้น) และน  าตาล โดยจะพิจารณาถึงปริมาณวัตถุดิบที่น ามาใช้ในแต่ละแนวทางเลือก
ว่ามีปริมาณวัตถุดิบที่น ามาใช้มากน้อยต่างกันเพียงใด รวมทั งการขนส่งผลิตภัณฑ์เดินทางได้อย่างสะดวกหรือไม ่

(2) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื นที่โครงการ (3 คะแนน) : การขยายก าลังการผลิตของ
โครงการในครั งนี  โครงการจะด าเนินการก่อสร้างอาคารผลิตและติดตั งเครื่องจักรเพ่ิมเติมในพื นที่เดิมของโครงการ 
ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์พื นที่ของโครงการในการสนับสนุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ น 
แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังขยายก าลังการผลิต ขนาดพื นที่โรงงานในภาพรวมไมเ่ปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

(3) ด้านการลงทุน (3 คะแนน) : การขยายก าลังการผลิตในครั งนี จะใช้ประโยชน์ในพื นที่เดิม และ
เลือกใช้เทคโนโลยีเดิม ท าให้กระบวนการผลิตควบคุมง่าย ประสิทธิภาพดีกว่า ประหยัดพลังงาน และการจัดการ
มลพิษดีกว่าระบบเดิม รวมทั งเป็นการใช้งานเครื่องจักรเดิมที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ หม้อไอน  า ขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง 
จ านวน 5 ชุด หอกลั่น 1 และหอกลั่น 2 ท าให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยพิจารณามูลค่าของ
การลงทุนในการประเมินเปรียบเทียบจะพิจารณาจากมูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ ได้แก่  
ค่าก่อสร้างโครงการ ค่าบ ารุงรักษา ความคุ้มค่าและการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ  
ของโครงการ (NPV : Net Present Value) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C : Benefit Cost Ratio) 
ของแต่ละทางเลือกว่ามากหรือน้อยเพียงใดที่จะส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนต่ ากว่า  

(4) ด้านระบบสาธารณูปโภค (3 คะแนน) : เนื่องจากการขยายก าลังการผลิตในครั งนี ตั งอยู่
พื นที่เดิม ซึ่งถือว่ามีระบบสาธารณูปโภคความครบครัน เช่น แหล่งน  าใช้ ระบบผลิตน  าประปา ระบบจ่ายไฟฟ้า  
ระบบผลิตไอน  า ระบบบ าบัดน  าเสีย และระบบดับเพลิง ดังนั น การขยายก าลังการผลิตในครั งนี จึงสามารถใช้ระบบการ
สาธารณูปโภคต่างๆ ร่วมกันได้ 

(5) ด้านความยากง่ายในการปฏิบัติงาน การควบคุม และการซ่อมบ ารุง (3 คะแนน) : เป็นการ
พิจารณาความสะดวก/ความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน ความยากง่ายในการปฏิบัติงาน การควบคุม และ 
การซ่อมบ ารุง 
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4)  ด้านสังคม (15 คะแนน) : เนื่องจากการพัฒนาโครงการทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ
อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีความวิตกกังวล ดังนั นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความส าคัญ  
เป็นอย่างยิ่งในการคัดเลือกแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการยอมรับโครงการมากที่สุด โดยมี
รายละเอียดของปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

(1) การรบกวน/เพ่ิมภาระต่อสถานบริการของรัฐหรือเอกชน ชุมชนหรือแหล่งประชุมชุมนุม
เพ่ือกิจกรรมของประชาชนส่วนใหญ่ สถานพยาบาล ศาสนสถาน โรงเรียน (5 คะแนน) : พิจารณาว่าการด าเนินการ
ของแต่ละแนวทางเลือกจะเป็นการรบกวน/เพ่ิมภาระต่อสถานบริการของรัฐหรือเอกชน ชุมชนหรือแหล่งประชุม
ชุมนุมเพ่ือกิจกรรมของประชาชนส่วนใหญ่ เช่น สถานพยาบาล ศาสนสถาน โรงเรียน มากหรือน้อยเพียงใด 

(2) การจ้างงานในชุมชน (5 คะแนน) : พิจารณาว่าการด าเนินการของแต่ละแนวทางเลือก  
ซึ่งมีการจ้างงานในชุมชนทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการมากหรือน้อยเพียงใด 

(3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (5 คะแนน) : พิจารณาว่า
การด าเนินการของแต่ละแนวทางเลือกจะส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ นจากการด าเนินการของโครงการมากหรือน้อยเพียงใด  

5) ด้านสุขภาพ/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (15 คะแนน) : การพิจารณาความเหมาะสม
ด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาแนวทางเลือก ทั งนี  หากแนวทางเลือก  
อยู่ในพื นที่ที่เข้าถึงยากหรือพื นที่ที่มีความเสี่ยงสูงย่อมมีผลกระทบในระดับสูงกว่าแนวทางเลือกของโครงการ 
ที่อยู่ในพื นท่ีเดิม โดยมีดัชนีชี วัดที่น ามาใช้ประกอบการพิจารณาดังนี  

(1) ความปลอดภัยจากการขนส่ง (7 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

1.1) ระยะก่อสร้าง (2 คะแนน) : พิจารณาจากปริมาณการจราจรที่เพ่ิมสูงขึ นของแต่ละ
แนวทางเลือกจากการขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์ในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ น 

1.2) ระยะด าเนินการ (5 คะแนน) : พิจารณาจากปริมาณการจราจรที่เพ่ิมสูงขึ นของแต่ละ
แนวทางเลือกจากการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และกากของเสีย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ น 

(2)  ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย (8 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

2.1)   ระยะก่อสร้าง (3 คะแนน) : เนื่องจากการก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่โดยรอบพื นที่โครงการและงานก่อสร้างทั งทางด้านคุณภาพอากาศ เสียง 
ความเครียด/ความกังวล และการคมนาคม แต่มีผลกระทบเพียงระยะสั นเท่านั น 

2.2)   ระยะด าเนินการ (5 คะแนน) : เนื่องจากการขยายก าลังการผลิตของโครงการอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่โดยรอบพื นที่โครงการและพนักงานที่ท างานในโครงการ 
ทั งทางด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความเครียด/ความกังวล การคมนาคม การสัมผัสสารเคมี โรคจากการประกอบ
อาชีพ และสภาพสิ่งแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น  
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1.4.3 เกณฑ์การประเมินแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมและการถ่วงน้ าหนัก 

ส าหรับการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละปัจจัยจะพิจารณาจากความได้เปรียบ/เสียเปรียบ หรือข้อดี/
ข้อเสีย โดยการให้ค่าตัวคูณลักษณะเช่นเดียวกันกับการให้คะแนนค่าความส าคัญ การให้ค่าตัวคูณหรือค่าถ่วง
น  าหนักจะเป็นการถ่วงค่าความส าคัญของปัจจัยในแต่ละแนวทางเลือกของโครงการ ส าหรับค่าตัวคูณในโครงการนี 
ได้ก าหนดให้เป็น 2 ลักษณะ ตามประเภทของข้อมูลในแต่ละปัจจัยย่อยที่จะน ามาเปรียบเทียบแสดงดังตารางที่ 
1.4.3-1 และตารางที่ 1.4.3-2 ค่าตัวคูณส าหรับประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้ และประเด็นที่ประเมินเป็น
ตัวเลขได้ ตามล าดับ ซึ่งค่าตัวคูณของทั งสองลักษณะดังกล่าวแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดให้ปัจจัยในแต่ละ  
แนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมน้อย หรือมีผลกระทบรุนแรงมีค่าตัวคูณเท่ากับ 0.2 เพ่ือหลีกเลี่ยงการพัฒนา
โครงการ ส่วนปัจจัยในแต่ละแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด หรือไม่มีผลกระทบมีค่าตัวคูณเท่ากับ 1.0  
ซึ่งจะเป็นแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการต่อไป ส่วนแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมค่อนข้างสูง 
หรือมีผลกระทบต่ า แนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมปานกลาง หรือมีผลกระทบปานกลาง และแนวทางเลือก  
ที่มีความเหมาะสมค่อนข้างต่ า หรือมีผลกระทบสูง จะมีค่าตัวคูณเท่ากับ 0.8 0.6 และ 0.4 ตามล าดับ 

ตารางที่ 1.4.3-1  ค่าตัวคูณส าหรับประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้ 
ระดับเชิงคุณภาพ ค่าตัวคูณ 

ดีมาก 1.0 
ด ี 0.8 

ปานกลาง 0.6 
พอใช้ 0.4 

ไม่ค่อยด ี 0.2 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 

ตารางท่ี 1.4.3-2  ค่าตัวคูณส าหรับประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขได้ 
ระดับ ระดับเชิงคุณภาพ ค่าตัวคูณ 

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

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 
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2. รายละเอียดโครงการ 

2.1  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

  โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั งที่ 1) ของบริษัท ตะวันแดง 
1999 จ ากัด ไม่ท าให้ที ่ตั  งโครงการเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิม ตั  งอยู ่หมู ่ที ่ 15 บ้านเขาน้อย ต าบลหนองแซง  
อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีพื นที่โรงงานรวมทั งสิ  น 810.87 ไร่  (แบ่งเป็นพื นที่โครงการ 763.22 ไร่ และ 
บริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด 47.65 ไร่) และภายหลังขยายก าลังการผลิต พื นที่โครงการลดลงจากเดิม 763.22 ไร่ เป็น 
610.34 ไร่ (ลดลง 152.88 ไร่) ซึ่งจะใช้เป็นพื นที่ ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด (โรงงานผลิตเบียร์)  
ในอนาคต โดยพื นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณโดยรอบ ดังนี  (แสดงดังรูปที่ 2.1-1) 

  ทิศเหนือ ติดกับ ทางสาธารณประโยชน์ ถัดไปเป็น บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด และ
บริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด ตามล าดับ 

  ทิศใต้  ติดกับ ไร่มันส าปะหลังและอ้อย 

  ทิศตะวันตก ติดกับ  ทางสาธารณประโยชน์ ถัดไปเป็น ไร่มันส าปะหลัง และบ้านเขาน้อย 

  ทิศตะวันออก ติดกับ  ทางสาธารณประโยชน์ และพื นที่ป่าชุมชนเขาน้อย/พื นที่บุคคลอ่ืน และถัดไป
เป็นพื นที่เขาน้อย 

2.2 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่และผังองค์ประกอบโครงการ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการก่อนขยายก าลังการผลิต มีพื นที่ในภาพรวมประมาณ 810.87 ไร่ 
(แบ่งเป็นพื นที่โครงการ 763.22 ไร่ และบริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด 47.65 ไร่) และภายหลังขยายก าลังการผลิต 
พื นที่โครงการลดลงจากเดิม 763.22 ไร่ เป็น 610.34 ไร่ (ลดลง 152.88 ไร่ ) ซึ่งจะใช้เป็นพื นที่ของบริษัท  
โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด (โรงงานผลิตเบียร์) ในอนาคต โดยสัดสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อนและ 
หลังขยายภายในพื นที่โครงการ แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 2.2-1 
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รูปที่ 2.1-1 ต าแหน่งที่ตั งโครงการและพื นที่โดยรอบ  
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ตารางท่ี 2.2-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ  

การใช้ประโยชน์พื้นที ่
ก่อนขยาย 

ก าลังการผลิต1/ 
ภายหลัง 

ขยายก าลังการผลิต หมายเหตุ 
ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 

พ้ืนที่โครงการ      
1.  หน่วยเก็บวัตถุดิบ 2.73 0.36 2.73 0.45 ไม่เปลี่ยนแปลง 
2.  หน่วยผลติ 11.36 1.49 14.10 2.31 เพิ่มขึ น 2.75 ไร่ 
3.  หน่วยเก็บสินคา้ 21.88 2.87 21.88 3.59 ไม่เปลี่ยนแปลง 
4.  หน่วยบ่มแอลกอฮอล ์ 9.64 1.26 9.64 1.58 ไม่เปลี่ยนแปลง 
5.  บ้านพักพนักงาน/บ้านพักสรรพสามิต 2.31 0.30 2.31 0.38 ไม่เปลี่ยนแปลง 
6.  หน่วยผลติน  าประปา 1.69 0.22 3.36 0.54 เพิ่มขึ น 1.67 ไร่ 
7.  บ่อเก็บน  าดิบ 71.27 9.34 71.27 11.68 ไม่เปลี่ยนแปลง 
8.  บ่อหน่วงน  าฝน 5.40 0.71 5.40 0.89 ไม่เปลี่ยนแปลง 
9.  ระบบบ าบดัน  าเสียแบบตะกอนเรง่ (AS) 61.87 8.11 61.87 10.14 ไม่เปลี่ยนแปลง 
10.  หน่วยผลติก๊าซชีวภาพ (UASB) 3.93 0.52 3.93 0.64 ไม่เปลี่ยนแปลง 
11.  หน่วยผลติไฟฟ้า  0.97 0.13 1.17 0.19 เพิ่มขึ น 0.20 ไร่ 
12.  พื นที่อาคารอื่นๆ 3.69 0.48 3.69 0.60 ไม่เปลี่ยนแปลง 
13.  พื นที่สีเขียว 261.61 34.28 243.22 39.85 ลดลง 18.39 ไร่ 
14.  ถนน จุดรวมพล พื นท่ีว่างภายในโครงการ  304.87 39.95 165.77 27.16 ลดลง 139.10 ไร่ 
รวมพ้ืนที่โครงการ 763.22 100.00 610.34 100.00 ลดลง 152.88 ไร่ 
พื นที่บริษัทดินสวย น  าใส จ ากดั 47.65 - 47.65 - ไม่เปลี่ยนแปลง 
พื นที่บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด - - 152.88 - เพิ่มขึ น 152.88 ไร่ 

พ้ืนที่ภาพรวมท้ังหมด 810.87 - 810.87 - ไม่เปลี่ยนแปลง 
หมายเหตุ  :  1/ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิต  

แอลกอฮอล์และสุรา (ครั งที่3), 2564 
ที่มา  :   บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด, 2564 
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รูปที่ 2.2-2 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการภายหลังขยายก าลังการผลิต  
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2.3 วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ 

 1) วัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักส าคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุราของโครงการ คือ กากน  าตาล (Molasses) 
ข้าวหรือธัญพืช ผลไม้ (สับปะรดและองุ่น) น  าผลไม้เข้มข้น (สับปะรด องุ่น แอปเปิ้ล เป็นต้น) และน  าตาล รายละเอียด
ดังตารางท่ี 2.3-1   

 2) สารเคมี  

สารเคมีที่ใช้ในโครงการก่อนและภายหลังขยายก าลังการผลิต ส่วนใหญ่จะเป็นสารที่ใช้ระบบผลิต
น  าประปา ระบบผลิตไอน  า ระบบหมักสุรา และระบบบ าบัดน  าเสีย ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 
กรดไฮโดรคลอริก (HCl) โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ โพลีอะคริลาไมด์ โซเดียมคลอไรด์ 
(NaCl) โซเดียมซัลไฟต์ ไตรโซเดียมฟอสเฟต กรดซัลฟิวริก (H2SO4) ยูเรีย ถ่านกัมมันต์ สารเคมีป้องกันตะกรัน 
(Anti-Scale) แอมโมเนียมซัลเฟต ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต และสารป้องกันฟอง (Antifoam) โดยแหล่งที่มาของ
สารเคมีมาจากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ รายละเอียดอ้างถึงตารางที่ 2.3-1  

 3) ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 

ผลิตภัณฑ์หลักของโครงการ คือ แอลกอฮอล์ 95% สุราขาว สุราพิเศษ/ สุราปรุงพิเศษ/ สุราผสม/ สุรา
ผสมพิเศษ/สุรากลั่นชนิดสุราพิเศษ ประเภทบรั่นดี และสุราแช่ผลไม้หรือสุราแช่ข้าว (ไวน์ผลไม้/ไวน์ข้าว) ส าหรับ
ผลพลอยได้ของโครงการ ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ และอาหารสัตว์ รายละเอียดอ้างถึงตารางท่ี 2.3-1  

2.4 กระบวนการผลิต และรายละเอียดเครื่องจักร  

กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ประกอบด้วย กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรากลั่น โดยใช้ข้าว
เป็นวัตถุดิบ กระบวนการผลิตสุรากลั่น โดยใช้กากน  าตาลเป็นวัตถุดิบ กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรากลั่น
ชนิดสุราพิเศษประเภทบรั่นดี และกระบวนการผลิตสุราแช่ผลไม้หรือสุราแช่ข้าว (ไวน์ผลไม้/ไวน์ข้าว) ซึ่งภายหลัง
ขยายก าลังการผลิตครั งนี  โครงการมีแผนจะขยายก าลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ โดยการขยายก าลังการผลิตรวม
สูงสุดจาก 150,000 ลิตร/วัน เป็น 300,000 ลิตร/วัน (เพ่ิมขึ น 150,000 ลิตร/วัน) อ้างถึงตารางที่ 1.1-1 ส าหรับ
ขั นตอนกระบวนการผลิตแต่ละสายการผลิต มีดังนี  

2.4.1  กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรากลั่น โดยใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบ 

ขั นตอนการผลิตแอลกอฮอล์และสุราที่ใช้กากน  าตาลเป็นวัตถุดิบ มีขั นตอน ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
(แสดงดังรูปที่ 2.4.1-1) เป็นกระบวนการกลั่นแบบต่อเนื่อง สามารถสรุปได้ดังนี  
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ตารางท่ี 2.3-1 ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน ์
ปริมาณ 

วิธีการจัดเก็บ 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง 
ก่อนขยาย1/ 

ก าลังการผลิต 
ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

ก่อนขยาย1/ 
ก าลังการผลิต 

ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

1.  วัตถุดิบ        
1.1  กากน  าตาล - ใช้ในกระบวนการหมักส่าสุรา 

เพื่อผลิตสุราขาว 65% และ
สุรากลั่น 95% 

141.6 
(ตัน/วัน) 

141.6 
(ตัน/วัน) 

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ
หรือ 18 ล้อและจัดเก็บไว้ในถัง
เก็บกากน  าตาล ขนาด 3,800 
ลูกบาศก์เมตร/ถัง จ านวน 12 ถัง 

รถบรรทุก  
10 และ 18 ล้อ 

5 
(เที่ยว/วัน) 

5 
(เที่ยว/วัน) 

1.2  ข้าวหรือธัชพืช - ใช้ในกระบวนการหมักส่าสุรา 
เพื่อผลิตสุราขาว สุราชนิดต่าง ๆ  
และสุราแช่ประเภทสุราแช่ข้าว 
(ไวน์ข้าวหรือธัญพืช) 

242.57 
(ตัน/วัน) 

502.58 
(ตัน/วัน) 

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ
หรือ 18 ล้อและจัดเก็บไว้ใน
ไซโล ขนาดความจุ 100 ตัน/
ไซโล จ านวน 12 ไซโล 

รถบรรทุก  
10 และ 18 ล้อ 

8 
(เที่ยว/วัน) 

17 
(เที่ยว/วัน) 

1.3  ผลไม้ (สับปะรดและองุ่น) - ใช้ในกระบวนการเตรียมน  า
ผลไม้ เพื่อผลิตสุรากลั่นชนิด
สุราพิเศษประเภทบรั่นดี  

89 
(ตัน/วัน) 

65.60 
(ตัน/วัน) 

