
  

   
 
 

  
 
 

 

 

 
 

  

 

 

  
                                                  

 

 

จัดท ำโดย   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ำกัด (ที่ปรึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม) 

       1/6 ซอยรำมค ำแหง 145 แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240  

       โทรศัพท ์: 0 2373 7799  โทรสำร : 0 2373 7979 

เผยแพร่เมื่อเดอืนตุลำคม 2564 

 

โครงกำรโรงงำนผลิตแอลกอฮอล์และสุรำ  (สว่นขยำย ครั้งที่ 1) 

บรษิัท ตะวันแดง 1999 จ ำกัด 

 

 

 

 

 

กำรประชุมรับฟักำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น (ครั้งที่ 2)งควำมคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  

ต่อร่ำงรำยงำนและมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เอกสำรประกอบกำรประชุม 

ตั้งอยู่ที่ ต ำบลหนองแซง อ ำเออหันคำ จังหวัดชัยนำท 

กำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนกิส์ 

วันจันทร์ที ่1 ถึงวันศุกร์ที่ 5 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564  

 

 



 

 

 

 

 



- ก - 

สารบัญ 
  หน้า 

1. บทน า 1 
 1.1  ความเป็นมาของโครงการ 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4 
 1.3 แนวทางการศึกษา 5 

2. รายละเอียดโครงการ 6 
 2.1   ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 6 
  2.1.1 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่และผังองค์ประกอบโครงการ 8 
 2.2  วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และผลพลอย 10 
  2.2.1 วัตถุดิบ 10 
  2.2.2 สารเคมี 10 
  2.2.3 ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้ชื้อเพลิง 10 
 2.3  การขนส่ง 16 
 2.4   กระบวนการผลิต 16 
  2.4.1  กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรากลั่น โดยใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบ 16 
  2.4.2 กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรากลั่น โดยใช้ข้าวหรือธัญพืชเป็นวัตถุดิบ 19 
  2.4.3  กระบวนการผลิตสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษ ประเภทบรั่นดี โดยใช้ผลไม้เป็น

วัตถุดิบ 
21 

  2.4.4  กระบวนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ผลไม้/สุราแช่ข้าว (ไวน์ผลไม้/ 
ไวน์ข้าว) 

23 

 2.5  ระบบสาธารณูปโภคและหน่วยเสริมการผลิต 27 
  2.5.1 น้ าใช้ 27 
  2.5.2 ปรับปรุงคุณภาพน้ า 30 
  2.5.3 ระบบไฟฟ้า 31 
  2.5.4 ระบบไอน้ า 32 
 2.6  ระบบระบายน้ าฝนและการป้องกันน้ าท่วม 32 
 2.7  มลพิษและการควบคุม 32 
  2.7.1 มลพิษทางอากาศ 32 
  2.7.2 น้ าเสียและการจัดการ 34 
  2.7.3 เสียงและการควบคุม 38 
  2.7.4 การจัดการกากของเสีย 38 
 2.8   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 42 
 2.9  คนงานและพนักงาน 47 
 2.10 พ้ืนที่สีเขียว 47 
 2.11  ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน 48 
  2.11.1 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 48 
  2.11.2 การรับเรื่องร้องเรียน 48 



- ข - 

 สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

3. สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 50 
 3.1    คุณภาพอากาศ 50 
 3.2    ผลการตรวจวัดระดับเสียง 55 
 3.3    ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 58 
 3.4    ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน 64 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน 69 
 4.1    การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  69 
 4.2 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 70 
 4.3 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในระหว่างการจัดเตรียมท าร่างรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
78 

5. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 81 
 5.1     ผลการศึกษาด้านคุณภาพอากาศ 88 
 5.2 ผลการศึกษาด้านระดับเสียง 104 
 5.3     ผลการศึกษาด้านคุณภาพน้ า 106 
 5.4 ผลการศึกษาด้านคมนาคม 111 
 5.5     ผลการศึกษาด้านการใช้น้ า 115 
 5.6     ผลการศึกษาด้านการจัดการของเสีย 117 
 5.7     ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม 118 
 5.8     ผลการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 119 
 5.9     ผลการศึกษาด้านสุขภาพ   120 
  5.9.1  ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงปริมาณ  121 
  5.9.2  ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพ 126 
 5.10   ผลการศึกษาด้านการประเมินอันตรายร้ายแรง/ความเสี่ยง 127 

6. ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

127 

 6.1  ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 127 
 6.2  ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 127 

 

 



       บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด   เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

 - 1 -  

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 

บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
 

 

1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาของโครงการ 

 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 15 บ้านเขาน้อย ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท ได้รับอนุญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ภายใต้ชื่อ
เดิมคือ บริษัท เอสวายเอ็น เจแปน เบฟเวอร์เรจ จ ากัด ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทะเบียน
โรงงานเลขที่ 3-16-1/57 ชน ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด และเปลี่ยนเลข
ทะเบียนโรงงานเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการทะเบียนโรงงานเลขที่ 10180000125573 โดยความเป็นมา
ของโรงงานและการอนุญาตประกอบกิจการ แสดงดังตารางท่ี 1.1-1 มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ปี พ.ศ. 2556 บริษัท เอสวายเอ็น เจแปน เบฟเวอร์เรจ จ ากัด ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา มีขนาดก าลังการผลิต 
สูงสุดประมาณ 150,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้วัตถุดิบประเภทกากน้ าตาล (Molasses) และข้าว ซึ่งมีอยู่ใน
ท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลัก โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ให้ความ
เห็นชอบรายงาน ฯ ดังหนังสือท่ี ทส 1009.3/13112 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

2)  ปี พ.ศ. 2557 บริษัท เอสวายเอ็น เจแปน เบฟเวอร์เรจ จ ากัด ได้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4) ประเภทหรือชนิดของโรงงานในล าดับที่ 16 ประกอบกิจการท าหรือปรุงสุรากลั่นทุกชนิด  
เช่น สุราขาว สุราพิเศษ สุราผสม สุราผสมพิเศษ สุราปรุงพิ เศษ เป็นต้น และแอลกอฮอล์ร้อยละ 95-97  
ก าลังเครื่องจักร 46,759.34 แรงม้า 

3) ปี พ.ศ. 2559 บริษัท เอสวายเอ็น เจแปน เบฟเวอเรจ จ ากัด ได้ด าเนินการการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด โดยได้รับหนังสือรับรองนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้บริษัท ฯ ได้แจ้งเรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท 
ต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย สผ. ได้พิจารณาและแจ้งเรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและทุน ต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ในการประชุมครั้งที่ 33/2559 เมื่อวันที่     
26 ตุลาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติรับทราบ ดังหนังสือที่  ทส 1009.3/13845 ลงวันที่  15 
พฤศจิกายน 2559   

4) ปี พ.ศ. 2560 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ได้แจ้งประกอบกิจการประเภทหรือชนิดของ
โรงงานในล าดับที่ 16 ประกอบกิจการท าหรือปรุงสุรากลั่นทุกชนิด เช่น สุราขาว สุราพิเศษ สุราผสม สุราผสม
พิเศษ สุราปรุงพิเศษ เป็นต้น และแอลกอฮอล์ร้อยละ 95-97  
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5) ปี พ.ศ. 2561 ได้จัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ครั้งที ่ 1) โดย
ทบทวนรายละเอียดกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุราให้มีประสิทธิภาพ  และทบทวนข้อจ ากัดของ
เครื่องจักรโดยปรับลดขนาดหอกลั่นลง (แบ่งเป็นใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบ ปริมาณ 115,000 ลิตร/วัน และ
ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบ 35,000 ลิตร/วัน) เป็น 140,000 ลิตร/วัน ภายใต้เงื่อนไขไม่เปลี่ยนแปลงก าลังการผลิต
รวมที่ 150,000 ลิตร/วัน ตามที่ได้รับอนุญาต โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงาน ฯ 
ดังหนังสือ ที่ อก 0304/(ส.2) 12122 ลงวันที ่ 4 กันยายน 2561 และสผ.ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวใน
เบื ้องต้นและน าเสนอคณะกรรมการผู ้ช านาญการพิจารณารายงานฯ โครงการอุตสาหกรรมและระบบ
สาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ดังหนังสือที่ ทส.
1010.3/1370  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ มีมติรับทราบรายงาน  ฯ 

6) ปี พ.ศ. 2561 ใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงานล าดับที่ 7 บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ครั้งที่ 4 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบับนี้ เปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนโรงงานใหม่จากเดิม ทะเบียน
โรงงานเลขท่ี 3-16-1/57 ชน. เป็นทะเบียนโรงงานเลขที่ 10180000125573 เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
มีการปรับปรุงกระบวนการออกเลขทะเบียนโรงงานใหม่ ตามหนังสือ กตร.สปอ. ที่ อก. 0203/ว 3946 ลงวันที่ 
27 ธันวาคม 2561 เรื่อง การใช้เลขทะเบียนโรงงานแบบใหม่ จ านวน 14 หลัก) 