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ
หรือ 18 ล้อ น าเข้ามาที่ Drumper 
Unloader เพื่อถ่ายผลไม้เข้า
ไปท าความสะอาด โดยผ่าน
สายพานล าเลียง ก่อนถูกส่งไป
ยังเครื่องคั นผลไม้ 

รถบรรทุก  
10 และ 18 ล้อ 

6 
(เที่ยว/วัน) 

5 
(เที่ยว/วัน) 

1.4  น  าผลไม้เขม้ข้น - ใช้ในกระบวนการผลิตสุรา
กลั่นชนิดสุราพิเศษประเภท
บรั่นดี และสุราแช่ประเภทสรุา
แช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้)  

3.8 
(ตัน/วัน) 

33.24 
(ตัน/วัน) 

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ
หรือ 18 ล้อและจัดเก็บไว้ในถัง
เก็บน  าผลไม้ ซึ่งรับมาเป็นถัง
เหล็กเคลือบสีกันสนิม ขนาด 
274 กิโลกรัม/ถัง จ านวน 1 ถัง 

รถบรรทุก  
10 และ 18 ล้อ 

1 
(เที่ยว/วัน) 

3 
(เที่ยว/วัน) 

1.5  น  าตาลทราย - ใช้ในเตรียมผลไม้และผลิตสุรา
กลั่นชนิดสุราพิเศษประเภท
บรั่นดี และสุราแช่ประเภทสรุา
แช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) 

16.8 
(ตัน/วัน) 

59.72 
(ตัน/วัน) 

- ขนส่งโดยใช้รถขนส่งน  าตาล
ทราย 10 หรือ 18 ล้อ ภาชนะ
บรรจุในถุง Big bag ขนาด 1 
ตัน/ถุง หรือ 50 กิโลกรัม/ถุง  

รถบรรทุก  
10 และ 18 ล้อ 

1 
(เที่ยว/วัน) 

5 
(เที่ยว/วัน) 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน ์
ปริมาณ 

วิธีการจัดเก็บ 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง 
ก่อนขยาย1/ 

ก าลังการผลิต 
ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

ก่อนขยาย1/ 
ก าลังการผลิต 

ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

2. สารเคมี        
2.1  โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% 

(Sodium Hydroxide; NaOH) 
- ใช้เตรียมน  าปราศจากแร่ธาตุ

และระบบท าความสะอาด 
6 

(ตัน/เดือน) 
7 

(ตัน/เดือน) 
- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุกสารเคมี

เหลว และจัด เก็บ ไว้ ในถั ง 
ไฟเบอร์กลาส ขนาด 30,000 
ลิตร/ถัง จ านวน 2 ถัง 

รถบรรทุก
สารเคมีเหลว 

1 
(เที่ยว/เดือน) 

1 
(เที่ยว/เดือน) 

2.2  กรดไฮโดรคลอริก 
หรือกรดเกลือ 25% 
(Hydrochloric Acid; HCl) 

- ใช้ท าความสะอาดตัวกรอง UF 
ในระบบผลิตน  าประปา 

0.42 
(ตัน/เดือน) 

0.84 
(ตัน/เดือน) 

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อ 
และจัดเก็บไว้ในถังพลาสติก 
ชนิด PE ขนาด 35 กิโลกรัม/
ถัง จ านวน 30 ถัง 

รถบรรทุก 
4 ล้อ 

1 
(เที่ยว/2 เดือน) 

1 
(เที่ยว/2 เดือน) 

2.3  โซเดียมไฮโปคลอไรท์10% 
หรือคลอรีนเหลว 10% 
(Sodium hypochlorite; 
NaOCl) 

- ใช้ในระบบผลิตน  าประปา 0.55 
(ตัน/เดือน) 

1.10 
(ตัน/เดือน) 

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อ
หรือ 6 ล้อ และจัดเก็บไว้ในถัง
พลาสติกชนิด PE ขนาด 20 
กิโลกรัม/ถัง จ านวน 125 ถัง 

รถบรรทุก 
4 ล้อ หรือ 6 ล้อ 

1 
(เที่ยว/3 เดือน) 

1 
(เที่ยว/2 เดือน) 

2.4  พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ 30% 
(Poly Aluminium Chloride : 
(Al2(OH)n Cl(6-n))m); PAC) 

- ใช้ในระบบผลิตน  าประปา 4.62 
(ตัน/เดือน) 

9.24 
(ตัน/เดือน) 

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อ, 
6 ล้อหรือ 10 ล้อ และจัดเก็บ
ไว้ในถุงพลาสติกชนิด PE ขนาด 
25 กิโลกรัม/ใบ จ านวน 200 ใบ 

รถบรรทุก 
4 ล้อ, 6 ล้อ 
หรือ 10 ล้อ 

1 
(เที่ยว/เดือน) 

2 
(เที่ยว/เดือน) 

2.5  โพลีอะคริลาไมด์ ประจุลบ
หรือโพลิเมอร์ประจุลบ  

 ( Anionic Polyacrylamide 
หรือ Anionic Polymer (PAM) : 
(C3H5NO)n) 

- ใช้ในระบบผลิตน  าประปา 0.079 
(ตัน/เดือน) 

0.158 
(ตัน/เดือน) 

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อ และ
จัดเก็บไว้ในถุงพลาสติกชนิด 
HDPE ขนาด 25 กิโลกรัม/ใบ 
จ านวน 200 ใบ 

รถบรรทุก 
4 ล้อ 

1 
(เที่ยว/ปี) 

1 
(เที่ยว/ปี) 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน ์
ปริมาณ 

วิธีการจัดเก็บ 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง 
ก่อนขยาย1/ 

ก าลังการผลิต 
ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

ก่อนขยาย1/ 
ก าลังการผลิต 

ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

2. สารเคมี (ต่อ)        
2.6  โซเดียมคลอไรด์  

(Sodium chloride; NaCl 25%) 
- ใช้ในระบบผลิตน  าประปา 72.23 

(ตัน/เดือน) 
144.46 

(ตัน/เดือน) 
- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุกสารเคมี

เหลว และจัด เก็บ ไว้ ในถั ง 
ไฟเบอร์กลาส ขนาด 40,000 
ลิตร/ถัง จ านวน 1 ถัง 

รถบรรทุก
สารเคมีเหลว 

3 
(เที่ยว/เดือน) 

4 
(เที่ยว/เดือน) 

2.7  โซเดียมซลัไฟต์  
(Sodium sulfite; Na2SO3) 

- ใช้ในระบบผลิตไอน  า 0.075 
(ตัน/เดือน) 

0.14 
(ตัน/เดือน) 

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อ 
และจัดเก็บไว้ในถุงพลาสติก
ชนิด PE ขนาด 25 กิโลกรัม/ใบ 
จ านวน 40 ใบ 

รถบรรทุก 
4 ล้อ 

2 
(เที่ยว/ปี) 

4 
(เที่ยว/ปี) 

2.8  ไตรโซเดียมฟอสเฟต  
โดดีคาไฮเดรต  
(tri-sodium phosphate 
dodecahydrate) 

- ใช้ในระบบผลิตไอน  า 0.13 
(ตัน/เดือน) 

0.26 
(ตัน/เดือน) 

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อ 
และจัดเก็บไว้ในถุงพลาสติก
ชนิด PE ขนาด 25 กิโลกรัม/ใบ 
จ านวน 40 ใบ 

รถบรรทุก 
4 ล้อ 

2 
(เที่ยว/ปี) 

4 
(เที่ยว/ปี) 

2.9  กรดก ามะถัน หรือกรดซลัฟิวรกิ  
(Sulfuric acid; H2SO4) 

- ใช้ในระบบบ าบัดน  าเสียแบบ
ตะกอนเร่ง (AS) 

5.4 
(ตัน/เดือน) 

10.8 
(ตัน/เดือน) 

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อ
หรือ 6 ล้อ บรรจุในถังสารเคมี 
ขนาด 6 หรือ 10 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 ถัง เก็บรักษาไว้ใน
บริเวณพื นที่ระบบบ าบัดน  าเสีย
แบบตะกอนเร่ง (AS) 

รถบรรทุก 
4 ล้อ หรือ 6 ล้อ 

1 
(เที่ยว/เดือน) 

1 
(เที่ยว/เดือน) 

2.10  ยูเรีย (Urea)  - ใช้ในระบบบ าบัดน  าเสียแบบ
ตะกอนเร่ง (AS) 

3.24 
(ตัน/เดือน) 

6.48 
(ตัน/เดือน) 

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อ
หรือ 6 ล้อ บรรจุในถังสารเคมี 
ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 
1 ถัง เก็บรักษาไว้ในบริเวณ
พื นที่ระบบบ าบัดน  าเสียแบบ
ตะกอนเร่ง (AS) 

รถบรรทุก 
4 ล้อ หรือ 6 ล้อ 

1 
(เที่ยว/เดือน) 

1 
(เที่ยว/เดือน) 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน ์
ปริมาณ 

วิธีการจัดเก็บ 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง 
ก่อนขยาย1/ 

ก าลังการผลิต 
ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

ก่อนขยาย1/ 
ก าลังการผลิต 

ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

2. สารเคมี (ต่อ)        
2.11  ถ่านกัมมันต ์

(Activated Carbon) 
- ใช้ในระบบผลิตน  าประปา 0.94 

(ตัน/เดือน) 
1.32 

(ตัน/เดือน) 
- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อ 

และจัดเก็บไว้ในถุงพลาสติก
ชนิด PE ขนาด 12.5 กิโลกรัม/
ใบ จ านวน 400 ใบ 

รถบรรทุก 
4 ล้อ 

2 
(เที่ยว/ปี) 

4 
(เที่ยว/ปี) 

2.12  สารเคมีป้องกันตะกรัน 
(Anti-Scale) 

- ใช้ในระบบผลิตน  า DI 0.63 
(ตัน/เดือน) 

1.26 
(ตัน/เดือน) 

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 4 หรือ 6 
ล้อ และจัดเก็บไว้ในถุงพลาสติก
ชนิด PE ขนาด 25 กิโลกรัม/ใบ 
จ านวน 120 ใบ 

รถบรรทุก 
4 หรือ 6 ล้อ 

1 
(เที่ยว/ 2 เดือน) 

1 
(เที่ยว/ 2 
เดือน) 

2.13  แอมโมเนียมซลัเฟต 
(Ammonium Sulphate) 

- ระบบหมักสุรา 11.25 
(ตัน/เดือน) 

19.34 
(ตัน/เดือน) 

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ 
และจัดเก็บไว้ในถุงพลาสติก
ชนิด PE ขนาด 50 กิโลกรัม/ใบ 
จ านวน 520 ใบ 

รถบรรทุก 
10 ล้อ 

1 
(เที่ยว/เดือน) 

2 
(เที่ยว/เดือน) 

2.14  ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 
(Diammonium Phosphate) 

- ระบบหมักสุรา 11.25 
(ตัน/เดือน) 

19.96 
(ตัน/เดือน) 

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ 
และจัดเก็บไว้ในถุงพลาสติก
ชนิด PE ขนาด 25 กิโลกรัม/ใบ 
จ านวน 480 ใบ 

รถบรรทุก 
10 ล้อ 

1 
(เที่ยว/เดือน) 

2 
(เที่ยว/เดือน) 

2.15  สารป้องกันฟอง 
(Antifoam) 

- ระบบหมักสุรา 0.225 
(ตัน/เดือน) 

0.80 
(ตัน/เดือน) 

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อ 
และจัดเก็บไว้ในถุงพลาสติก
ชนิด PE ขนาด 20 กิโลกรัม/ใบ 
จ านวน 50 ใบ 

รถบรรทุก 
4 ล้อ 

1 
(เที่ยว/ 2 เดือน) 

1 
(เที่ยว/เดือน) 

2.16  แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 
(Ammonium Hydroxide; 
NH4OH) 

- ระบบหมักสุรา 0.210 
(ตัน/เดือน) 

- - ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อ 
และจัดเก็บไว้ในถุงพลาสติก
ชนิด PE ขนาด 22 กิโลกรัม/ใบ 
จ านวน 45 ใบ 

รถบรรทุก 
4 ล้อ 

1 
(เที่ยว/ 2 เดือน) 

- 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน ์
ปริมาณ 

วิธีการจัดเก็บ 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง 
ก่อนขยาย1/ 

ก าลังการผลิต 
ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

ก่อนขยาย1/ 
ก าลังการผลิต 

ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

2. สารเคมี (ต่อ)        
2.17  กรดฟอสฟอริก 

(Phosphoric Acid; H3PO4)  
- ใช้ในระบบบ าบัดน  าเสียแบบ

ตะกอนเร่ง (AS) 
- 2.16 

(ตัน/เดือน) 
- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุกสารเคมี

เหลว และจัดเก็บไว้ในถังไฟ
เบอร์กลาส ขนาด 5,000 ลิตร/
ถัง จ านวน 1 ถัง และถังเก็บ
สารเคมี ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 ถัง 

รถบรรทุก
สารเคมีเหลว 

- 1 
(เที่ยว/เดือน) 

3. ผลิตภัณฑ ์        
3.1  แอลกอฮอล์ 95% - จ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของ

โครงการ 
2,300 

(ลิตร/วัน) 
2,000 

(ลิตร/วัน) 
- บรรจุเก็บไว้ในถังสแตนเลส 

ความจุ 160 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 2 ถัง เก็บรักษาไว้ใน
อาคารเก็บแอลกอฮอล์ 2 

รถบรรทุก  
10 ล้อ บรรทุกตู้ 
คอนเทนเนอร ์

2 
(เที่ยว/วัน) 

2 
(เที่ยว/วัน) 

3.2  สุราขาว - จ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของ
โครงการ 

120,000 
(ลิตร/วัน) 

216,800 
(ลิตร/วัน) 

- บรรจุในขวดแก้วขนาด 0.33 
ลิตร และขนาด 0.625 ลิตร 
แล้วบรรจุลงกล่องกระดาษ
ลูกฟูกอีกชั น ขนาดบรรจุ 12 
หรือ 24 ขวด/ลัง เก็บรักษาไว้
ในอาคารเก็บสินค้าส าเร็จรูป 

บรรทุก  
6 10 หรือ 18 ล้อ 

บรรทุกตู ้
คอนเทนเนอร ์

28 
(เที่ยว/วัน) 

31 
(เที่ยว/วัน) 

3.3  สุราพิเศษ/สรุาปรุงพิเศษ/สรุา
ผสม/สรุาผสมพเิศษ/สุรากลั่น
ชนิดสุราพิเศษประเภทบรั่นด ี

- จ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของ
โครงการ 

26,500 
(ลิตร/วัน) 

80,000 
(ลิตร/วัน) 

- บรรจุในขวดแก้วขนาด 0.30, 
0.35 และ 0.7 ลิตร แล้วบรรจุ
ลงกล่องกระดาษลูกฟูกอีกชั น 
ขนาดบรรจุ 12 หรือ 24 ขวด/
ลัง เก็บรักษาไว้ในอาคารเก็บ
สินค้าส าเร็จรูป 

บรรทุก  
6 10 หรือ 18 ล้อ 

บรรทุกตู ้
คอนเทนเนอร ์

10 
(เที่ยว/วัน) 

14 
(เที่ยว/วัน) 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน ์
ปริมาณ 

วิธีการจัดเก็บ 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง 
ก่อนขยาย1/ 

ก าลังการผลิต 
ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

ก่อนขยาย1/ 
ก าลังการผลิต 

ภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต 

3. ผลิตภัณฑ์ (ต่อ)        
3.4  สุราแช่ประเภทสุราแช่ข้าว/

สุราแช่ผลไม้ (ไวน์ข้าวหรือ
ธัญพืช/ไวน์ผลไม้) (95% ดีกรี
แอลกอฮอล์) 

- จ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของ
โครงการ 

1,200 
(ลิตร/วัน) 

1,200 
(ลิตร/วัน) 

- บรรจุ ในขวดแก้วขนาด 330 
มิลลิลิตร หรือกระป๋องขนาด 
330-350 มิลลิลิตร แล้วบรรจุลง
กล่องกระดาษลูกฟูกอีกชั น 
ขนาดบรรจุ 12 หรือ 24 ขวด/ลงั 
เก็บรักษาไว้ในอาคารเก็บสินค้า
ส าเร็จรูป 

บรรทุก  
6 10 หรือ 18 ล้อ 

บรรทุกตู ้
คอนเทนเนอร ์

2 
(เที่ยว/วัน) 

2 
(เที่ยว/วัน) 

4. ผลพลอยได้ที่ถือเป็นสิ่งปฎกิูล
และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

       

4.1  ก๊าซชีวภาพ - น าไปเป็นเชื อเพลิงของหม้อ 
ไอน  า 

4,000 
(ลบ.ม./วัน) 

8,000 
(ลบ.ม./วัน) 

- ถูกจัดเก็บไว้ในพื นที่ของหน่วย
ผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อน าไปใช้
เป็นเชื อเพลิงส าหรับหม้อไอน  า 

- - - 

4.2  อาหารสตัว ์ - กากผลไม้ที่เกิดจากกระบวน 
การผลิตจะน าไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผสมอาหารสัตว์ 

46 
(ตัน/วัน) 

21.68 
(ตัน/วัน) 

- บริษัทผู้จ าหน่ายจะน ารถขน
ผลไม้มารอรับกากผลไม้คืน
กลับไป หลังจากที่ผ่านเครื่อง
แยกกากผลไม้แล้ว หรือจะถูก
รวบรวมไปเก็บไว้ที่ถังไซโลเก็บ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ขนาด 50 
ลูกบาศก์เมตร บริเวณอาคาร
อาหารสัตว์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ผสมอาหารสัตว์ ก่อนจ าหน่าย
ให้กับหน่วยงานภายนอกที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

รถบรรทุก  
10 และ 18 ล้อ 

6 
(เที่ยว/วัน) 

1 
(เที่ยว/วัน) 

หมายเหตุ  :  1/  รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ครั งที่ 3), 2564 
ที่มา  :   บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด, 2564 
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1) เตรียมวัตถุดิบ (กากน้ าตาล) รับกากน  าตาลจากโรงงานน  าตาล โดยขนส่งทางรถบรรทุกสูบเข้า
ถังเก็บกากน  าตาลที่เป็นถังปิดของโรงงานตั งอยู่ในลานถังกากน  าตาลซึ่งที่มีก าแพงคอนกรีตล้อมรอบป้องกันกรณี
รั่วไหล 

2) เตรียมเชื้อยีสต์ การเตรียมเชื อยีสต์ส าหรับหมักสุรา โดยสูบกากน  าตาลจากถังเก็บ เข้าถังเตรียมเชื อ 
เจือจางด้วยน  าให้ได้ความหวานน  าตาลประมาณ 18-20 °Brix จากนั นต้มฆ่าเชื อจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการด้วยไอน  า  
ท าให้เย็น เติมเชื อยีสต์ และเติมอากาศ แล้วทิ งไว้ 48-72 ชั่วโมง 

3) หมักส่าสุรา การเตรียมส่าส าหรับหมักสุรา เริ่มจากการสูบกากน  าตาลจากถังเก็บ เข้าถังหมักส่า 
เจือจางด้วยน  าให้ได้ความหวานน  าตาลประมาณ 20-22 oBrix เติมเชื อยีสต์ที่ได้จากขั นตอนที่ 2 ควบคุมอุณหภูมิ 
ให้เหมาะสมโดยการหล่อเย็น หมักนานประมาณ 72 ชั่วโมง ยีสต์จะเปลี่ยนน  าตาลเป็นแอลกอฮอล์ความเข้มข้น
ประมาณ 9-10% v/v หลังจากนั นจะส่งต่อเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป  