7) ปี พ.ศ. 2562 แจ้งประกอบกิจการโรงงานส่วนขยายโรงงาน ครั้งที่ 1 ก าลังเครื่องจักร 17,779.859 
แรงม้า ขอสงวนสิทธิ์ก าลังเครื่องจักรไว้ 29,342.181 แรงม้า  

8) ปี พ.ศ. 2563 ได้จัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ครั้งที่ 2 ) โดยเพ่ิม
กระบวนการผลิตสุราแช่ชนิดไวน์ ที่ก าลังการผลิต 1,200 ลิตร/วัน และลดก 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 ตามที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม โดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงาน ฯ ดังหนังสือ ที่ อก 0304/(ส.2) 1048 ลงวันที่ 21 มกราคม 
2563 และสผ.ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวในเบื้องต้นและน าเสนอคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคท่ีสนับสนุน ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ดังหนังสือที่ ทส.1010.3/2845 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563  
ซึ่งคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ มีมติรับทราบรายงาน ฯ 

9) ปีพ.ศ. 2563 แจ้งประกอบกิจการโรงงานส่วนขยายโรงงาน ครั้งที่ 2 โดยเพ่ิมประเภทหรือ 
ชนิดของโรงงานล าดับที่ 18 ประกอบกิจการผลิตไวน์ ก าลังเครื่องจักร 18,772.359 แรงม้า ขอสงวนสิทธิ
ก าลังเครื่องจักรไว้ 29,342.181 แรงม้า (ก าลังเครื่องจักรรวมทั้งหมด 48,114.54 แรงม้า) 

10) ปีพ.ศ. 2564 ได้จัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ครั้งที่ 3) โดยมีการ
ปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และรายละเอียดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้สอดคล้องกับการด าเนินการ  
ในปัจจุบัน และรองรับพ้ืนที่ส าหรับการขยายก าลังการผลิตในอนาคต การปรับเปลี่ยนสัดส่วนผลิตภัณฑ์  
การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย และการขอยกเลิกเครื่องจักร ได้แก่ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและ
ปล่องระบายของหน่วยผลิตไฟฟ้า โดยไม่เปลี่ยนแปลงก าลังการผลิตที่ 150,000 ลิตร/วัน 
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ตารางท่ี 1.1-1 รายละเอียดการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  

การขออนุญาต 
การประกอบ 

กิจการ 
ช่วงเวลา 

ก าลังการ
ผลิตสูงสุด 

(ลิตร/วัน) 
หมายเหตุ 

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ล าดับท่ี 16) 

ประกอบกิจการท าหรือ
ปรุงสุรากลั่นทุกชนิด เช่น 

สุราขาว สุราพิเศษ  
สุราผสม สุราผสมพิเศษ 
สุราปรุงพิเศษ เป็นต้น 

และแอลกอฮอล์ 
ร้อยละ 95-97 

19 มิถุนายน 2557 150,000 - ขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (รง.4) 

- เดิมชื่อบริษัท บริษัท 
เอสวายเอ็น เจแปน 
เบฟเวอร์เรจ จ ากัด 

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ล าดับท่ี 16) 

ประกอบกิจการท าหรือ
ปรุงสุรากลั่นทุกชนิด เช่น 

สุราขาว สุราพิเศษ  
สุราผสม สุราผสมพิเศษ 
สุราปรุงพิเศษ เป็นต้น 

และแอลกอฮอล์ 
ร้อยละ 95-97 

7 มีนาคม 2560 150,000 ขอสงวนสิทธิ์แรงม้า 
29,342.181 

3. ใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งท่ี 1 
(ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ล าดับท่ี 16) 

ประกอบกิจการท าหรือ
ปรุงสุรากลั่นทุกชนิด เช่น 

สุราขาว สุราพิเศษ  
สุราผสม สุราผสมพิเศษ 
สุราปรุงพิเศษ เป็นต้น 

และแอลกอฮอล ์
ร้อยละ 95-97 

21 ตุลาคม 2562 150,000 แรงม้าเพิ่มขึ้น  
362.70 

 (ขอสงวนสิทธิ์แรงม้า 
29,342.181) 

4. ใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งท่ี 2 
(ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ล าดับท่ี 16, 18) 

ประกอบกิจการท าหรือ
ปรุงสุรากลั่นทุกชนิด เช่น 

สุราขาว สุราพิเศษ  
สุราผสม สุราผสมพิเศษ 
สุราปรุงพิเศษ เป็นต้น 

และแอลกอฮอล์ 
ร้อยละ 95-97  

และแจ้งเพิ่มประกอบ
กิจการผลิตไวน์ 

21 มกราคม 2563 150,000 แรงม้าเพิ่มขึ้น  
992.50 

 (ขอสงวนสิทธิ์แรงม้า 
29,342.181) 

ที่มา :  บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด, 2564 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พิจารณาการขยายตัวของตลาดสุราทั้งในและต่างประเทศ พบว่ามีแนวโน้ม
ของการบริโภคที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด จึงวางแผนขยายก าลังการผลิต
เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดสุรา ซึ่งจะขยายก าลังการผลิตจาก 150,000 ลิตร/วัน เป็น 300,000 ลิตร/วัน 
(เพ่ิมข้ึน 150,000 ลิตร/วัน) โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์สุรากลั่นที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบ (เพ่ิมข้ึน 114,000 ลิตร/วัน) และ
ผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชนิดสุราพิเศษ ประเภทบรั่นดีที่ใช้ผลไม้ (สับปะรด/องุ่น) เป็นวัตถุดิบ (เพ่ิมขึ้น 36,000 
ลิตร/วัน) แสดงดังตารางที่ 1.1-2 รวมทั้งก่อสร้างอาคาร การติดตั้งเครื่องจักร และการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคของโครงการเพ่ิมเติม  

 



       บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด   เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

 - 4 -  

ตารางท่ี 1.1-2 ตารางเปรียบเทียบก าลังการผลิตแอลกอฮอล์และสุราก่อนและภายหลังขยายก าลังการผลิต 

ผลิตภัณฑ ์
ก าลังการผลติ (ลิตร/วัน) 

หมายเหต ุ
ก่อนขยาย ภายหลังขยาย 

1.  กากน้ าตาล 
แอลกอฮอล์ 95% / สุรากลั่น ชนิดสุราขาว สุราผสม สุราผสม
พิเศษ สุราปรุงพิเศษ 

 
35,000 

 
35,000 

 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

2.  ข้าว/ธัญพืช 
สุรากลั่น ชนิดสุราขาว สุราผสม สุราผสมพิเศษ สุราปรุงพิเศษ 

 
103,800 

 
217,800 

 
เพิ่มขึ้น 114,000 ลิตร/วัน 

3.  ผลไม้ (สับปะรด/องุ่น) 
สุรากลั่น ชนิดสุราพิเศษ (ประเภทบร่ันดี) 

 
10,000 

 
46,000 

 
เพิ่มขึ้น 36,000 ลิตร/วัน 

4.  ข้าวหรือธัญพืช/น้ าผลไม้เข้มข้น 
สุราแช่ผลไม้หรือสุราแช่ข้าว (ไวน์ผลไม้/ไวน์ข้าว) 

 
1,200 

 
1,200 

 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

รวม 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 หรือ
การด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง 
วันที่ 4 มกราคม 2562 ก าหนดให้ประเภทโครงการอุตสาหกรรมผลิตสุราและแอลกอฮอล์ที่มีก าลังการผลิต
ตั้งแต่ 40,000 ลิตร/เดือน ขึ้นไป (คิดเทียบที่ 28 ดีกรี) ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบประกอบในขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้างและในขั้นตอนขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี  
ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการด าเนินงาน ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์พ้ืนที่
โครงการ ขนาด กิจกรรมการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ เปรียบเทียบก่อนและภายหลังขยายก าลังการผลิต 

2) เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานสภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปในพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาทางด้าน
ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรชีวภาพ โดยจ าแนกเป็นชนิดที่ฟ้ืนฟูได้และฟ้ืนฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่า 
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รวมถึงการด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การสาธารณสุข และสุขภาพ 

3) เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  
ก่อนขยายก าลังการผลิต น าผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคไปปรับปรุง/แก้ไข/ยกเลิก
บางมาตรการ และก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งหมด เพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามมาตรการเป็นแผนที่สามารถป้องกันและลดปัญหาได้ทั้งพ้ืนที่ภายหลังการขยายก าลังการผลิต 