4) กลั่นครั้งที่ 1 (น้ าส่าให้เป็นแอลกอฮอล์ 65%) การกลั่นครั งที่ 1 หรือกลั่นทับ 1 เป็นการน าน  าส่า
ที่หมักแล้วจากขั นตอนที่ 3 กรองผ่านตะแกรงปั๊มเข้าถังอุ่นน  าส่าเหล้าโดยใช้ไอความร้อนของแอลกอฮอล์จาก 
การกลั่นก่อนหน้าให้ได้อุณหภูมิประมาณ 55-60 องศาเซลเซียส ปล่อยน  าส่าที่อุ่นแล้วเข้าหอกลั่น โดยใช้ไอน  าจาก
หม้อไอน  าในการต้มกลั่น จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแอลกอฮอล์ 65% v/v ซึ่งจะน าไปผลิตเป็นสุราขาว และ/หรือ  
จะน าไปกลั่นครั งที่ 2 เพ่ือให้ได้แอลกอฮอล์ 95% (หอกลั่นชุดที่ 2) ในขั นตอนต่อไปก็ได้ ส่วนของเหลือทิ งส่วนใหญ่
เป็นน  ากากส่าทับ 1 จะถูกส่งไปยังเครื่องระเหยน  ากากส่า (Evaporator) ของบริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด เพ่ือใช้ใน
การผลิตไอน  า 

5) กลั่นครั้งที่ 2 (กลั่นแอลกอฮอล์ 65% ให้เป็นแอลกอฮอล์ 95%) การกลั่นครั งที่ 2 หรือ 
กลั่นทับ 2 เป็นการน าแอลกอฮอล์ 65% ที่ได้จากขั นตอนที่ 4 มาเจือจางน  า ลดดีกรีลงเหลือ 28-30% หลังจากนั น
น าไปกลั่นต่อในหอกลั่นชุดที่ 2 เพ่ือให้ได้แอลกอฮอล์ดีกรี 95-96% v/v ซึ่งจะน าไปผลิตเป็นรัม สุราผสม สุราผสม
พิเศษ สุราปรุงแต่งพิเศษ นอกจากนี  ยังได้แอลกอฮอล์หัวและหางที่สามารถน าไปผสมกับแอลกอฮอล์ที่ได้จาก
ขั นตอนที่ 4 แล้วน ากลับไปกลั่นใหม่ ของเหลือเป็นน  ากากส่าทับ 2 จะถูกส่งไปยังเครื่องระเหยน  ากากส่า 
(Evaporator) ของบริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด เพ่ือใช้ในการผลิตไอน  า 

6) เก็บแอลกอฮอล์และบ่มสุรา น าแอลกอฮอล์ที่ได้จากขั นตอนที่ 5 เก็บในถังสแตนเลสในห้องที่
อากาศถ่ายเทสะดวกและปลอดภัย รอการน าไปใช้ บางส่วนน าไปบ่มในถังไม้โอ๊คโดยการลดดีกรีลงแล้วจึงน าไป
บรรจุลงถังไม้ 

7) ปรุงแต่ง น าแอลกอฮอล์และสุราเก็บบ่มจากขั นตอนที่ 6 สูบเข้าถังผสมท าการปรุงแต่ง โดยการ
เติมน  าหรืออาจมีการเติมสี เช่น สีคาราเมล กลิ่น น  าตาล หัวเชื อแล้วแต่ชนิดของสุราที่จะท าการผลิต หลังจากนั น
กรองให้ใสด้วยกระดาษกรอง แล้วจึงใส่ถังรอการบรรจุ  

8) บรรจุ น าสุราที่ได้จากขั นตอนที่ 7 มาบรรจุลงขวด ขนาดบรรจุ ชนิดของขวดแล้วแต่ชนิดของสุรา 
และรอการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ก่อนส่งไปจ าหน่ายต่อไป 
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รูปที่ 2.4.1-1 กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรากลั่น โดยใช้กากน  าตาลเป็นวัตถุดิบ 
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2.4.2 กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรากลั่น โดยใช้ข้าวหรือธัญพืชเป็นวัตถุดิบ 

ขั นตอนการผลิตแอลกอฮอล์และสุราที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบ มีขั นตอน ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
(แสดงดังรูปที่ 2.4.2-1) เป็นกระบวนการกลั่นแบบต่อเนื่อง สามารถสรุปได้ดังนี  

1) เตรียมวัตถุดิบ (ข้าว) รับข้าวมาจากโรงสี ขนส่งทางรถบรรทุกน าเข้าถังเก็บ ข้าวเป็นวัตถุดิบ
ประเภทที่มีแป้งเป็นส่วน ประกอบหลัก จึงต้องผ่านขบวนการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน  าตาลก่อน และขบวนการเปลี่ยน
แป้งเป็นน  าตาล ท าได้โดยการน าข้าวไปต้มกับน  าในสัดส่วน 1:4 ให้สุกโดยใช้ไอน  า เติมเอ็นไซม์แอลฟาอะไมเลส 
และกลูโคสอะไมเลส ย่อยแป้งให้เป็นน  าตาล หลังจากต้มจะได้น  าข้าวความหวานประมาณ 20-22 °Brix  

2) เตรียมเชื้อยีสต์ การเตรียมเชื อยีสต์ส าหรับหมักแอลกอฮอล์และสุรา ท าโดยการสูบน  าต้มข้าวที่
ผ่านการย่อยแล้วจากถังต้มข้าวประมาณ 10% มาใส่ในถังเตรียมเชื อยีสต์ ต้มฆ่าเชื อ จุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการด้วยไอน  า
อีกครั ง ท าให้เย็น เติมเชื อยีสต์บริสุทธิ์ เติมอากาศและทิ งไว้ประมาณ 48-72 ชั่วโมง ซึ่งยีสต์จะเพ่ิมจ านวนขึ นในถัง
เตรียมเชื อยีสต์ และมีประมาณมากเพียงพอในการน าไปใช้หมักส่าสุราในขั นตอนต่อไป 

3) หมักส่าสุรา การเตรียมส่าส าหรับหมักสุราเป็นขั นตอนการเปลี่ยนน  าตาลกลูโคสด้วยขบวนการ
ไกลโคไลซิส โดยการสูบน  าต้มข้าวที่ผ่านการย่อยให้เป็นน  าตาลแล้วจากถังต้มข้าวมาเข้าถังหมักส่าสุราที่ผ่านการฆ่า
เชื อจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการด้วยไอน  าแล้ว เติมเชื อยีสต์ที่เตรียมไว้จากขั นตอนที่  2 ในสัดส่วนประมาณ 5-10% 
หลังจากเชื อยีสต์เพ่ิมจ านวนเพียงพอแล้ว ควบคุมให้กระบวนการหมักเป็นแบบไม่มีอากาศยีสต์จะเปลี่ยนน  าตาลให้
เป็นแอลกอฮอล์ ในกระบวนการหมักจะเกิดความร้อนขึ น จึงต้องควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม  โดยการหล่อเย็น
ด้วยน  า ควบคุมให้อุณหภูมิการหมักอยู่ประมาณ 35-38 องศาเซลเซียส หมักนานประมาณ 72 ชั่วโมง ยีสต์จะเปลี่ยน
น  าตาลในน  าต้มข้าวเป็นแอลกอฮอล์ความเข้มข้นประมาณ 9-10 %v/v หลังจากนั นจะส่งไปกลั่นในหอกลั่นสุราต่อไป 

4) กลั่นครั้งที่ 1 (น้ าส่าให้เป็นแอลกอฮอล์ 65%) การกลั่นครั งที่ 1 หรือกลั่นทับ 1 เป็นการน าน  าส่า
ที่หมักแล้วจากขั นตอนที่ 3 กรองผ่านตะแกรงก่อนปั๊มเข้าถังอุ่นน  าส่าเหล้าโดยใช้ไอความร้อนของแอลกอฮอล์จาก 
การกลั่นก่อนหน้าให้ได้อุณหภูมิประมาณ 55-60 องศาเซลเซียส ปล่อยน  าส่าที่อุ่นแล้วเข้าหอกลั่น โดยใช้ไอน  าจาก
หม้อไอน  าในการต้มกลั่น จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแอลกอฮอล์ 65% v/v ซึ่งจะน าไปผลิตเป็นสุราขาว และ/หรือ  
จะน าไปกลั่นครั งที่ 2 เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ 95% (หอกลั่นชุดที่ 2) ในขั นตอนต่อไปก็ได้ ส่วนน  ากากส่าทับ 1 จะถูก
ส่งไปยังเครื่องระเหยน  ากากส่า (Evaporator) ของบริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด เพ่ือใช้ในการผลิตไอน  า 

5) กลั่นครั้งที่ 2 (กลั่นแอลกอฮอล์ 65% ให้เป็นแอลกอฮอล์ 95%) การกลั่นครั งที่ 2 หรือกลั่น
ทับ 2 เป็นการน าแอลกอฮอล์ 65% ที่ได้จากขั นตอนที่ 4 มาเจือจางน  า ลดดีกรีลงเหลือ 28-30% หลังจากนั นน าไป
กลั่นต่อในหอกลั่นชุดที่ 2 เพ่ือให้ได้แอลกอฮอล์ดีกรี 95-96% v/v ซึ่งจะน าไปผลิตเป็นรัม สุราผสม สุราผสมพิเศษ 
สุราปรุงแต่งพิเศษ นอกจากนี  ยังได้แอลกอฮอล์หัวและหางที่สามารถน าไปผสมกับแอลกอฮอล์ที่ได้จากขั นตอนที่ 4 
แล้วน ากลับไปกลั่นใหม่ ส่วนน  ากากส่าทับ 2 จะถูกส่งไปยังเครื่องระเหยน  ากากส่า (Evaporator) ของบริษัท  
ดินสวย น  าใส จ ากัด เพ่ือใช้ในการผลิตไอน  า 

6) ปรุงแต่ง น าแอลกอฮอล์และสุราเก็บบ่มจากขั นตอนที่ 5 ปั๊มเข้าถังผสมท าการปรุงแต่งโดยการ
เติมน  าหรืออาจมีการเติมสี เช่น สีคาราเมล กลิ่น น  าตาล หัวเชื อ แล้วแต่ชนิดของสุราที่จะท าการผลิต หลังจากนั น
กรองให้ใสด้วยกระดาษกรองแล้วจึงใส่ถังรอการบรรจุ จากนั นน าสุราที่ได้จากขั นตอนการปรุงแต่ง มาบรรจุลงขวด 
ขนาดบรรจุ ชนิดของขวดแล้วแต่ชนิดของสุรา รอการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สรรพสามิต และรอการจัดส่ง
จ าหน่ายต่อไป
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2.4.3  กระบวนการผลิตสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษประเภทบรั่นดี โดยใช้ผลไม้เป็นวัตถุดิบ 

ขั นตอนการผลิตสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษประเภทบรั่นดี โดยใช้ผลไม้เป็นวัตถุดิบ  มีขั นตอน 
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (แสดงดังรูปที่ 2.4.3-1) เป็นกระบวนการกลั่นแบบต่อเนื่อง สามารถสรุปได้ดังนี  

1) เตรียมวัตถุดิบ (ผลไม้) รับผลไม้มาจากลานรับซื อผลไม้ ขนส่งทางรถบรรทุกน าเข้ามาที่  
Dumper Unloader เพ่ือถ่ายผลไม้เข้าไปท าความสะอาด โดยผ่านสายพานล าเลียงและ spray ล้างผลไม้ด้วยน  า
สะอาด จากนั นผลไม้จะถูกส่งเข้ามาท่ีเครื่องคั น จะได้น  าผลไม้ท่ีมีความหวานประมาณ 10-14°Brix 

2) เตรียมเชื้อยีสต์ การเตรียมเชื อยีสต์ส าหรับหมักแอลกอฮอล์ ท าโดยการสูบน  าผลไม้ที่ผสมกับ
น  าเชื่อม ที่มีความหวานประมาณ 18°Brix มาใส่ในถังเตรียมเชื อยีสต์ ต้มฆ่าเชื อจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการด้วยไอน  า  
ท าให้เย็น เติมเชื อยีสต์บริสุทธิ์ เติมอากาศและทิ งไว้ประมาณ 24-48 ชั่วโมง ซึ่งยีสต์จะเพ่ิมจ านวนขึ นในถังเตรียม
เชื อยีสต์ และมีประมาณมากเพียงพอในการน าไปใช้หมักส่าสุราในขั นตอนต่อไป 

3) หมักส่าสุรา การเตรียมส่าส าหรับหมักสุรา เริ่มจากการสูบน  าผลไม้จากถังเก็บน  าผลไม้และ
น  าเชื่อมจากถังละลายน  าตาลเข้าถังหมักส่า ความหวานของน  าผลไม้ผสมกับน  า เชื่อมอยู่ที่ประมาณ 20-22 °Brix 
เติมเชื อยีสต์ที่ได้จากขั นตอนที่ 2 ควบคุมกระบวนการหมักโดยการเติมอากาศ ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมโดยการ
หล่อเย็น หมักนานประมาณ 10 วัน ยีสต์จะเปลี่ยนน  าตาลเป็นแอลกอฮอล์ความเข้มข้นประมาณ 10 -12% v/v 
หลังจากนั นจะส่งต่อเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป  

4) กลั่นครั้งที่ 1 ที่หม้อกลั่น 1 (น  าส่าให้เป็นแอลกอฮอล์ 28-32% v/v) การกลั่นครั งที่ 1 หรือกลั่น
ทับ 1 เป็นการน าน  าส่าผลไม้ที่หมักแล้วจากขั นตอนที่ 3 ปั๊มเข้าถังอุ่นน  าส่าโดยใช้ไอความร้อนของแอลกอฮอล์จาก 
การกลั่นก่อนหน้าให้ได้อุณหภูมิประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส ปล่อยน  าส่าที่อุ่นแล้วเข้าสู่หม้อกลั่น โดยใช้ไอน  า
จากหม้อไอน  าในการต้มกลั่น จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแอลกอฮอล์ 28-32 %v/v น าแอลกอฮอล์ที่กลั่นได้จากหม้อต้ม 1 
ไปเก็บรวบรวมในถังเก็บแอลกอฮอล์ดีกรีต่ ารอน าไปกลั่นครั งที่ 2 หรือกลั่นทับ 2 ที่หม้อต้ม 2 ส่วนน  ากากส่าทับ 1 
จะถูกส่งไปยังเครื่องระเหยน  ากากส่า (Evaporator) ของบริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด เพ่ือใช้ในการผลิตไอน  า 

5) กลั่นครั้งที่ 2 ที่หม้อกลั่น 2 (กลั่นแอลกอฮอล์ 28-32%v/v ให้เป็นแอลกอฮอล์ 60-78%, 
Batch Distillation) การกลั่นครั งที่ 2 หรือกลั่นทับ 2 เป็นการน าแอลกอฮอล์ 28-32%v/v ที่ได้จากขั นตอนที่ 4 
มากลั่นอีกรอบโดยการใช้ไอน  าจากหม้อต้มไอน  า เ พ่ือให้ได้แอลกอฮอล์ดีกรี 60-78%v/v นอกจากนี  ยังได้
แอลกอฮอล์หัวและหางที่สามารถน าไปผสมกับแอลกอฮอล์ที่ได้จากขั นตอนที่ 4 แล้วน า กลับไปกลั่นใหม่  
ส่วนน  ากากส่าทับ 2 จะถูกส่งไปยังเครื่องระเหยน  ากากส่า (Evaporator) ของบริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด เพ่ือใช้ใน
การผลิตไอน  า ส าหรับแอลกอฮอล์ที่ได้จากการกลั่นที ่2 ไปพักไว้ในถังเก็บแอลกอฮอล์ไปบรรจุและบ่มในถังไม้โอ๊ค 

6) ปรุงแต่ง น าแอลกอฮอล์และสุราเก็บบ่มจากขั นตอนที่ 6 สูบเข้าถังผสมท าการปรุงแต่ง โดยการ
เติมน  าหรืออาจมีการเติมสี หัวเชื อ หลังจากนั นกรองให้ใสด้วยกระดาษกรอง แล้วจึงใส่ถังรอการบรรจุ  จากนั น 
น าสุราผลไม้ท่ีได้จากขั นตอนการปรุงแต่ง มาบรรจุลงขวดและรอการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ก่อนส่งไป
จ าหน่ายต่อไป 
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2.4.4  กระบวนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ผลไม้/สุราแช่ข้าว (ไวน์ผลไม้/ไวน์ข้าว) 

ขั นตอนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ผลไม้/สุราแช่ข้าว (ไวน์ผลไม้/ไวน์ข้าว) เป็นวัตถุดิบ มีขั นตอน
ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม (แสดงดังรูปที่ 2.4.4-1 และรูปที่ 2.4.4-2) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่สายการผลิต
สุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) วัตถุดิบ คือ ผลไม้หรือน  าผลไม้เข้มข้น และสายการผลิตสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) วัตถุดิบคือ 
ข้าวหรือธัญพืช มีรายละเอียดดังนี  

1)  กระบวนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) 

(1) การเตรียมวัตถุดิบ (น้ าผลไม้) น าน  าผลไม้เข้มข้น (สับปะรด องุ่น แอปเปิ้ล เป็นต้น)  
มาผสมกับน  า และน  าตาล โดยปรับความหวานให้ได้ ประมาณ 14-24°Brix จากนั นให้เติมไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 
และโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟล์ ผสมให้ส่วนผสมทั งหมดละลายเป็นเนื อเดียวกัน 

(2) การเตรียมเชื้อยีสต์ การเตรียมเชื อยีสต์ส าหรับหมักแอลกอฮอล์ ท าโดยการสูบน  าผลไม้
เข้มข้นที่ผสมกับน  าเชื่อม ที่มีความหวานประมาณ 14-24°Brix มาใส่ในถังเตรียมเชื อยีสต์ ต้มฆ่าเชื อจุลินทรีย์ที่ไม่
ต้องการด้วยไอน  า ท าให้เย็น เติมเชื อยีสต์บริสุทธิ์ และทิ งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ซึ่งยีสต์จะเพ่ิมจ านวนขึ นในถัง
เตรียมเชื อยีสต์ และมีประมาณมากเพียงพอในการน าไปใช้หมักสุราแช่ผลไม ้(ไวน์ผลไม้) ในขั นตอนต่อไป 

(3) การหมักส่าสุรา การเตรียมส่าส าหรับหมักสุรา เริ่มจากการสูบน  าผลไม้เข้มข้นจากถังเก็บ
น  าผลไม้เข้มข้นและน  าเชื่อมจากถังละลายน  าตาลเข้าถังหมักส่า ความหวานของน  าผลไม้เข้มข้นผสมกับน  าเชื่อมอยู่
ที่ประมาณ 14-24°Brix เติมเชื อยีสต์ที่ได้จากขั นตอนที่ 2 กวนประมาณ 30 นาที ควบคุมกระบวนการหมัก ควบคุม
อุณหภูมิให้เหมาะสมโดยการหล่อเย็น ประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส หมักนานประมาณ 7-20 วัน ยีสต์จะเปลี่ยน
น  าตาลเป็นแอลกอฮอล์ความเข้มข้นประมาณ 5-12% v/v หลังจากนั นจะส่งต่อเข้ากระบวนการผสมต่อไป  

(4) การเก็บบ่ม น าน  าสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) ที่ได้จากการหมัก มากรองแยกกากออก  
และน าน  าสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) ที่ได้ ไปเก็บบ่มในถังสแตนเลส ที่อุณหภูมิ 15-18 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 
ประมาณ 7-30 วัน 

(5) การผสม น าน  าสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) ที่บ่มไว้มาท าการผสมกับน  า น  าตาล กรดซิตริก 
และส่วนประกอบอ่ืนๆ ตามสูตร และปรับความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในถังผสม ขนาด 30 ,000 ลิตร ให้ได้ตาม
มาตรฐาน เก็บตัวอย่างน  าสุรา ไปตรวจสอบให้ได้สุราแช่ชนิดไวน์ผลไม้ ที่มีคุณภาพตามความต้องการ 

(6) การกรอง น าน  าสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) ที่ผสมแล้วไปกรอง ด้วยกระดาษกรองที่มีความ
ละเอียด ไปเก็บในถังรอการบรรจุ จากนั นน าน  าสุราแช่ชนิดไวน์ผลไม้ ที่ผ่านการกรองแล้ว มาบรรจุลงขวดหรือ
กระป๋องปิดฝา ปิดฉลากและแสตมป์อากร พิมพ์วันที่ผลิตลงบนฉลาก จะได้ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) 

2)  กระบวนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) 

(1) เตรียมวัตถุดิบ (ข้าว) น าข้าวหรือธัญพืช เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวโพด เป็นต้น 
ขนส่งทางรถบรรทุกน าเข้าถังเก็บ จากนั นน ามาโม่เพ่ือให้ได้แป้ง ซึ่งข้าวหรือธัญพืชดังกล่าวเป็นวัตถุดิบประเภทที่มี
แป้งเป็นส่วน ประกอบหลัก จึงต้องผ่านขบวนการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน  าตาลก่อน และขบวนการเปลี่ยนแป้งเป็น
น  าตาล ท าได้โดยการน าข้าวไปต้มกับน  าในสัดส่วน 1:4 ให้สุกโดยใช้ไอน  า เติมเอ็นไซม์แอลฟาอะไมเลส และ
กลูโคอะไมเลส ย่อยแป้งให้เป็นน  าตาล หลังจากต้มจะได้น  าข้าวความหวานประมาณ 14-24 °Brix จากนั นให้เติม 
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ผสมให้ส่วนผสมทั งหมดละลายเป็นเนื อเดียวกัน 
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รูปที่ 2.4.4-1 กระบวนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) 
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รูปที่ 2.4.4-2 กระบวนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) 
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(2) เตรียมเชื้อยีสต์ การเตรียมเชื อยีสต์ส าหรับหมักสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ท าโดยการสูบน  าต้มข้าว
ที่ผ่านการย่อยแล้วจากถังต้มข้าวประมาณ 2 ตัน มาใส่ในถังเตรียมเชื อยีสต์ ต้มฆ่าเชื อจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการด้วยไอน  า
อีกครั ง ท าให้เย็น เติมเชื อยีสต์บริสุทธิ์ เติมอากาศและทิ งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ซึ่งยีสต์จะเพ่ิมจ านวนขึ นในถัง
เตรียมเชื อยีสต์ และมีประมาณมากเพียงพอในการน าไปใช้หมักส่าสุราในขั นตอนต่อไป 

(3) การหมักส่าสุรา การเตรียมส่าส าหรับหมักสุรา เริ่มจากการสูบน  าต้มข้าวที่ผ่านการย่อย
แล้วจากถังต้มข้าวและน  าเชื่อมจากถังละลายน  าตาลเข้าถังหมักส่า ความหวานของน  าต้มข้าวผสมกับน  าเชื่อมอยู่ที่
ประมาณ 14-24°Brix เติมเชื อยีสต์ที่ได้จากขั นตอนที่ 2 กวนประมาณ 30 นาที ควบคุมกระบวนการหมัก ควบคุม
อุณหภูมิให้เหมาะสมโดยการหล่อเย็น ประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส หมักนานประมาณ 7-20 วัน ยีสต์จะเปลี่ยน
น  าตาลเป็นแอลกอฮอล์ความเข้มข้นประมาณ 5-12% v/v หลังจากนั นจะส่งต่อเข้ากระบวนการผสมต่อไป  

(4) การเก็บบ่ม น าน  าสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ได้จากการหมัก มากรองแยกกากออก และน าน  า
สุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ที่ได้ ไปเก็บบ่มในถังสแตนเลส ที่อุณหภูมิ 15-18 องศาเซลเซียส ระยะเวลา ประมาณ 7-30 วัน 

(5) การผสม น าน  าสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ที่บ่มไว้มาท าการผสมกับน  า น  าตาล แอลกอฮอล์ 
เครื่องเทศ สมุนไพร และส่วนประกอบอ่ืนๆ ตามสูตร และปรับความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในถังผสม ขนาด 30,000 ลิตร 
ให้ได้ตามมาตรฐาน เก็บตวัอย่างน  าสุรา ไปตรวจสอบให้ได้สุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ที่มีคุณภาพตามความต้องการ 

(6) การกรอง น าน  าสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ที่ผสมแล้วไปกรอง ด้วยกระดาษกรองที่มีความละเอียด 
ไปเก็บในถังรอการบรรจุ จากนั นน าน  าสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ที่ผ่านการกรองแล้ว มาบรรจุลงขวดหรือกระป๋องปิดฝา 
ปิดฉลากและแสตมป์อากร พิมพ์วันที่ผลิตลงบนฉลาก จะได้ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) 

2.5 ระบบสาธารณูปโภคและหน่วยเสริมการผลิต 

 เนื่องจากในบริเวณที่ตั งโครงการจะมีพื นที่บางส่วนที่เป็นพื นที่ของบริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด (จดทะเบียน
ประกอบกิจการผลิตไอน  าและน  าอุตสาหกรรมจากน  ากากส่า ตามทะเบียนโรงงานเลขที่ 10180000425585) และ
พื นที่ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด (โรงงานผลิตเบียร์) ดังนั นในการบริหารการจัดการใช้สาธารณูปโภค
ร่วมกัน โดยระบบสนับสนุนหรือระบบเสริมในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรา เช่น ระบบผลิตไอน  า 
(โครงการจะรับไอน  าบางส่วนมาจากบริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด) ระบบไฟฟ้าและระบบผลิตน  าประปา (โครงการ
จะส่งไฟฟ้าและน  าประปาบางส่วนให้กับบริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด และบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด) 
รวมทั งเส้นทางเข้า-ออกท่ีใช้ร่วมกัน ซึ่งมีรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.5-1 
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ตารางท่ี 2.5-1 ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่าง ๆ ของโครงการ 

ระบบสนับสนนุการผลิต รายละเอียด1/ 
1.  น  าดิบเพื่อใช้ในการผลิตน  าประปา - น  าดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตและในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ จะได้มาจาก 

แม่น  าท่าจีน (แม่น  าสุพรรณ) โดยโครงการได้รับอนุญาตให้สูบน  าจากแม่น  าท่าจีน
จากโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพลเทพ ส านักชลประทานที่ 12 ในอัตราการสูบ
ไม่เกิน 5,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือมีระยะเวลาการสบูน  าได้ไม่เกิน 24 ช่ัวโมง/วัน 
และใช้น  าได้ไม่เกินเดือนละ 450,000 ลูกบาศก์เมตร (สูบในช่วงเดือนมิถุนายน - 
มกราคม รวม 8 เดือน) โดยน  าดิบที่สูบจากแม่น  าท่าจีนจะเก็บส ารองในบ่อเก็บน  า
ดิบของโครงการ 

2.  ระบบผลิตน  าประปา - โครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตน  าประปา/ น  า RO/ น  าอ่อน/ น  าบริสุทธิ์  
มีความสามารถในการผลิตน  าประปา ประมาณ 7,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน ก่อน
น าไปใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการ และจัดส่งให้บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต  

3.  ระบบไฟฟ้า - โครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหันคา เพื่อใช้
เป็นพลังงานให้กับอุปกรณ์/เครื่องจักรในกระบวนการผลิต อาคารส านักงาน 
หลอดไฟส่องสว่าง และระบบสาธารณูปโภคของโครงการ และอีกส่วนหนึ่งจะส่ง
ไฟฟ้าให้กับบริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด และบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด  

4.  ระบบไอน  า - โครงการจะใช้ไอน  าจากหม้อไอน  าขนาด 15 ตัน/ช่ัวโมง จ านวน 5 ชุด เพื่อใช้ 
ในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ทั งนี ในกรณีที่ไอน  าไม่เพียงพอต่อ 
ความต้องการใช้งาน โครงการจะรับไอน  ามาจากบริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด 

5.  ระบบบ าบัดน  าเสีย - โครงการได้ติดตั งระบบบ าบัดน  าเสียส าเร็จรูป (Septic tank) เพื่อรองรับน  าเสียจาก
อาคารส านักงาน ห้องน  าพนักงานในอาคารผลิต โรงอาหาร และบ้านพักพนักงาน 
เพื่อบ าบัดเบื องต้น ก่อนส่งไปบ าบัดต่อยังระบบบ าบัดน  าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) 

- โครงการมีแผนจะขยายขนาดระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) จากเดิม 1,700 ลูกบาศก์
เมตร/วัน เพิ่มขึ นเป็น 3,300 ลูกบาศก์เมตร/วัน (COD ~ 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่ง
รองรับน  าควบแน่นจากเครื่องระเหยน  ากากส่า (Evaporator) ของบริษัท ดินสวย น  าใส 
จ ากัด และน  าเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการ เพื่อใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ  

- โครงการมีแผนจะขยายขนาดระบบบ าบัดน  าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) จากเดิม 
1,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพิ่มขึ นเป็น 3,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะรองรับน  าเสีย
จากระบบบ าบัดน  าเสียส าเร็จรูป (Septic tank) และน  าเสียที่เกิดขึ นจากกระบวนการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) 

- โครงการได้จัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน  าทิ ง จ านวน 2 บ่อ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
น  าทิ งผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน  าทิ งอัตโนมตัิ ได้แก่ บีโอดี (BOD) และค่าของแข็ง
ละลายน  าทั งหมด (TDS) ก่อนน าไปใช้ประโยชน์ภายในพื นที่โครงการ ทั งนี น  าทิ งที่
บ าบัดแล้วท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานน  าทิ ง จะถูกส่งไปยังบ่อพักน  าทิ ง (Holding pond) 
ก่อนน  าทิ งกลับมาใช้ประโยชน์ภายในพื นที่โครงการให้มากท่ีสุด เช่น รดพื นท่ีสีเขียว 
และหากกรณีที่ไม่ผ่านมาตรฐานทิ ง โครงการจะรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน  าทิ งฉุกเฉิน 
(Emergency pond) เพื่อไปกลับไปบ าใหม่อีกครั งหรือติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปบ าบัดต่อไป 

6.  ระบบระบายน  า และป้องกันน  าท่วม - โครงการจัดให้มีระบบระบายน  าภายในโครงการ เพื่อรวบรวมน  าฝนที่เกิดขึ นเข้าสู่
บ่อหน่วงน  าฝน และบ่อเก็บน  าดิบ ความจุรวมประมาณ 575,000 ลูกบาศก์เมตร  

7.  ระบบขนส่ง - โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในการอนุญาตให้บริษัท ดินสวย น  าใส จ ากัด และ
บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด ใช้เส้นทางเข้า-ออกร่วมกัน  

- กิจกรรมการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และของเสีย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้รถบรรทุก
ในการขนส่ง 

หมายเหตุ  : 1/ ภายหลังขยายก าลังการผลิตจะท าการติดตั งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้สามารถรองรับก าลังการผลิตได้อย่างเพียงพอ รวมทั งการจัดส่งให้บริษัทในเครือ 
ที่มา  :  บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากดั, 2564 
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2.6 มลพิษและการควบคุม 

มลพิษที่เกิดจากการด าเนินงานของโครงการทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ รวมถึงการจัดการมลพิษ
ในแต่ละด้าน สามารถสรุปได้แสดงดังตารางท่ี 2.6-1 

ตารางท่ี 2.6-1 แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการมลพิษของโครงการ 
มลพิษหลัก แหล่งก าเนิดมลพิษ การจัดการมลพิษ 

1.  มลพิษทางอากาศ ระยะก่อสร้าง 
- มลพิษหลัก คือ ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการ

ก่อสร้าง และจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนสง่
วัสดุก่อสร้าง 

ระยะก่อสร้าง 
- ฉีดพรมน  าในพื นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจาย

ของฝุ่นละออง ยกเว้นช่วงที่มีฝนตก เช่น  
ถนน พื นที่ที่มีกิจกรรมการปรับถม เป็นต้น 
อย่างน้อย 2 ครั งต่อวัน (เช้า-บ่าย) 

- ให้มีผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกที่ใช้ในการขนย้าย
วัสดุก่อสร้าง ดิน หิน หรือเศษวัสดุก่อสร้าง 
วัสดุอย่างมิดชิด และจัดท าบ่อล้างท าความ
สะอาดล้อรถบรรทุกทุกครั งก่อนออกจากพื นที่
ก่อสร้าง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด
ถนนและดูแลเก็บเศษดินที่อาจติดไปกับล้อ
รถบรรทุก 

 ระยะด าเนินการ 
- มลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอากาศ 

ของหม้อไอน  า ขนาด 15 ตัน/ช่ัวโมง จ านวน 
5 ชุด และระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) 

ระยะด าเนินการ 
- ควบคุมค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ

ที่ระบายออกจากปล่องโรงงาน โดยจะต้อง 
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของการระบายอากาศ
เสียจากปล่องตามค่ามาตรฐานฉบับล่าสุด 
และ/หรือมาตรฐานที่ เข้มงวดที่สุดตามที่
กฎหมายก าหนด หรือตามค่าควบคุมความ
เข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ
ให้เป็นไปตามค่าการออกแบบ 

- จัดให้มีระบบรวบรวมและก าจัดก๊าซ H2S ด้วย
วิธีดักจับด้วยระบบ BioScrubber  

- ติดตั งระบบควบคุมการผลิตก๊าซชีวภาพโดย 
ใช้ระบบ SCADA ที่สามารถตั งค่าการท างาน
ได้ทั งแบบ Automatic และแบบ Semi-
automatic ในกรณีระบบท างานอัตโนมัติเกิด
ขัดข้อง 

2.  มลพิษทางน้ า ระยะก่อสร้าง 
- น  าเสียที่เกิดจากห้องน  า-ห้องส้วมของคนงาน

ก่อสร้าง 

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการก าหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม 

ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะให้เพียงพอส าหรับ
คนงานก่อสร้างตามกฎกระทรวงว่าด้วย 
การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
พ.ศ. 2548 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ติดต่อให้หน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการเข้ามารับสิ่งปฏิกูลเพื่อน าไป
ก าจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป 
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ตารางท่ี 2.6-1 แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการมลพิษของโครงการ 
มลพิษหลัก แหล่งก าเนิดมลพิษ การจัดการมลพิษ 

2.  มลพิษทางน้ า (ต่อ) ระยะด าเนินการ 
- แหล่งก าเนิดน  าเสีย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ น  าเสีย

จากพนักงานและน  าเสียจากกระบวนการผลิต 

ระยะด าเนินการ 
- โครงการติดตั งถังบ าบัดน  าเสียแบบส าเร็จรูป 

(Septic tank) เพื่อรองรับน  าเสียจากโรงอาหาร/
อาคารส านักงาน/อาคารผลิต และบ้านพัก
พนักงาน/สรรพสามิต (ห้องน  า - ห้องส้วม) 
ก่อนรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน  าเสียแบบ
ตะกอนเร่ง (AS) 

- โครงการติดตั งระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) 
ที่สามารถรองรับน  าเสียจากกระบวนการผลิต
ของโรงงานได้ไม่น้อยกว่า 3,300 ลบ.ม/วัน  
มีประสิทธิภาพในการบ าบัดซี โอดี  90%  
และท างานร่วมกับระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
เพื่อน าไปใช้เป็นเชื อเพลิงท่ีหม้อไอน  า 

- โครงการติดตั งระบบบ าบัดน  าเสียแบบตะกอน
เร่ง (AS) ที่มีความสามารถในการรองรับ 
น  าเสียได้สูงสุด 3,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
และมีประสิทธิภาพในการบ าบัดบี โอดี
ประมาณร้อยละ 96 ในการรองรับน  าเสีย 
จากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) และ
ระบบบ าบัดน  าเสียส าเร็จรูป (Septic tank) 

- โครงการออกแบบให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพ
น  าทิ ง (Inspection pit) บ่อพักน  าทิ งฉุกเฉิน 
(Emergency pond) และบ่อพักน  า ทิ  ง  
(Holding pond) กรณีน  าทิ งที่ผ่านการบ าบัด
จนได้มาตรฐานแล้ว จะน าไปใช้ประโยชน์
ภายในพื นที่โครงการ  

3.  ขยะมลูฝอยและ 
กากของเสีย 

ระยะก่อสร้าง 
- ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ นจากการอุปโภค-บริโภค

ของคนงานก่อสร้าง 
- ขยะมูลฝอยที่เกิดจากิจกรรมการก่อสร้าง เช่น 

เศษดิน เศษหิน เศษปูน เป็นต้น 

ระยะก่อสร้าง 
- ก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มีถังรองรับ 

มูลฝอยที่เกิดขึ นแบบแยกประเภทกระจายไป
ตามพื นที่ก่อสร้างและตามกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างเพียงพอและเหมาะสม และติดต่อให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบมาท าการเก็บขนไป
จัดการอย่างเหมาะสม 

- จัด เตรียมพื นที่ ส าหรับเก็บกองเศษวัสดุ 
โดยแยกประเภท เพื่อความเป็นระเบียบและ
ป้องกันอุบัติเหตุ และน าเศษดิน เศษหินและ
เศษปูนไปใช้ประโยชน์ 
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ตารางท่ี 2.6-1 แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการมลพิษของโครงการ 
มลพิษหลัก แหล่งก าเนิดมลพิษ การจัดการมลพิษ 

3.  ขยะมลูฝอยและ 
กากของเสีย (ต่อ) 

ระยะด าเนินการ 
- แหล่งก าเนิดของเสียแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ ของเสียจากพนักงาน และของเสียจาก
กระบวนการผลิตหรือจากระบบเสริมการ
ผลิต/ระบบสาธารณูปโภค 

ระยะด าเนินการ 
- ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริ โภคของ

พนักงานจะรวบรวมและประสานงานให้
หน่วยงานท้องถิ่น/หน่วยงานที่ไดรับอนุญาต
จากราชการเข้ามาด าเนินการเก็บขนขยะเพื่อ
น าไปก าจัด 

- กากของเสียจากกระบวนการผลิตจะคัดแยก
ของเสียที่สามารถน าไปใช้ประโยน์ออกจาก
ของเสียอื่นๆ เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ น 
และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

4.  มลพิษทางเสียง ระยะก่อสร้าง 
- เกิดจากการท างานพร้อมกันของเครื่องจักรกล

ต่าง ๆ เช่น การปรับถมพื นที่การตอกเสาเข็ม 
การก่อสร้างอาคารต่างๆ การติดตั งเครื่องจักร  
เป็นต้น 