4) เพ่ือน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการจากการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  มาประกอบ
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครบถ้วนและรอบด้านมากท่ีสุด 
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5) เพ่ือวิเคราะห์และประเมินทางเลือกในการด าเนินการ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม การสาธารณสุข และสุขภาพที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมการผลิตของ
โครงการก่อนขยายก าลังการผลิต และภายหลังขยายก าลังการผลิต ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็น
ผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  
และคุณค่าคุณภาพชีวิต   

6) เพ่ือเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและด าเนินการ 
ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและสภาพ
พ้ืนที่และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อหน่วยงานอนุญาต เพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการต่อหน่วยงานอนุญาตต่อไป 

1.3 แนวทางการศึกษา 

1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือ 
การด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562) 

2) แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้าน
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคท่ีสนับสนุน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ. 2558 

3) ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทาง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 
พ.ศ. 2562) 

4) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 

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

6) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพเสียงส าหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านั กงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2561) 

7) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ าเสียส าหรับ
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของกองวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2562) 

8) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ 
ส าหรับคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
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2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 บ้านเขาน้อย ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยก่อนและภายหลังขยายก าลัง
การผลิตโครงการมีจะด าเนินการในพ้ืนที่โครงการเดิม โดยไม่มีการขยายพ้ืนที่โครงการแต่อย่างใด กล่าวคือ 
มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 610.35 ไร่ ซึ่งโดยรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ไม่พบแหล่งประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี แสดงดังรูปที่ 2.1-1 โดยพื้นที่ของโครงการมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ ทางสาธารณประโยชน์ ถัดไปเป็น บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
และบริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด ตามล าดับ 

ทิศใต ้  ติดกับ พ้ืนที่เกษตรกรรม (ไร่มันส าปะหลังและอ้อย) 

ทิศตะวันตก ติดกับ ทางสาธารณประโยชน์ ถัดไปเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม (ไร่มันส าปะหลัง) 
และบ้านเขาน้อย 

ทิศตะวันออก ติดกับ ทางสาธารณประโยชน์ และพ้ืนที่ป่าชุมชนเขาน้อย/พ้ืนที่บุคคลอ่ืน และ
ถัดไปเป็นพื้นที่เขาน้อย 
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รูปที่ 2.1-1 ต าแหน่งที่ตั้งโครงการและพ้ืนที่โดยรอบ 
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2.1.1 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่และผังองค์ประกอบโครงการ 

โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 บ้านเขาน้อย ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยก่อนและภายหลังขยาย
ก าลังการผลิตโครงการจะด าเนินการในพ้ืนที่โครงการเดิม โดยไม่มีการขยายพ้ืนที่โครงการแต่อย่างใด 
กล่าวคือมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 610.35 ไร่ ซ่ึงพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด โดยได้
จัดสรรพ้ืนที่ส าหรับปลูกพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่าร้อยละ 39.85 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด ส าหรับ
รายละเอียดสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อนและภายหลังขยายก าลังการผลิตโครงการ แสดงดังตารางที่ 
2.2.1-1 และการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการภายหลังขยายก าลังการผลิต แสดงดังรูปที่ 2.1.1-1  

ตารางท่ี 2.1.1-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ  

การใช้ประโยชน์พื้นที ่
รายงาน EIA  

ปี พ.ศ. 2564 1/ 
ภายหลัง 

ขยายก าลังการผลิต หมายเหตุ 
ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 

พ้ืนที่โครงการ      
1.  หน่วยเก็บวัตถุดิบ 2.73 0.45 2.73 0.45 ไม่เปลี่ยนแปลง 
2.  หน่วยผลติ 11.36 1.86 14.10 2.31 เพิ่มขึ้น 2.74 ไร่ 
3.  หน่วยเก็บสินคา้ 21.88 3.59 21.88 3.59 ไม่เปลี่ยนแปลง 
4.  หน่วยบ่มแอลกอฮอล ์ 9.64 1.58 9.64 1.58 ไม่เปลี่ยนแปลง 
5.  บ้านพักพนักงาน/บ้านพักสรรพสามิต 2.31 0.38 2.31 0.38 ไม่เปลี่ยนแปลง 
6.  หน่วยผลติน้ าประปา 1.69 0.28 5.17 0.85 เพิ่มขึ้น 3.48 ไร่ 
7.  บ่อเก็บน้ าดิบ 71.27 11.68 71.27 11.68 ไม่เปลี่ยนแปลง 
8.  บ่อหน่วงน้ าฝน 13.82 2.26 13.82 2.26 ไม่เปลี่ยนแปลง 
9.  ระบบบ าบดัน้ าเสียแบบตะกอนเรง่ (AS) 61.87 10.14 61.87 10.14 ไม่เปลี่ยนแปลง 
10.  หน่วยผลติก๊าซชีวภาพ (UASB) 3.93 0.64 3.93 0.64 ไม่เปลี่ยนแปลง 
11.  หน่วยผลติไฟฟ้า  0.97 0.16 1.17 0.19 เพิ่มขึ้น 0.20 ไร่ 
12.  พื้นทีอ่าคารอื่นๆ 3.69 0.60 3.69 0.60 ไม่เปลี่ยนแปลง 
13.  พื้นที่สีเขียว 243.25 39.85 243.25 39.85 ไม่เปลี่ยนแปลง 
14.  ถนน จุดรวมพล พ้ืนท่ีว่างภายในโครงการ  161.94 26.53 155.52 25.48 ลดลง 6.42 ไร่ 