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการได้ก าหนดให้จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์

ป้องกันเสียง เช่น ครอบหูลดเสียง (Ear muffs) 
ปลั๊กลดเสียง (Ear plugs) แก่พนักงานหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ เสียงดั งมากกว่า 85  
เดซิเบล (เอ) อย่างเพียงพอ และก ากับให้
ผู้ รับเหมาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
พร้อมทั งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน
อุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างถูกต้องและตระหนัก
ต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ น 

- โครงการก าหนดให้ด าเนินการกิจกรรมการ
ก่อสร้ างที่ ก่อให้ เกิด เสียงดั ง  หรืออาจมี
ผลกระทบต่อชุมชน เฉพาะในช่วงกลางวัน
ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้
รบกวนการพักผ่อนของประชาชน และหากมี
ความจ าเป็นต้องด าเนินงานก่อสร้างเฉพาะ
กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา
กลางคืน ต้องแจ้งแผนการด าเนินงานให้
หน่วยงานปกครองส่วนท้องที่และชุมชนทราบ
เป็นการล่วงหน้า 

 ระยะด าเนินการ 
- แหล่งก าเนิดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ได้แก่ บริเวณ

สายพานบรรจุขวดในอาคารผลิต บริเวณ
อาคารหม้อไอน  า บริเวณขนถ่ายวัสดุเข้า-ออก 
บริเวณอาคารสูบน  าดับเพลิง และบริเวณ
อาคารโม่ เป็นต้น 

ระยะด าเนินการ 
- การควบคุ มที่ แหล่ งก า เนิ ด : ก าหนดให้

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียง
อยู่ภายในอาคาร และพิจารณาเลือกใช้วิธีการ
ควบคุมเสียงที่แหล่งก าเนิด เพื่อลดโอกาสของ
การเกดิเสียง 

- การป้องกันเสียงท่ีตัวกลาง : ท าการปลูกไม้ยืน
ต้นบริเวณริมรั วโครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกัน
เสียงดัง 

- การป้องกันที่ ตั วบุคคล : จัดให้มีอุปกณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และ
ก าหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างชัดเจน 
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ตารางท่ี 2.6-1 แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการมลพิษของโครงการ 
มลพิษหลัก แหล่งก าเนิดมลพิษ การจัดการมลพิษ 

5.  การคมนาคมขนส่ง ระยะก่อสร้าง 
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ น  ได้แก่  ปริมาณ

การจราจรที่เพิ่มขึ น และอุบัติเหตุที่เกิดจาก
กิจกรรมการขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์การก่อสร้าง 
การขนส่งคนงานก่อสร้าง  

ระยะก่อสร้าง 
- ห้ามขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโดยรถบรรทุก

ในช่วงเวลาเร่งด่วน ทั งช่วงเช้า (เวลา 07.00-
09.00 น.) และช่วงเย็น (16.00-18.00 น.) 

- โครงการจะจ ากัดความเร็วของยานพาหนะ
ของโครงการทุกชนิด ช่วงที่ผ่านย่านชุมชน 
ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

- โครงการจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน 
ที่ผ่านบริเวณพื นที่ก่อสร้างได้ทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เพื่อใช้ความระมัดระวัง
เมื่อจะสัญจรผ่าน รวมทั งติดป้ายแสดงช่ือ
โครงการ เจ้าของโครงการ ระบุวันเริ่มต้น
โครงการและวันสิ นสุดโครงการ ช่ือผู้รับเหมา 
ก่อสร้าง และบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
รับทราบ 

 ระยะด าเนินการ 
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ น ได้แก่ ปริมาณจารจร

ที่เพิ่มขึ น และอุบัติเหตุจากกิจกรรมการขนส่ง
วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และกากของเสีย 
รวมไปถึงการขนส่งจากพนักงาน 

ระยะด าเนินการ 
- จ ากัดความเร็วในการขับขี่รถบรรทุกตาม

เกณฑ์ของกรมทางหลวง และช่วงที่ผ่านแหล่ง
ชุมชน ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง พร้อม 
ติดเบอร์โทรศัพท์ที่รถบรรทุก เพื่อรับแจ้ง 
การขับรถไม่สุภาพ 

- หลีกเลี่ยงการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
ในช่วงการจราจรคับคั่ ง ช่วง เ ช้า (07.00- 
09.00 น.) และช่วงเย็น (16.00-18.00 น.) 

- กวดขันพนักงานขับรถขนส่ ง ให้ ใ ช้ความ
ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด  เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติ เหตุที่
อาจจะเกิดขึ น และมีมาตรการด าเนินการต่อ
รถที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เข้มงวด 

ที่มา :  บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด, 2564 
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3. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาของโครงการ  

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. 
ตามหนังสือเห็นชอบเลขท่ี ทส. 1009.3/13112 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ดังกล่าวเสนอต่อ สผ. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบทุก 6 เดือน ซึ่งโครงการได้ปฏิบัติตาม
มาตรการฯ อย่างเคร่งครัดและจากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาของโครงการ ได้แก่ คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย คุณภาพน  า ระดับเสียงทั่วไป พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

4. ร่างขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ความหมายและประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้ให้ค านิยามของ
ค าว่า “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึ นจาก 
การด าเนินโครงการหรือกิจการ หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการด าเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอ่ืนใดของ
ประชาชนหรือชุมชน ทั งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือก าหนด
มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษา เรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ 

1) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยพิจารณาว่าโครงการที่ก าลังจะเกิดขึ นอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในระดับมากน้อยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้พัฒนาโครงการ
จะต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสมก่อนด าเนินการ 

2) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ประเด็นปัญหาส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ นตามหลักวิชาการ 
ซึ่งจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนตั งแต่ขั นเตรียมโครงการ รวมทั งเป็นแนวทางในการก าหนดแผนการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบต่าง ๆ ทั งที่เกิดขึ นภายหลังจากได้มีการก่อสร้างและด าเนินการ 

3) เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน แผนการเงินในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม รวมทั งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในขั นตอนการอนุมัติ/อนุญาตของหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย 

4) ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลแก่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
และลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรที่อาจเกิดขึ นได้ 

แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั งนี  เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินโครงการ 
โดยพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน รวมถึงน าข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมพิจารณาในการประเมินผลกระทบเพ่ิมเติม ทั งนี  เพ่ือให้การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการมีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 รวมทั งแนวทางการจัดท าและหลักเกณฑ์การพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูโภค 
ที่สนับสนุน (ปรับปรุงครั งที่ 1) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

โดยพื นที่ศึกษาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื องต้นครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั งโครงการ 
อย่างไรก็ตาม หากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่ามีประเด็นใดมีแนวโน้มส่งผลกระทบเกินขอบเขต
การศึกษาข้างต้น คณะผู้ศึกษาจะพิจารณาศึกษาให้ครอบคลุมพื นที่ท่ีได้รับผลกระทบข้างต้นด้วย 

4.1   การศึกษารายละเอียดโครงการ 

 จุดประสงค์การศึกษารายละเอียดของโครงการ เพ่ือศึกษาความเหมาะสมในแง่ของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
และเป็นข้อมูลพื นฐานส าหรับการกลั่นกรองโครงการ (Screening) เพ่ือพิจารณากิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในเบื องต้น มีรายละเอียดแสดงดังนี  

1) ที่ตั้งและการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ น าเสนอที่ตั งโครงการ แสดงขอบเขตของพื นที่โครงการ 
(Project Boundary) เส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรอง และลักษณะการใช้ประโยชน์พื นที่บริเวณโดยรอบ
พร้อมภาพถ่ายสภาพที่ตั งโครงการในปัจจุบัน และพื นที่อาณาเขตติดต่อกับโครงการ และการวางผังการใช้ประโยชน์
พื นที่ของโครงการ 

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

3) การขนส่ง น าเสนอข้อมูลกิจกรรมการขนส่งและปริมาณรถขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ  
ทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 

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

5) ระบบสนับสนุนการผลิตและระบบสาธารณูปโภค น าเสนอระบบต่าง ๆ ที่ใช้สนับสนุนการผลิตของ
โครงการ เช่น ระบบน  าใช้ ระบบปรับปรุงคุณภาพน  า ระบบไฟฟ้า ระบบหล่อเย็น เป็นต้น 

6) ระบบระบายน้ าฝนและการป้องกันน้ าท่วม น าเสนอรายละเอียดวิธีการระบายน  าฝนปนเปื้อนและ
น  าฝนไม่ปนเปื้อน และการจัดการน  าฝนปนเปื้อนและน  าฝนไม่ปนเปื้อนทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
รายละเอียดบ่อหน่วงน  าฝน รายละเอียดการระบายน  าออกจากพื นที่โครงการ จุดระบายน  า การควบคุมอัตรา 
การระบายน  าออกจากพื นที่โครงการ  

7) มลพิษและการควบคุม น าเสนอแหล่งก าเนิดมลพิษและชนิดของมลพิษที่เกิดจากการผลิตและกิจกรรม
เสริมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั งมลพิษทางอากาศ น  าเสีย ระดับเสียง และของเสีย รวมทั งแสดงลักษณะ
มลพิษที่เกิดขึ น วิธีการควบคุมมลพิษ และอัตราการระบายมลพิษ  

8) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย น าเสนอระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เพ่ือควบคุมสภาพสิ่งแวดล้อมการท างานให้มีความเหมาะสม และน าเสนอระบบป้องกันการเกิดอุบัติภัยจาก  
การท างาน รวมถึงการก าหนดแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในด้านต่าง ๆ 
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9) พนักงาน น าเสนอจ านวนพนักงาน จ านวนวันท างาน และแผนผังโครงสร้างองค์กร 

10) พื้นที่สีเขียวและแนวป้องกัน น าเสนอแนวป้องกันหรือพื นที่สีเขียวที่มีการปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น เพ่ือช่วย
รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบและสร้างทัศนียภาพที่ดีของโครงการ  

11) แผนชุมชนสัมพันธ์ น าเสนอแผนงานประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์ หรือมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบ
ตาราง โดยระบุกรอบเวลาที่ชัดเจน วิธีการ ช่องทาง ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณในการด าเนินงาน ทั งระยะก่อน
ก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ ทั งนี  ลักษณะของกิจกรรมที่จะก าหนดในแผนงาน ควรส่งเสริมให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการและชุมชนเป้าหมาย ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้และความเข้าใจ การรับรู้ในกิจกรรม
ของโครงการ รวมถึงให้ชุมชนมีรากฐานการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  และอาจพิจารณาลักษณะ
กิจกรรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ เช่น หน่วยงานราชการ หรือสื่อมวลชนท้องถิ่นประกอบด้วย และน าเสนอ
ผลการด าเนินงานตามแผนงานประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์ หรือมวลชนสัมพันธ์โดยสรุป และประเมินผล
ความส าเร็จในการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

12) การรับเรื่องร้องเรียน ศึกษาแผนขั นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
โดยน าเสนอข้อมูลสรุปข้อร้องเรียนที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา  3-5 ปี จากการด าเนินงานของโครงการ รวมถึง 
การด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน มาตรการและวิธีการในการป้องกันการเกิดปัญหาซ  า 

4.2   การศึกษาสภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน 

 จุดประสงค์ของการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื นที่ศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื นฐานก่อนขยายก าลังการผลิต 
(Baseline data) ซึ่งใช้เปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมในพื นที่ศึกษาภายหลังด าเนิน
โครงการในอนาคต อีกทั งใช้เป็นข้อมูลพื นฐานเพ่ือก าหนดขอบเขตหรือประเด็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ มีขอบเขตการศึกษาดังนี  

1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

(1) ลักษณะภูมิประเทศ การศึกษาด้านสภาพภูมิประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ
สภาพภูมิประเทศของพื นที ่ตั  งโครงการและบริเวณใกล้เคียงพื นที ่โครงการ โดยศึกษาลักษณะภูมิประเทศ  
ของพื นที ่ศึกษาจากข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร ภาพถ่ายดาวเทียม และการส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเพิ่มเติม โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ  นจากการพัฒนา
โครงการหรืออาจจะมีผลกระทบต่อโครงการ ทั งนี  การศึกษาสภาพภูมิประเทศได้ก าหนดขอบเขตพื นที่ศึกษาใน
รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั งโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลและหน่วยงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(2) ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว การศึกษาด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และแผ่นดินไหว มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงลักษณะปัจจุบันของธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และแผ่นดินไหว ในพื นที่โครงการและบริเวณ
ใกล้เคียง เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากโครงการ และปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ที่อาจมีผลต่อการด าเนินการโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง  เช่น การจ าแนกเขตเพื่อการจัดการ
ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่รอยเลื ่อนมีพลังในประเทศไทย แผนที่ภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวประเทศไทย และรายงานการศึกษาต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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(3) ทรัพยากรดิน การศึกษาด้านทรัพยากรดิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะปัจจุบันของชุดดิน
ในพื นที่โครงการและบริเวณโดยรอบพื นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะน ามาใช้ในการคาดการณ์
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ นจากโครงการ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอาจมีผลต่อการด าเนินโครงการ ตลอดจนเสนอแนะ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โดยรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิและรายงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น ส ารวจสภาพปัจจุบันของ
ทรัพยากรดนิ และวิเคราะห์คุณภาพดินบริเวณพื นที่โครงการ 

(4) สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ ศึกษาลักษณะอุตุนิยมวิทยาในสภาพปัจจุบัน
บริเวณพื นที่ศึกษา และสภาพอุตุนิยมวิทยาประจ าถิ่น (Micro Scale Meterological Condition) เนื่องจาก
อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ในด้านอุตุนิยมวิทยาจะส่งผลต่อรูปแบบการแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งก าเนิดไปสู่ผู้รับผลกระทบในบริเวณพื นที่ศึกษา โดยระดับความรุนแรงที่เกิดขึ นในแต่ละท้องถิ่นจะมากน้อย
แตกต่างกันไปขึ นอยู่กับพิกัดภูมิศาสตร์ของแหล่งก าเนิดและผู้รับผลกระทบ ประกอบกับสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพื นฐานส าหรับการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศที่เกิดขึ นจากกิจกรรมก่อสร้างและการด าเนินการของโครงการ  การศึกษาสภาพอุตุนิยมวิทยาได้รวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิจากสถานีตรวจอากาศที่ตั งอยู่ใกล้พื นที่โครงการมากที่สุด เพ่ือเป็นข้อมูลพื นฐานในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ ส าหรับการศึกษาคุณภาพอากาศเป็นตัวชี วัดที่ส าคัญประการหนึ่งในการ
พัฒนาโครงการ ดังนั นการศึกษาข้อมูลคุณภาพอากาศโดยรอบพื นที่โครงการจึงมีความส าคัญต่อการประเมินผล
กระทบของโครงการ รวมทั งน าไปก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป ที่ปรึกษาได้
ก าหนดพื นที ่ศึกษาครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั  งโครงการ ให้ท าการตรวจวัดความเข้มข้นมลพิษใน
บรรยากาศ ส าหรับแต่ละค่าเฉลี่ยต่อเวลา (Averaging Time) ที่สนใจ รอบพื นที่โครงการอย่างน้อย 4 จุด โดย
พิจารณาต าแหน่งของจุดตรวจวัดตามข้อมูลลมและสภาพภูมิประเทศของพื นที ่ศึกษา  และท าการตรวจวัด
ติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน ครบรอบสัปดาห์ อย่างน้อย 2 ช่วงทิศทางลมหลัก (Prevailing Winds) โดยช่วงเวลาที่
ตรวจวัดจะต้องห่างกัน 5-7 เดือน รวมทั งรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(5) เสียง การพัฒนาโครงการทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบใน
ด้านการรบกวนชุมชนในพื นที่ใกล้เคียงในรูปของเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างและด าเนินการของ
โครงการ ดังนั นจึงจ าเป็นต้องท าการตรวจวัดระดับเสียงปัจจุบันบริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พื นฐานในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากกิจกรรมของโครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาจะท าการตรวจวัด
ระดับเสียงบริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการ จ านวน 4 สถานี สถานีละ 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันท า
การ เพ่ือตรวจวัดระดับเสียงในสภาพปัจจุบันบริเวณพื นที่ศึกษา โดยสถานที่ตรวจวัดระดับเสียงเป็นสถานีเดียวกับ
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ส าหรับดัชนีที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน (Ldn) ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) และค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  

(6) อุทกวิทยาน้ าผิวดินและคุณภาพน้ าผิวดิน ด้านคุณภาพน  าผิวดินของพื นที่ศึกษาในปัจจุบันเพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และน าไปก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าผิวดินที่เหมาะสมต่อไป โดยท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
และท าการส ารวจภาคสนามเพ่ือเก็บตัวอย่างมีการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดินบริเวณพื นที่โดยรอบโครงการ ส าหรับ
ดัชนีคุณภาพน  าผิวดินที่จะท าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ดัชนีทางกายภาพ ดัชนีทางเคมี ดัชนีทางชีวภาพ โลหะหนัก 
และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
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(7) อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ าใต้ดิน การศึกษาสภาพปัจจุบันของคุณภาพน  าใต้ดินในบริเวณ
พื นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงก่อนมีการพัฒนาโครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการประเมิน  ผลกระทบ
ต่อคุณภาพน  าใต้ดินที่อาจเกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการ และได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลคุณภาพน  าใต้ดินในพื นที่ศึกษา และใช้ในการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน  าใต้ดิน 
โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลพื นฐานบ่อน  าบาดาลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรน  าบาดาลในพื นที่
ศึกษา และข้อมูลปฐมภูมิ บริษัทที่ปรึกษาจะด าเนินการเก็บตัวอย่างน  าบาดาลจากบ่อบาดาลในพื นที่ศึกษา 

2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

(1)  ทรัพยากรชีวภาพบนบก เพ่ือศึกษาทรัพยากร ป่าไม้และพืชพรรณที่อยู่ในบริเวณพื นที่โครงการและ
พื นที่ศึกษาโดยรอบ โดยศึกษารายละเอียดการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้
และพืชพรรณในพื นที่โครงการและพื นที่ศึกษา และส ารวจข้อมูลภาคสนาม โดยจะส ารวจพรรณพืชร่วมกับการส ารวจ
ด้านนิเวศวิทยาสัตว์ป่า (ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของทรัพยากรสัตว์ป่าในบริเวณพื นที่ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ  
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความชุกชุมของสัตว์ป่า ชนิดของสัตว์ป่าที่พบในพื นที่โครงการและพื นที่ศึกษา) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย ประเภทป่าไม้ ชนิดพรรณไม้ พันธุ์ไม้หวงห้าม โดยรายละเอียดชื่อภาษาไทยและชื่อพฤกษศาสตร์ของ
ชนิดนั นๆ ตามรายชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการของโครงการ
ที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้และพืชพรรณ ทั งในด้านขนาดและทิศทางของผลกระทบ รวมทั งเสนอแนะมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั งมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่เหมาะสม 

(2)  ทรัพยากรชีวภาพในน้ า การศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของระบบนิเวศวิทยาทางน  า โดยเฉพาะ
องค์ประกอบความหลากหลายและความชุกชุมของชนิดของสิ่งมีชีวิต ศึกษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของนิเวศวิทยา
แหล่งน  า โดยท าการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดินในแหล่งน  าในบริเวณเดียวกับจุด
เก็บตัวอย่างคุณภาพน  าที่อยู่ใกล้ที่ตั งโครงการเพ่ือเป็นข้อมูลพื นฐานน าไปประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ นต่อสภาพ
นิเวศวิทยาทางน  า เพ่ือหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ นต่อนิเวศวิทยาทางน  าให้ได้รับผลกระทบ
น้อยที่สุด รวมทั งเสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน  าที่เหมาะสมต่อโครงการต่อไป 
ตลอดจนเพ่ือให้ชุมชนมั่นใจและยอมรับโครงการ 

3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

(1) การใช้ที่ดิน ศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื นที่ศึกษา กรณีที่มีรูปแบบการพัฒนาพื นที่
อุตสาหกรรมอยู่ก่อนแล้วและมีการพัฒนาเพ่ิมเติม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันของ
พื นที่ที่เป็นที่ตั งโครงการและพื นที่บริเวณใกล้เคียง โดยบริเวณที่ตั งโครงการจะถูกเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่เดิมไปอย่าง
ถาวร โดยแจกแจงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ เช่น พื นที่อุตสาหกรรม พื นที่อยู่อาศัย และพื นที่เกษตรกรรม  

(2) การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้าง ประกอบด้วย การขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องจักร และคนงานก่อสร้างเข้าสู่พื นที่โครงการ ซึ่งอาจมีผลท าให้ปริมาณจราจรและการเกิด
อุบัติเหตุในพื นที่เพ่ิมสูงขึ น ส่วนในระยะด าเนินการ ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ นจะมาจากการเดินทางของพนักงาน 
ที่เดินทางเข้าสู่โรงงาน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีปริมาณจราจรค่อนข้างมาก และอาจส่งผลกระทบต่อสภาพ  
การคมนาคมขนส่งในพื นที่บางส่วน ดังนั นในการพัฒนาโครงการจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้าน
การคมนาคมขนส่งในสภาพปัจจุบันบริเวณพื นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยศึกษาสภาพการคมนาคม
โดยทั่วไปของเส้นทางคมนาคมในปัจจุบันโดยรอบพื นที่โครงการ รวมทั งสถิติปริมาณการจราจรของเส้นทางคมนาคม
สายหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากส านักอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง รวมถึงการส ารวจภาคสนาม  
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ทั งสภาพการจราจรในช่วงเร่งด่วน และช่วงปกติ เพื่อให้ครอบคลุมสภาพปัญหาในปัจจุบันเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ใน
การศึกษาประเมินผลกระทบด้านคมนาคมขนส่งที่อาจจะเกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการ รวมถึงการก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เหมาะสมกับโครงการต่อไป 

(3) การระบายน้ า การศึกษาด้านการระบายน  าและการป้องกันน  าท่วม เป็นการศึกษาสภาพทิศทาง 
การระบายน  าในบริเวณพื นที่โครงการและพื นที่ศึกษาในปัจจุบัน รวมทั งศึกษาข้อมูลและสถิติการเกิดน  าท่วม ใน
บริเวณพื นที่โดยรอบโครงการ เพ่ือน าผลที่ได้มาใช้ประเมินผลกระทบต่อทิศทางการระบายน  าและการกีดขวาง  
การระบายน  าอันเนื่องจากโครงการ โดยท าการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิสถิติน  าท่วมของจังหวัด จากระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS Data) จากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบถึงทิศทางการระบายน  าและพื นที่น  าท่วม
ในบริเวณพื นที่ศึกษาและบริเวณโดยรอบพื นที่โครงการ โดยการประเมินผลกระทบต่อระบบระบายน  าได้พิจารณา
ในประเด็นหลัก คือ ผลกระทบต่อการระบายน  าฝนในพื นที่ศึกษาในแง่ของผลกระทบที่อาจส่งเสริมท าให้พื นที่ได้รับ
ปัญหาน  าท่วมขัง ทั งในส่วนของระบบระบายน  าฝนและความเพียงพอของบ่อหน่วงน  าฝน โดยหลักการของบ่อ
หน่วงน  าจะค านึงถึงอัตราการระบายน  าก่อนและหลัง จากมีการพัฒนาโครงการ จากการค านวณเปรียบเทียบอัตรา
การระบายน  าฝนก่อนขยายก าลังการผลิตและภายหลังขยายก าลังการผลิต 

(4) การเกษตรกรรม การเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ส าคัญของประเทศไทย โดยการด าเนินกิจกรรม
ของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรม บริษัทที่ปรึกษาจึงท าการศึกษาเรื่องเกษตรกรรมเพ่ือเป็นการ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการ รวบรวมข้อมูลด้านเกษตรกรรมจากหน่วยงานในพื นที่
ศึกษาโดยการรวบรวม ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลี ยงสัตว์น  าบริเวณ
พื นที่ศึกษา ประกอบด้วย ระบบการเกษตรในปัจจุบัน ได้แก่ ชนิดของพืชที่เพาะปลูก ประเภทและชนิดปศุสัตว์ และ
การเพาะเลี ยงสัตว์น  า ขนาดพื นที่ที่ครอบคลุมระยะเวลาของการเพาะปลูกในแต่ละปี ผลผลิต วิธีการเพาะปลูก/
เลี ยงสัตว์ และการเพาะเลี ยงสัตว์น  า การส่งเสริมการเกษตรและปัญหาอุปสรรคต่าง  ๆ ซึ่งควรปรับปรุงแก้ไข 
ตลอดจนองค์กรทางการเกษตรที่มีอยู่ 

(5) การใช้น้ า ศึกษาถึงแหล่ง ชนิด ปริมาณการใช้น  าของชุมชนใกล้เคียง และกิจกรรมอ่ืนๆ สภาพปัญหา
การใช้น  า จากการส ารวจเอกสารของการประปาส่วนภูมิภาค/ประปาหมู่บ้านในพื นที่รับผิดชอบและหน่วยงาน  
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั งการส ารวจภาคสนามเนื่องจากการใช้น  าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากน  าเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องตั งแต่เริ่มกระบวนการในระยะก่อสร้างจนถึงระยะด าเนินการโครงการ ดังนั นการศึกษาด้าน 
การใช้น  าจึงนับเป็นการศึกษาอีกด้านหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา ซึ่งข้อมูลพื นฐานนี จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์
หรือคาดการณ์ผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการต่อการใช้น  าด้านต่าง ๆ ของประชาชนที่อยู่บริเวณพื นที่ศึกษา 
พร้อมทั งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อการใช้น  าของ
ชุมชนโดยรอบพื นที่โครงการ 

(6) การใช้ไฟฟ้า ศึกษาแหล่งจ่ายไฟฟ้า พลังงาน ชนิด ประเภท ปริมาณการใช้พลังงานของกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของชุมชน และสภาพปัญหาการใช้ไฟฟ้า จากการส ารวจ
เอกสารของหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจากการส ารวจโดยการสอบถามเพ่ิมเติมโดยรวบรวมข้อมูล
ด้านการใช้ไฟฟ้าจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือทราบถึงการใช้พลังงานในปัจจุบันของประชาชนบริเวณพื นที่
ศึกษาโครงการ และเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงเสนอแนะ
แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ นต่อไป 
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(7) การจัดการของเสีย การด าเนินโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการอาจส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการขยะและกากของเสียของหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในบริเวณพื นที่โครงการ ซึ่งหากขาด  
การจัดการขยะและกากของเสียที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน
ใกล้เคียงได้ ดังนั นจึงมีความจ าเป็นในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประกอบการ
ประเมินผลกระทบจากโครงการ โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านการจัดการขยะของหน่วยงานท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาการจัดการมูลฝอยและขอบข่ายการให้บริการตลอดจนขีดความสามารถในการให้บริการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น รวมถึงสถานการณ์และปัญหาด้านการจัดการ
ของเสียและขยะมูลฝอยในพื นท่ีศึกษาปัจจุบัน 

(8) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การด าเนินกิจกรรมของโครงการทั งในระยะก่อสร้างและ
ระยะด าเนินการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องศึกษาเรื่อง  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการโดยจะ
รวบรวมข้อมูลด้านระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานในพื นที่ศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น สถานีดับเพลิง หรือศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)  

4) คุณค่าคุณภาพชีวิต 

(1) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม รวบรวมและเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคมในภาพรวมให้ครบทุกมิติ 
ตั งแต่ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และระดับชุมชนในเทศบาลหรือหมู่บ้านท้องถิ่น โดยให้น าเสนอข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงให้เห็นสถานภาพแบบ  
อนุกรมเวลา (Time Series Data) ในช่วง 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี โดยให้เป็นข้อมูลที่อยู่ในช่วงระยะเวลา
เดียวกันในทุกประเด็นเพ่ีอใช้วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ พร้อมทั งระบุแหล่งอ้างอิง/ปี พ.ศ.ของแหล่งข้อมูลให้มี  
ความทันสมัย โดยให้ครอบคลุมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะชุมชนและสภาพพื นที่ การบริหารและ 
การปกครอง โครงสร้างประชากรตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ มีการเพ่ิมขึ นและ/หรือลดลงแต่ละปี เช่น  
จ านวนหลังคาเรือน จ านวนครัวเรือนและประชากร ความหนาแน่นต่อพื นที่ ประชากรแรงงาน ภาวการณ์ย้ายถิ่น 
การเกิด การตาย รวมทั งอัตราการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางประชากรและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรใน
อนาคต เป็นต้น สภาพทางสังคม เช่น การนับถือศาสนา รูปแบบการศึกษา สภาพเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์มวล
รวมระดับภาคและจังหวัด ระบบเศรษฐกิจหลักชุมชน ลักษณะการประกอบอาชีพและการผลิต รูปแบบวัฒนธรรม
และความเชื่อ และการบริการขั นพื นฐานและสังคม 

(2) การส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา  
เป็นการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื นที่ศึกษาผ่านทางแบบสอบถาม ครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ โครงสร้างครัวเรือน ภูมิล าเนาและการย้ายถิ่น สภาพทาง
เศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย/สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันและความพึงพอใจ เช่น 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อชีวิตประจ าวัน ตลอดจนความคิดเห็นต่อสภาพสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันและในอนาคตเมื่อมีโครงการ โดยการส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมและความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื นที่ศึกษาจะระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ 
ช่วงเวลาท าการศึกษาพื นที่และพื นที่อ่อนไหว รวมทั งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 
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(3) สาธารณสุข ท าการรวบรวมข้อมูลพื นฐานด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชากรในภาพรวม 
และระบบบริการสาธารณสุขในระดับองค์กรส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื นที่ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล
สถานบริการด้านสาธารณสุขของพื นที่ศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยแสดงอัตราส่วนของ
บุคลากรทางการแพทย์ตอ่ประชากรในพื นที่ รวมถึงสถานบริการสาธารณสุขในพื นที่ศึกษา เพ่ือแสดงถึงสภาพความ
พร้อมในการให้บริการและความเพียงพอเกี่ยวกับสถานบริการสาธารณสุข บุคลากรทางสาธารณสุข  แสดงข้อมูล
สถานะทางสุขภาพของประชาชน โดยเสนอข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในแต่ละชุมชนที่อยู่โดยรอบ
บริเวณโครงการ ที่มารับการรักษาในสถานพยาบาลทั งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โรคส าคัญ โรคประจ าถิ่น 
(Endemic Disease) โรคระบาด (Epidemic Disease) ซึ่งรวมถึงกลุ่มอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ
โครงการ โดยรวบรวมจากข้อมูล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) โรงพยาบาล หรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี 

(4) สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว รวบรวมข้อมูลสถานที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่ส าคัญ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เอกลักษณ์  
ทางวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมท้องถิ่น เป็นต้น ที่อยู่ใกล้เคียงพื นท่ีโครงการ โดยอธิบายลักษณะและความส าคัญ
ของสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั งระบุระยะห่างจากโครงการ พิกัดอ้างอิง และแผนที่แสดงที่ตั งของสถานที่ส าคัญ
ร่วมกับที่ตั งของโครงการ 

4.3  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเด็นผลกระทบหลัก 

 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการคาดการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปรียบเทียบในสภาวะก่อนและหลังมีการด าเนินโครงการ การคาดการณ์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจะใช้หลาย ๆ เครื่องมือร่วมกัน ทั งนี  เพ่ือให้เหมาะสมในแต่ละประเด็นสิ่งแวดล้อม เช่น แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ สมการคณิตศาสตร์ และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น อีกทั งการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านจะครอบคลุมถึงภาพรวมของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ มีอยู่เดิม  
และแหล่งก าเนิดมลพิษของโครงการ ทั งนี  คณะผู้ศึกษาจะพิจารณาครอบคลุมประเด็นที่ได้รับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
จากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการก าหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ รวมถึงจะพิจารณา
ร่วมกับสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมประเด็นผลกระทบใน 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลักษณะ
สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของพื นที่ศึกษาและลักษณะกิจกรรมของโครงการ (Screening) พบว่า ประเด็นหลักที่
อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นประเด็นที่อยู่ในความวิตกกังวลของชุมชนในพื นที่ศึกษา ดังตารางที่ 4.3-1 

  



      บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด  เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั งที่ 1) 

- 45 - 

ตารางท่ี 4.3-1  สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ขอบเขตการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม แนวทางการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. ทรัพยากรทางกายภาพ - ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ

ของพื นที่ศึกษา 
- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

ของโครงการและบ่งชี มลพิษหลักที่เกิดขึ น (มลพิษทาง
อากาศที่ส าคัญของโครงการ ได้แก่ ฝุ่นละออง (PM-10) 
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และ
ก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) ที่เกิดขึ นจากกระบวนการผลิต) 

- ศึกษาข้อมูลคุณภาพอากาศของพื นที่ศึกษาก่อนขยายก าลัง
การผลิต 

- คาดการณ์ผลกระทบหรือคุณภาพอากาศของพื นที่ศึกษาที่
อาจเปลี่ยนแปลงไปหลังจากด าเนินโครงการตามหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยใช้แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์  

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ผลกระทบต่อทรัพยากรดิน - ศึกษาข้อมูลคุณภาพดินของพื นที่โครงการก่อนขยายก าลัง
การผลิตและภายหลังขยายก าลังการผลิต 

- ศึกษาข้อมูลลักษณะชุดดิน พร้อมทั งประเมินลักษณะสมบัติ
ดิน การระบายน  า และการทรุดตัวของดิน 

- คาดการณ์ผลกระทบต่อทรัพยากรดินจากการก่อสร้างและ
ด าเนินโครงการ ทั งด้านการชะล้างพังทลายของดิน การทรุดตัว
ของดิน และความอุดมสมบูรณ์ของดินที่อาจเปลี่ยนแปลงไป  

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ผลกระทบต่อคณุภาพน  า  
(น  าผิวดิน/น  าใต้ดิน) 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมก่อให้เกิดมลพิษทางน  าหรือ
น  าเสีย  

- ประเมินความเหมาะสมของการจัดการน  าเสียและน  าทิ งของ
โครงการ 

- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของระบบบ าบัดน  าเสีย 
และผลกระทบจากการจัดการน  าทิ งของโครงการ  

- ศึกษาคุณภาพน  าใต้ดินก่อนขยายก าลังการผลิต และภายหลัง
ขยายก าลังการผลิต 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ผลกระทบต่อระดับเสียง - ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังอย่าง 
มีนัยส าคัญจากการด าเนินงาน 

- ศึกษาระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นที่อ่อนไหวที่ใกล้เคียงกับ
โครงการมากท่ีสุด 

- การคาดการณ์ระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นที่อ่อนไหวตาม
แนวทางของกรมควบคุมมลพิษ โดยใช้สมการคณิตศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ) สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ขอบเขตการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม แนวทางการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.  ทรัพยากทางชีวภาพ - ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ

บนบก 
- ศึกษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณโครงการและพื นที่ศึกษา 
- ประเมินผลกระทบในระยะสั นและระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลง

สังคมสิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศบนบก 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ

ในน  า 
- ศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน  าบริเวณพื นที่ศึกษา 
- ประเมินผลกระทบในระยะสั นและระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลง

สังคมสิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศในน  า 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.  คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์
  

- ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

- ศึกษาและคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนาคต 

- ศึกษาความสอดคล้องของพื นที่โครงการกับข้อก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองและข้อก าหนด 
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ผลกระกระทบต่อการเกษตรกรรม - ศึกษาข้อมูลด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลี ยง
สัตว์น  าในบริเวณพื นท่ีศึกษา 

- น าผลการศึกษาในหัวข้อคุณภาพอากาศมาท าการประเมิน
คุณภาพอากาศที่อาจมีผลกระทบต่อพื นที่ทางการเกษตร 
หรือผลผลิตทางการเกษตรเมื่อมีการขยายก าลังการผลิต  

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ผลกระทบต่อระบบคมนาคมของ
พื นที่ศึกษา 

- ศึกษาปริมาณจราจรและสภาพจราจรภายในพื นที่ศึกษา 
- การคาดการณ์สภาพจราจรตามแนวทางหรือเกณฑ์ของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ผลกระทบต่อการใช้น  า - ศึกษาปริมาณการใช้น  าของโครงการ ก่อนขยายก าลังการผลิต 

และภายหลังขยายก าลังการผลิต 
- ศึกษาแหล่งที่มาของน  าใช้ของโครงการ 
- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของแหล่งน  าใช้ของโครงการ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ผลกระทบต่อการการระบายน  า

และป้องกันน  าท่วม 
- ศึกษาการระบายน  าในพื นที่ศึกษา ทั งในส่วนของการระบาย

น  าตามธรรมชาติและระบบระบายน  าที่สร้างขึ น 
- ศึกษาปัญหาน  าท่วมบริเวณพื นที่โครงการและพื นที่ศึกษา

โดยรอบ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ) สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 

 

ขอบเขตการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม แนวทางการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.  คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย์ (ต่อ) 
  

- ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้า - ศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าของพื นที่ศึกษาในปัจจุบัน 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ผลกระทบต่อการจัดการกากของเสีย - ศึกษาลักษณะและปริมาณการเกิดกากของเสีย  

- พิจารณาและประเมินความเหมาะสมของการจัดการกาก
ของเสีย  

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ผลกระทบตอ่การบรรเทาสาธารณภยั - ศึกษาข้อมูลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ประเมินศักยภาพ/ข้อมูลการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย
และข้อมูลการบรรเทาสาธารณภัยในพื นที่ศึกษา 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.  คุณค่าคณุภาพชีวิต - ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคม - ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในปัจจุบัน 
- คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ทั งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด 
- ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม/การพิจารณา

ก าหนดอัตราชดเชยกรณีพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โครงการกับชุมชนตามข้อกฎหมายก าหนด 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ผลกระทบต่อสาธารณสุข/สุขภาพ - ศึกษาข้อมูลสถานบริการด้านสาธารณสุข บุคลากรทาง
การแพทย์ และสถานะทางสุขภาพของประชาชนในพื นที่
ศึกษา รวมทั งอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท างานของพนักงานในโครงการ และความเพียงพอของ
สถานบริการด้านสาธารณสุขก่อนและภายหลังมีโครงการ 

- ศึกษา คาดการณ์ วิเคราะห์ และประเมินลักษณะของ
ผลกระทบทั งเชิงบวกและเชิงลบ หรือสิ่งคุกคามสุขภาพที่
คาดว่าจะเกิดขึ นจากการด าเนินโครงการ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - ผลกระทบต่อสุนทรียภาพและการ
ท่องเที่ยว 

- ศึกษาข้อมูลสถานที่ส าคัญต่าง ๆ หรือสิ่งที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ทีอ่ยู่ใกล้โดยรอบพื นที่โครงการ 

- ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างและการ
ด าเนินการของโครงการต่อการเสื่อมคุณค่าของสถานที่
ส าคัญ หรือสิ่งท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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5. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ เพ่ือหาทางเลือกในแนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ และท าให้
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด ซึ่งแนวทางการรับฟังความคิดเห็นฯ 
อ้างอิงประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทาง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 
ตอนพิเศษ 36 ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยโครงการวางแผนให้มีเวทีสาธารณะเพ่ือการประชาสัมพันธ์โครงการ 
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและทุกภาคส่วน จ านวน 2 ครั ง บริเวณพื นที่โดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั ง
โครงการ ครอบคลุมพื นที่ 2 อ าเภอ 4 เขตการปกครองท้องถิ่น 18 หมู่บ้าน ได้แก่ เทศบาลต าบลหนองแซง  
(11 หมู่บ้าน) องค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยูง (3 หมู่บ้าน) องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นใหญ่ (1 หมู่บ้าน)  
อ าเภอหันคา และองค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน (3 หมู่บ้าน) อ าเภอวัดสิงห์ (อ้างถึงรูปที่ 2.1-1) ดังนี  

 1)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งท่ีหนึ่ง : เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลกับ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ นทั งทางตรง
และทางอ้อม รวมทั งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ อีกทั งยังเป็นการน าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดท ารายงานฯ ให้ครบถ้วน 

 2)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สอง : เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท าร่างรายงาน
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั งนี  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การรับฟังความคิดเห็นให้น ามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ 
ส าหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนอาจจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง  โดยอาจพิจารณาใช้เทคนิค
การมีส่วนร่วมอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมด้วย 

ทั งนี  ในการให้ข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ จะต้องจัดวางเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไว้ในสถานที่สาธารณะ รวมทั งอาจเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โดยบริษัทที่ปรึกษาจะวิเคราะห์ สรุป และรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียหรือ
สาธารณชน และผู้เชี่ยวชาญ จากการรับฟังความคิดของประชาชนภายหลังการจัดเวทีทุกครั ง ในการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พื นที่ศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของโครงการครอบคลุมพื นที่รัศมี  
5 กิโลเมตรรอบที่ตั งโครงการ ส่วนการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มีขั นตอนแสดงดังตารางที่ 5-1  

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

“กลุ่มผู้เสียประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านลบทั งทางตรงและทางอ้อม 

“กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านบวกทั งทางตรงและทางอ้อม 

2) ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

“เจ้าของโครงการ” ในที่นี อาจหมายถึงหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่เป็นผู้ด าเนิน
โครงการ ซึ่งรวมถึงกรณีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

“ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย” 

ทั งนี  เจ้าของโครงการและผู้จัดท ารายงานฯ จะต้องด าเนินการร่วมกันในทุกขั นตอนของการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

3) ผู้ที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

“ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)” ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) หรือหน่วยงานของรัฐ
ตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

“คชก.” และ/หรือ “กก.วล.” 

“ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติอนุญาตโครงการ” เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐ หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย 

4) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ ทั งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กรมชลประทาน 
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น 

5) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน  สถาบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 

“องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม” ที่ขึ นทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ
องค์กรชุมชนที่สนใจและท างานด้านสิ่งแวดล้อม หรือองค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตพื นที่
หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื นท่ี 

“สถาบันการศึกษา” ในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ภายในพื นที่ศึกษา หรือบริเวณใกล้เคียง 

“นักวิชาการอิสระ” รวมทั งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักวิชาการต่าง ๆ 

6) สื่อมวลชน ทั งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง ซึ่งมีบทบาทในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ 
ผลกระทบของโครงการและความก้าวหน้าในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

7) ประชาชนทั่วไป ที่สนใจและมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม  
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ตารางที่ 5-1 กิจกรรมของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

 
 
 

- ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย/การจัดเตรียมสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

 
 

- รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ทราบรายละเอียดเบื องต้นของโครงการ 

 
 
 
 

- เข้าพบหน่วยงานราชการ/ผู้น าชุมชนเพื่อ
ปรึกษาหารือรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้เข้ากับบริบทของชุมชน  

- ประชาสัมพันธ์โครงการรายครัวเรือน 
- ปิดประกาศ/ส่งหนังสือเชิญประชุมและ

ส่งเอกสารประกอบการประชุม ครั งที่ 1 

- เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
รายละเอียดโครงการ/เชิญกลุ่มเป้าหมาย
และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นครั งท่ี 1  

 
 

- การจัดประชุมรับฟังความคิดเหน็ครั งท่ี 1 
- ส่งหนังสือและปิดประกาศสรุปผลการ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั งที่ 1 

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

- เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการ
ศึกษา และการจัดท ารายงานฯ ให้ครบถ้วน 

 
 

 
 
 

- สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้น าชุมชน และ
ตัวแทนครัวเรือนในพื นที่ศึกษา 

- สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

 
 

- เพื่อรวบรวมข้อมูลชุมชนในด้านต่างๆ 
รวมทั งส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ  

- เพื่อเป็นการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั ง
สอบถามและข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของ 
แต่ละหน่วยงานมาประกอบการศึกษา 

 
 

- ปิดประกาศและส่งหนังสือเชิญประชุม 
ครั งท่ี 2 

- ส่งเอกสารประกอบการประชุม ครั งท่ี 2 
- การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั งท่ี 2 
- ส่งหนังสือและปิดประกาศสรุปผลการ

ประชุม ครั งท่ี 2 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ 
และมาตรการฯ ทั งนี  ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความ
คิดเห็นให้นามาปรับปรุงรายงานฯ และ
มาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็น 
ส่วนหน่ึงของรายงานฯ 

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

 
ขั้นตอน 

การเตรยีมงาน 
 

การเตรยีมการกอ่น 
การรับฟังความคดิเห็น 

การประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นของ 

ประชาชน ครั้งท่ี 1 
การรับฟังความคดิเห็น 
ต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ  

ขอบเขตการศึกษา และ 
การประเมินทางเลือก 

โครงการ 

 

การส ารวจและ 
รับฟังความคิดเห็น 

ต่อโครงการ 

การประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นของ 

ประชาชน ครั้งท่ี 2  
การรับฟังความคดิเห็น 

ต่อการจัดท าร่างรายงาน และ
มาตรการปอ้งกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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6.   ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ 

 ตามข้อก าหนดของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ก าหนดแนวทาง 
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย โดยจะต้องก าหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต ดังนั น 
บริษัทที่ปรึกษาจะต้องท าการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยต่อชุมชนประกอบในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการศึกษาที่ สผ. ก าหนด  

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

 อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครั งนี  จะมีการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์แนวทางการปฏิบัติ
และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องตามบทบัญญัติและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับกรอบแนวคิดในการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ แสดงดังตารางที่ 6-1 ซึ่งขั นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แบ่งเป็น 5 ขั นตอน  
แสดงดังรูปที่ 6-1 และรายละเอียดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ นจากการด าเนินงานของ
โครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ สรุปได้ดังตารางท่ี 6-2 และตารางท่ี 6-3 
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ตารางท่ี 6-1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ 
ปัจจัยก าหนด

สุขภาพ 
การเปลี่ยนแปลง 

ของปัจจัยก าหนดสขุภาพ 
กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น  
ฝุ่นละออง แสง เสียง ความร้อน 
รังสี ความสั่นสะเทือน เป็นต้น 

- ป ร ะ ช า ชน ที่ อ ยู่ ใ น พื น ที่
มลพิษแพร่กระจายไปถึง 
พื นที่เส้นทางการขนส่ง และ
พื นที่กิจกรรมโครงการ โดย
ควรค านึง ถึงกลุ่มเปราะบาง 
ได้แก่ 
 กลุ่มเด็ก 0 - 5 ปี 
 หญิงตั งครรภ์ 
 คนชรา 
 ผู้พิการ 
 กลุ่มไวต่อการรับสัมผัส 

- ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ 

-  โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น  
 กลุ่มโรคที่เกิดขึ นจากสารเคมี 
 กลุ ่มโรคที ่เก ิดขึ  นจากสาเหตุ

ทางกายภาพ 
 กลุ ่มโรคที ่เก ิดขึ  นจากสาเหตุ

ทางชีวภาพ 
 กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจที่

เกิดขึ นเนื่องจากการท างาน 
 กลุ่มโรคผิวหนังจากการท างาน 
 โรคระบบกล้ามเนื อและโครงสร้าง

กระดูกจากการท างาน 
-  โรคไม่ตดิต่อ เช่น 
 โรคพิษจากโลหะหนัก 
 มะเร็ง 

-  โรคตดิต่อ เช่น 
 โรคระบบทางเดินหายใจ 
 โรคน าโดยแมลง ได้แก่ มาลาเรยี 

ไข้เลือดออก เท้าช้าง เป็นต้น 

- สิ่งแวดล้อมทางเคมี เช่น CO 
NOx SOx PM-10 เป็นต้น  

- สิ ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น 
การปนเปื ้อนน  าทิ  งที ่มีเชื อโรค
ลงสู ่แหล ่งน  า แมลงหร ือส ัตว์
พาหะน าโรคชนิดต่างๆ เป็นต้น 

ด้าน 
เศรษฐกิจ - สังคม 

- การรวมกลุ่มทางสังคม 
- สภาพการมีงานท า 
- การจ้างงาน 
- ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ 
- การติดยาเสพติด 
- พฤติกรรมสุขภาพ 

- การเปลีย่นแปลงวิถีชีวิต 
- ความขัดแย้งในสังคม 
- ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการ

ท างาน 
- ความเครยีด วิตกกังวล 
- การติดยาเสพติด 
- โรคเอดส ์

ด้านบริการ
สาธารณะและ
สาธารณสุข 

- จ านวนสถานบรกิารทางการแพทย ์
- จ านวนบุคลากรทางการแพทย ์
- การบรรเทาสาธารณภัย 
- การจดัการของเสีย (ขยะ/สิ่งปฏิกลู) 
- การบริการน  าดื่ม/น  าใช้ 
- สุขาภิบาลที่พักอาศัย 
- อาชีวอนามัย 

-  ความเป็นอยู่ท่ีดี เช่น 
 การเข้าถึงระบบการบริการ

สาธารณะและได้รับการรักษา 
พยาบาล 

 ความมีจิตใจอันดีงามและเอื อเฟื้อ 
เผื่อแผ่ 

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

รูปที่ 6-1 ขั นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

1. การกลั่นกรอง 
(Screening) 

พิจารณาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
โดยครอบคลุมพนักงานท่ีปฏิบัติงานและประชาชนในกลุ่มเสี่ยง  
-  ระบุพื นท่ีและประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลกระทบ 
-  ระบุปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ 
-  ระบุข้อวิตกกังวลของประชาชนในพื นท่ีและข้อมูลอื่นๆ 

-  ระบุประเด็นสุขภาพท่ีจะท าการประเมินผลกระทบ รวมถึง
กลุ่มเป้าหมาย พื นท่ี เครื่องมือ และระยะเวลาในการศึกษา 
โดยพิจารณาให้ครอบคลุมปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

-  พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น สิ่งคุกคามสุขภาพ การรับสัมผัส ผลกระทบต่อ
สุขภาพ ผลกระทบต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ 

-  สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้แสดงข้อห่วง
กังวลและร่วมก าหนดประเด็นการศึกษา 

-  ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั งในระยะก่อสร้างและ 
ระยะด าเนินการ โดยการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สังคม 
เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ  

-  ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยใช้แนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

จัดท ารายงานเสนอผู้มีอ านาจในการตัดสินใจต่อการพัฒนา
โครงการหรือนโยบาย  
-  แสดงความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทาง

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ 
-  ข้อเสนอแนะและมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และลด

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

5. การติดตามและประเมินผล  
(Monitoring and Evaluation) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรการท่ีได้ก าหนดไว้ 

4. การจัดท ารายงานและให้
ข้อเสนอแนะ (Reporting and 

Recommendation) 

2. การก าหนดขอบเขตการศึกษา  
(Scoping) 

3. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
(Appraisal) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(การจัดประชุมฯ ครั งท่ี 1)  

 

การมสี่วนร่วมของประชาชน 
(การส ารวจความคิดเห็นฯ)  

 

การมสี่วนร่วมของประชาชน 
(การจัดประชุมฯ ครั งท่ี 2)  
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ตารางท่ี 6-2 ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 

1. ผลกระทบต่อชุมชน 
1.1  กิจกรรมการก่อสร้างหลัก
ของโครงการ ได้แก่  
- การเตรียมพื นที่/งานฐานราก 
- การสร้างโครงอาคาร/งาน

อาคาร/งานติดตั งเครื่องจักร  
- การปรับปรุงพื นที่หลังการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 รวมถึงการขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ 
และการรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง 

(1)  มลพิษทางอากาศหลักท่ีเกิดขึ น ได้แก่  
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ และชุมชนท่ีอยู่

ในแนวทิศทางลม 

โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การท างานของ
ปอดลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ 
ก่อให้เกิดความร าคาญ รวมถึงบดบังทัศนวิสัยใน
การมองเห็น 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

(2)  ระดับเสียงจากการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์
ในกิจกรรมการก่อสร้าง รวมถึงการขนส่ง
วัสดุ-อุปกรณ์และการรับส่งคนงานก่อสร้าง 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

คุณภาพชีวิต ในเรื่องเหตุร าคาญจากระดับเสียง
รบกวน 

(3)  ความสั่นสะเทือน ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ และชุมชนท่ีอยู่
ติดกับเส้นทางการขนส่ง 

ก่อให้เกิดความรู้สึกเดือดร้อนร าคาญ ความเครียด 
หงุดหงิด และส่งผลต่อการนอนหลับพักผ่อนใน
เวลากลางวัน  

1.2  การขนส่งและการคมนาคม (1)  อุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง 
 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ รวมทั งผู้ใช้รถ

ในเส้นทางขนส่ง 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือสูญเสีย
อวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

(2)  ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคมไม่
สะดวก 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ รวมทั งผู้ใช้รถ

ในเส้นทางขนส่ง 

ปัญหาการจราจรหนาแน่น/การแย่งพื นท่ีผิวจราจร
ท าให้พื นผิวจราจร ช ารุด เกิดความเสียหายและ 
ไม่สะดวกในการเดินทาง 

1.3  การจัดการขยะมูลฝอย/
ของเสีย 

- ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
และกิจกรรมการอุปโภค-บริโภคของคนงาน
ก่อสร้าง 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกองขยะ และ
โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร หรือการได้รับอันตราย
จากการปนเปื้อนของเสียสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์  
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กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 

1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1.4  การใช้น  า - การแย่งใช้น  าจากชุมชน/ปริมาณความเพียงพอ

ของแหล่งน  าใช้ 
ประชาชนโดยรอบพื นที่

โครงการ และกลุ่มผู้ใช้น  า
จากแม่น  าท่าจีน 

ความเพียงพอของน  าใช้ในช่วงฤดูแล้ง - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.5  การใช้แรงงานก่อสร้าง
สูงสุด ประมาณ 300 คน ท าให้ 
เกิดการจ้างงาน 18 เดือน 

- การจ้างงานภายในชุมชน ประชาชนในชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงที่ตั งโครงการ 

และภายในจังหวัดชัยนาท 

รายได้ต่อครัวเรือนและอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ น 
และความต้องการใช้สินค้าในการอุปโภค-บริโภค 
และการขยายตัวธุรกิจท้องถิ่น 

1.6  การเพิ่มขึ นหรือย้ายถิ่น
เข้ามาของคนงานก่อสร้าง 

- ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน และ
วิถีชีวิตของชุมชนเกิดการรบกวน 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

ปัญหาด้านสังคม การลักทรัพย์หรือการก่อ
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การแย่งใช้บริการ 
ด้านสาธารณูปโภค เช่น โรงเรียน ประปา ไฟฟ้า  
เป็นต้น  

1.7  สุขาภิบาลที่พักอาศัย - โรคติดต่อจากคนงานก่อสร้าง ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและสามารถ
แพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นได้ 

1.8  ระบบบริการทางด้ าน
สาธารณสุข และการเข้าถึง
บริการทางด้านการแพทย์ 

- ความเพียงพอของสถานพยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ในพื นที ่

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

เกิดการแย่งใช้บริการ/การเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ท าให้การเข้ารับบริการ
เกิดความล่าช้า เกิดความวิตกกังวล ความเครียด
ในการเข้ารับบริการทางด้านสาธารณสุข 

-  ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลระบบบริการทางด้านสาธารณสขุ

ในพื นที ่
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 

2.  ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง  
2.1  กิจกรรมการก่อสร้างหลัก
ของโครงการ ได้แก่  
- การเตรียมพื นที่/งานฐานราก 
- การสร้างโครงอาคาร/งาน

อาคาร/งานติดตั งเครื่องจักร 
- การปรับปรุงพื นที่หลังการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

(1)  มลพิษทางอากาศหลักท่ีเกิดขึ น ได้แก่  
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 
- ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2)  
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

คนงานก่อสร้าง ก่อให้เกิดความร าคาญ รวมถึงโรคระบบทางเดิน
หายใจ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 6-2 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 

2.  ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 
2.1  กิจกรรมการก่อสร้างหลัก
ของโครงการ ได้แก่ (ต่อ) 
- การเตรียมพื นที่/งานฐานราก 
- การสร้างโครงอาคาร/งาน

อาคาร/งานติดตั งเครื่องจักร 
- การปรับปรุงพื นที่หลังการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

(2)  ระดับเสียงจากการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์
ในกิจกรรมการก่อสร้าง รวมถึงการขนส่ง
วัสดุ-อุปกรณ์และการรับส่งคนงานก่อสร้าง 

คนงานก่อสร้าง ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน หูอื อ สูญเสียการไดย้นิ
ช่ัวคราวหรือถาวร กรณีที่ได้รับระดับเสียงที่ดังเป็น
เวลานาน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
 
 

(3)  ความสั่นสะเทือน คนงานก่อสร้าง ท าให้เกิดความเมื่อยล้า ตาพล่ามัว ประสิทธิภาพ 
การทรงตัวลดลง การได้รับสัมผัสในระยะเวลานาน
จะส่งผลท าให้อวัยวะภายในผิดปกติ เช่น การบาดเจ็บ
ของกล้ามเนื อ ไขสันหลังอักเสบ การบาดเจ็บบริเวณ
เนื อเยื่ออ่อนที่ข้อมือ ปลายประสาทเสื่อม เป็นต้น 

2.2  การขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ที่
ใช้ในการก่อสร้าง และการรับ-
ส่งคนงานก่อสร้าง 

- อุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง คนงานก่อสร้าง 
รวมทั งผู้ใช้รถใน
เส้นทางขนส่ง 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือสูญเสียอวัยวะ 
พิการ เสียชีวิต 

2.3  การจัดการขยะมูลฝอย/
ของเสีย 

- ปริมาณขยะมูลฝอย/ของเสียที่เกิดขึ นในระยะ
ก่อสร้าง 

คนงานก่อสร้าง การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกองขยะ และ 
โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร หรือการได้รับอันตราย
จากการปนเปื้อนของเสียสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์  

2.4  อุบัติเหตุจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง 

- อุบัติเหตุจากการท างาน (ทั งการกระท าที่ไม่
ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) 

คนงานก่อสร้าง อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือสูญเสียอวัยวะ 
พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  

2.5  สุขาภิบาลที่พักอาศัย - โรคติดต่อในคนงานก่อสร้าง คนงานก่อสร้าง เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดตอ่และสามารถแพร่กระจาย
ไปสู่บุคคลอื่นได้ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 
2.6  การจัดสวั สดิ การด้ าน
สุขภาพ/ความปลอดภัยใน 
การท างาน/การเข้าถึงบริการ
ทางด้านการแพทย์ 

- ความเพียงพอของสวัสดิการด้านสุขภาพ 
สถานพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 

คนงานก่อสร้าง การได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิตอาจมีเพิ่มมากขึ น 
เนื่องจากความไม่เพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์ 
ท าให้การเข้ารับบริการเกิดความล่าช้า รวมถึงความ
เพียงพอของสวัสดิการด้านสุขภาพต่อคนงานก่อสร้าง 

-  ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลระบบบริการทางด้านสาธารณสขุ

ในพื นที ่

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 
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ตารางท่ี 6-3 ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ (ภายหลังขยายก าลังการผลิต) 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1.  ผลกระทบต่อชุมชน 
1.1 มลพิษทางอากาศจาก
ปล่องระบายอากาศของ
โครงการ (หม้อไอน  า ขนาด 
15 ตัน/ช่ัวโมง จ านวน 5 
ชุด) 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
- ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ และชุมชน 

ที่อยู่ในแนวทิศทางลม 

โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การท างานของปอด
ลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ 
รวมถึงท าให้เกิดความวิตกกังวลและความเครียด 
จากผลกระทบในระยะยาว 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

1.2 มลพิษทางอากาศจาก
ระบบผลิตก๊ าซ ชีวภาพ 
(UASB) 

- ก๊าซมีเทน (CH4) 
- ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟล์ (H2S) หรือก๊าซไข่เน่า 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ และชุมชน 

ที่อยู่ในแนวทิศทางลม 

ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ 
ระคายเคืองตา คลื่นไส้ มึนงง เวียนศรีษะ รวมถึง
สร้างความเดือดร้อนร าคาญ หงุดหงิดหรือเกิด
ความเครียดจากปัญหากลิ่นรบกวน 

1.3  แหล่งก าเนิดเสียงจาก
กระบวนการผลิต 

- ระดับเสียงดัง ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

ระบบการได้ยิน รวมถึงคุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุ
ร าคาญจากระดับเสียงรบกวน 

1.4  การคมนาคมขนส่ง
วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภณัฑ/์
ผลพลอยได้ ของเสีย รวมทั ง
การเดินทางของพนักงาน 

(1)  อุบัติเหตุจากการขนส่ง ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ รวมทั งผู้ใช้รถ 
ในเส้นทางการขนส่ง 

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง อันตราย
จากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือสูญเสียอวัยวะ พิการ 
เสียชีวิต 

(2)  ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคมไม่
สะดวก 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ รวมทั งผู้ใช้รถ 
ในเส้นทางการขนส่ง 

ปัญหาการจราจรหนาแน่น การแย่งพื นที่ผิวจราจร 
ท าให้พื นผิวจราจรช ารุด เกิดความเสียหายและ 
ไม่สะดวกในการเดินทาง 

1.5  การใช้น  า - การแย่งใช้น  าจากชุมชน/ปริมาณความเพียงพอ
ของแหล่งน  าใช้ 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ และกลุม่ผู้ใช้น  า

จากแม่น  าท่าจีน 

ความเพียงพอของน  าใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

1.6 การจัดการน  าเสีย/ 
น  าทิ ง 

-  น  าเสีย/น  าทิ งจากกิจกรรมของพนักงาน 
- น  าเสีย/น  าทิ งจากกระบวนการผลิต 

ประชาชนท่ีใช้ประโยชน์
จากแหล่งน  าใกล้เคียง

พื นที่โครงการ 

อาจเกิดการปนเปื้อนของน  าเสียลงสู่แหล่งน  าผิวดิน
และน  าใต้ดินในพื นที่  และน าไปสู่ปัญหาด้านการ
สุขาภิบาลและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร รวมถึง
เป็นการเพิ่มภาระการดูแล/การจัดการระบบบ าบัด 
น  าเสียของโครงการ และเป็นการเพิ่มภาระให้กับ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการเข้ามารับไปก าจัด 
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ตารางท่ี 6-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ (ภายหลังขยายก าลังการผลิต) 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1.  ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1.7  การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียจากกระบวน 
การผลิต 

ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการด าเนิน
โครงการ ได้แก่ 
(1) ของเสียทั่วไปตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550 

(2) ของเสียจากกระบวนการผลิตตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
(อันตราย และไม่อันตราย) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกองขยะและ 
โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วงหรือ
การได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของของเสีย
อันตรายสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ รวมถึงคุณภาพ 
ชีวิตในเรื่องเหตุร าคาญจากกลิ่นรบกวน ปัญหาขยะ
ตกค้างในพื นที่ และอาจเป็นการเพิ่มภาระให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าไปก าจัด 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 1.8  การจ้างแรงงาน และ
การใช้จ่ายของพนักงาน 
ในการซื อสินค้าอุปโภค-
บริโภคในชีวิตประจ าวัน 

- การจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ น และการเปลี่ยนแปลง
ของสินค้าและบริการในชุมชน 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ และภายใน

จังหวัดชัยนาท 

อัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ น/มีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ และความต้องการใช้สินค้าในการอุปโภค-
บริโภค และการขยายตัวธุรกิจท้องถิ่นเพิ่มขึ น 

1.9  การเพิ่มขึ นหรือย้าย
ถิ่นเข้ามาของพนักงาน
และประชากรแฝง 

- ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนและวิถี
ชีวิตของชุมชนเกิดการรบกวน 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

ปัญหาทางด้านสังคม การลักทรัพย์ หรือการก่อ
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เนื่องจากมีคนต่างถิ่น
เข้ามาในพื นท่ี 

1.10 อุบัติเหตุ/ความเสี่ยง/
เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ น (บ่อ
ก๊าซชีวภาพระเบิด/พื นที่
อับอากาศ แอลกอฮอล์
รั่วไหลหรือเกิดการติดไฟ 
หม้อไอน  าระเบิด เป็นต้น) 

- อุบัติเหตุ/ความเสี่ยง/เหตุฉุกเฉินที่เกิดจากบ่อ
ก๊าซชีวภาพ (ทั งจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัย 
และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือสูญเสียอวัยวะ 
พิการ เสียชีวิต รวมถึงสูญเสียทรัพย์สิน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลการประเมินอันตรายร้ายแรง 
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ตารางท่ี 6-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ (ภายหลังขยายก าลังการผลิต) 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1.  ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1.11 ระบบบริการทางด้าน
สาธารณสุข การเข้าถึง
บริการทางด้านการแพทย์ 

- ความเพียงพอของสถานพยาบาลและบุคลากร
ทางการแพทย์ในพื นที ่

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

การแย่งใช้บริการ/การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลระบบบริการด้านสาธารณสุข

ในพื นที ่
2.  ผลกระทบต่อพนักงาน 
2.1  การขนส่งวัตถุดิบ มลพิษทางอากาศที่ เกิดขึ นจากกิจกรรมการ

ขนส่งวัตถุดิบ 
- ฝุ่นละอองรวม (Total Dust)  
- ฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ 

(Respirable Dust) 

พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การท างานของปอด
ลดลง 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2.2  การเตรียมวัตถุดิบ     
1)  กากน  าตาล (1) เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ น (กรณีกากน  าตาล

เกิดการรั่วไหล) 
พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 

ในพื นที่ 
กรณีถังกักเก็บกากน  าตาลเกิดการรั่ว หรือแตกอาจ
ส่งผลกระทบต่อพนักงานท าให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดการ
บาดเจ็บ หรืออาจเกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
ภายนอก  

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลการประเมินอันตรายร้ายแรง 



      บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด   เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั งที่ 1) 

- 60 - 

ตารางท่ี 6-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ (ภายหลังขยายก าลังการผลิต) 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.  ผลกระทบต่อพนักงาน (ต่อ) 

2)  ข้าว (กิจกรรม
การโม่ข้าว) 

(1) ฝุ่นละออง พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การท างานของปอด
ลดลง 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

(2) ความร้อนจากหม้อต้มข้าว พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

ตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น ร่างกายขาดน  า 
เกิดการติดเชื อในระบบทางเดินหายใจ และท าให้
เกิดความเครียดได้ 

(3) เสียงดังจากการท างานของเครื่องโม่ข้าว พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน หูอื อ สูญเสียการได้ยนิ
ช่ัวคราวหรือถาวร กรณีที่ได้รับระดับเสียงที่ดังเป็น
เวลานาน หงุดหงิด เครียดจากระดับเสียงที่ได้รับ 
ประสิทธิภาพในการท างานลดลง 

3)  ผลไม ้ (1) เสียงดังจากเครื่องคั นผลไม้ พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน หูอื อ สูญเสียการได้ยนิ
ช่ัวคราวหรือถาวร กรณีที่ได้รับระดับเสียงที่ดังเป็น
เวลานาน หงุดหงิด เครียดจากระดับเสียงที่ได้รับ 
ประสิทธิภาพในการท างานลดลง 

2.3  การเตรียมยสีต ์ (1)  ความร้อนจากการต้มฆ่าเชื อจุลินทรีย์ที่ไม่
ต้องการด้วยไอน  า 

พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

ตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น ร่างกายขาดน  า 
เกิดการติดเชื อในระบบทางเดินหายใจ และท าให้
เกิดความเครียดได้ 

(2)  น  าระบายทิ งจากระบบหอหล่อเย็น พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

เพิ่มภาระการดูแล/การจัดการน  าระบายทิ งจากระบบ
หอหล่อเย็น ซึ่งจะมีการหมุนเวียนน ากลับมาใหม่ 

2.4  การหมักส่าสรุา (1)  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และกลิ่นที่เกิดจาก
การหมัก 

พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

หากร่างกายได้รับในปริมาณมากก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์จะเข้าไปจับกับเม็ดเลือดแดงท าให้ร่างกาย
ขาดออกซิเจนได้ นอกจากนี  กลิ่นรบกวนจะสร้าง
ความเดือดร้อนร าคาญ หงุดหงิดหรือเกิดความเครียด
จากปัญหากลิ่นรบกวน 
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ตารางท่ี 6-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ (ภายหลังขยายก าลังการผลิต) 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.  ผลกระทบต่อพนักงาน (ต่อ) 
2.4  การหมักส่าสรุา (ต่อ) (2)  ความร้อนที่เกิดจากการหมัก พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 

ในพื นที่ 
ตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น ร่างกายขาดน  า เกิดการ
ติดเชื อในระบบทางเดินหายใจ และท าให้เกิดความเครียดได้ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

(3)  น  าระบายทิ งจากระบบหอหล่อเย็น พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

เพิ่มภาระการดูแล/การจัดการน  าระบายทิ งจากระบบหอ
หล่อเย็น ซึ่งจะมีการหมุนเวียนน ากลับมาใหม่ 

2.5  การกลั่น ครั งท่ี 1 (1)  ความร้อนจากการต้มกลั่นด้วยไอน  า พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

ตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น ร่างกายขาดน  า เกิดการ
ติดเชื อในระบบทางเดินหายใจ และท าให้เกิดความเครียดได้ 

(2)  น  ากากส่าทับ 1 พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

น  ากากส่าทับ 1 เป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการกลั่น
ครั  งที ่ 1 มีค่าความสกปรกสูง ซึ ่งอาจน าไปสู่ปัญหาดา้น 
การสุขาภิบาลและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร และ
ระบบทางเดินหายใจ 

2.6  การกลั่น ครั งท่ี 2  (1)  ความร้อนจากการต้มกลั่นด้วยไอน  า พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

ตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น ร่างกายขาดน  า เกิดการ
ติดเชื อในระบบทางเดินหายใจ และท าให้เกิดความเครียดได้ 

(2)  น  ากากส่าทับ 2 พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

น  ากากส่าทับ 2 เป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการกลั่น
ครั  งที ่ 2 มีค่าความสกปรกสูง ซึ ่งอาจน าไปสู่ปัญหาดา้น 
การสุขาภิบาลและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร และ
ระบบทางเดินหายใจ 

2.7  การเก็บแอลกอฮอล์
และบ่มสุรา 

เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ น  
(กรณีเกิดการรั่วไหลและติดไฟ) 

พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือสูญเสียอวัยวะ 
พิการ เสียชีวิต รวมถึงสูญเสียทรัพย์สิน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลการประเมินอันตรายร้ายแรง 
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ตารางท่ี 6-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ (ภายหลังขยายก าลังการผลิต) 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.  ผลกระทบต่อพนักงาน (ต่อ) 
2.8  การบรรจ ุ (1)  เสียงดังจากการท างานของเครื่องจักร

และการกระทบกันของสายพานล าเลียง
บรรจุภัณฑ์ 

พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน หูอื อ สูญเสียการได้ยินช่ัวคราว
หรือถาวร กรณีที่ได้รับระดับเสียงที่ดังเป็นเวลานาน หงุดหงิด 
เครียดจากระดับเสียงที่ได้รับ ประสิทธิภาพในการท างานลดลง 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

(2)  น  าเสียจากกระบวนการบรรจุภัณฑ์  
(Sealing process) 

พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

อาจเกิดการปนเปื้อนของน  าเสียลงสู่แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้ดิน
ในพื นที่ และอาจน าไปสู่ปัญหาด้านการสุขาภิบาลและโรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร รวมถึงเพิ่มภาระการดูแล/ 
การจัดการระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) และระบบบ าบัด 
น  าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) ของโครงการ 

2.9  ก า ร ล้ า ง ท า ค ว า ม
สะอาดถังและอุปกรณ์ใน
กระบวน การผลิต 

น  าเสียจากการล้างถังยีสต์/ถังหมัก/ถังกรอง พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

อาจเกิดการปนเปื้อนของน  าเสียลงสู่แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้ดิน
ในพื นที่ และอาจน าไปสู่ปัญหาด้านการสุขาภิบาลและโรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร รวมถึงเพิ่มภาระการดูแล/ 
การจัดการระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) และระบบบ าบัด 
น  าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) ของโครงการ 

2.10  งานซ่อมบ ารุง การท างานในพื นที่อับอากาศ เช่น ถังเก็บ
กากน  าตาล ถังหมัก หม้อกลั่น ถังเก็บ
แอลกอฮอล์ และหม้อไอน  า รวมทั งระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) 

พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

การได้รับอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิต เนื่องจากการท างานในที่
อับอากาศมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย เช่น 
ระดับออกซิเจนในอากาศที่ต่ าหรือสูงเกินกว่าภาวะปกติ การสะสม
ของแก๊สหรือไอระเหยของสารเคมีที่ติดไฟง่าย การสะสมของ
แก๊สหรือไอระเหยของสารเคมีที่มีความเป็นพิษ เป็นต้น 

2.11  อุบัติ เหตุจากการ
ท างาน (ทั งการกระท าท่ีไม่
ปลอดภัย และสภาพการณ์
ที่ไม่ปลอดภัย) 

อุบัติเหตุจากการท างาน พนักงานโครงการ อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือสูญเสียอวัยวะ พิการ 
เสียชีวิต และสูญเสียทรัพย์สิน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลสถิตการเกิดอุบัติเหตุจาก
การท างาน 
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ตารางท่ี 6-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ (ภายหลังขยายก าลังการผลิต) 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.  ผลกระทบต่อพนักงาน (ต่อ) 
2.12  อุบัติเหตุ/ความเสี่ยง/
เหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ น (บ่อก๊าซ
ชีวภาพระเบิด/พื นที่อับอากาศ 
แอลกอฮอล์รั่วไหลหรือเกิด
การติดไฟ หม้อไอน  าระเบิด 
เป็นต้น) 

อุบัติเหตุ/ความเสี่ยง/เหตุฉุกเฉินที่เกิด
จากบ่อก๊าซชีวภาพ (ทั งจากการกระท า 
ที่ ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย) 

พนักงานโครงการ อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ 
เสียชีวิต รวมถึงสูญเสียทรัพย์สิน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลการประเมินอันตรายร้ายแรง 
2.13  การคมนาคมขนส่ ง
วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์/
ผลพลอยได้ ของเสีย รวมทั ง
การเดินทางของพนักงาน 

อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง พนักงานโครงการ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง อันตรายจากการ
บาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2.14  การจัดการน  าเสีย/ 
น  าทิ ง 

-  น  าเสีย/น  าทิ งจากกิจกรรมของพนักงาน 
-  น  าเสีย/น  าทิ งจากกระบวนการผลิต 

ประชาชนท่ีใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
น  าใกล้เคียงพื นท่ี

โครงการ 

อาจเกิดการปนเปื้อนของน  าเสียลงสู่แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้
ดินในพื นที่  และน าไปสู่ปัญหาด้านการสุขาภิบาลและโรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร รวมถึงอาจเพิ่มภาระการดูแล/
การจัดการระบบบ าบัดน  าเสียของโครงการ และเป็นการเพิ่ม
ภาระให้กับหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตในการเข้ามารับไปบ าบัด 

2.15  การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียจากกระบวนการ
ผลิต 

ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการ ได้แก่ 
(1) ของเสียทั่วไปตาม พรบ.สาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550 
(2) ของเสียจากกระบวนการผลิตตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ว พ.ศ. 2548 (อันตราย และไม่
อันตราย) 

พนักงานโครงการ การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกองขยะ และโรคเกี่ยวกับ
ทางเดินอาหาร หรือการได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของ
เสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ รวมถึงคุณภาพชีวิตใน
เรื่องเหตุร าคาญจากกลิ่นรบกวน ปัญหาขยะตกค้างในพื นที่  
และอาจเป็นการเพิ่มภาระให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
น าไปก าจัด 
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ตารางท่ี 6-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ (ภายหลังขยายก าลังการผลิต) 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.  ผลกระทบต่อพนักงาน (ต่อ) 
2.16  การจัดสวัสดิการด้าน
สุขภาพ/ความปลอดภัยใน
โรงงาน/การเข้าถึงบริการ
ทางด้านการแพทย์ 

ความเพียงพอของสวัสดิการด้านสุขภาพ 
สถานพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 

พนักงานโครงการ การได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือสูญเสีย
อวัยวะ พิการ เสียชีวิตอาจมีเพิ่มมากขึ น เนื่องจากความไม่
เพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์ ท าให้การ เข้าร ับ
บริการเกิดความล่าช้า รวมถึงความเพียงพอของสวัสดิการ
ด้านสุขภาพต่อพนักงาน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลระบบบรกิารทางดา้นสาธารณสขุ
ในพื นที ่

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 
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