รวมพ้ืนที่โครงการ 610.35 100.00 610.35 100.00 ไม่เปลี่ยนแปลง 
หมายเหตุ  :  1/ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ครั้งที่3), 2564 
ที่มา  :   บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด, 2564 
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รูปที่ 2.1.1-1 การใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการภายหลังขยายก าลังการผลิต 
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2.2 วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้ 

วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ ก่อนและภายหลังขยายก าลังการผลิตยังคงเป็นประเภท/ชนิด
เดียวกันโดยมีปริมาณเพิ่มขึ้น ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ ก่อนและภายหลัง
ขยายก าลังการผลิตทั้งในด้านปริมาณการใช้งาน การขนส่ง แหล่งที่มา สถานที่จัดเก็บ และลักษณะการใช้
ประโยชน์ แสดงดังตารางที่ 2.2-1  

 2.2.1  วัตถุดิบ 

        วัตถุดิบหลักส าคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุราของโครงการ คือ กากน้ าตาล 
(Molasses) ข้าวหรือธัญพืช ผลไม้ (สับปะรดและองุ่น) น้ าผลไม้เข้มข้น (สับปะรด องุ่น แอปเปิ้ล เป็นต้น) 
และน้ าตาล รายละเอียดอ้างถึงตารางที่ 2.2-1 

2.3.2  สารเคมี 

 สารเคมีที่ใช้ในโครงการก่อนและภายหลังขยายก าลังการผลิต ส่วนใหญ่จะเป็นสารที่ใช้ระบบ
ผลิตน้ าประปา ระบบผลิตไอน้ า ระบบหมักสุรา และระบบบ าบัดน้ าเสีย ได้ แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ โพลีอะคริลาไมด์ 
โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) โซเดียมซัลไฟต์ ไตรโซเดียมฟอสเฟต กรดซัลฟิวริก (H2SO4) ยูเรีย ถ่านกัมมันต์ 
สารเคมีป้องกันตะกรัน (แอมโมเนียมซัลเฟต ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต และสารป้องกันฟอง (Antifoam) 
โดยแหล่งที่มาของสารเคมีมาจากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ รายละเอียดอ้างถึงตารางที่ 2.2-1 

2.3.3  ผลิตภัณฑ์หลัก และผลพลอยได้ 

   1) ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตภัณฑ์โครงการแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) แอลกอฮอล์ 
95% เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่น โดยใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบ ก่อนขยายมีก าลังการผลิต
ประมาณ 2,300 ลิตร/วัน ส่วนภายหลังขยายก าลังการผลิตไม่เปลี่ยนแปลงก าลังการผลิตจากเดิม (2) สุรา
กลั่น ชนิดสุราขาว สุราผสม สุราผสมพิเศษ สุราปรุงพิเศษ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่น โดยใช้
กากน้ าตาล และข้าว/ธัญพืชเป็นวัตถุดิบ ก่อนขยายมีก าลังการผลิตประมาณ 136,500 ลิตร/วัน ส่วนภายหลัง
ขยายก าลังการผลิตมีผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนเป็น 250,500 ลิตร/วัน (เพ่ิมข้ึน 114,000 ลิตร/วัน) (3) สุรากลั่น ชนิด
สุราพิเศษ ประเภทบรั่นดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่น และเก็บบ่มในถังไม้โอ๊ค โดยใช้ผลไม้และ
น้ าผลไม้เป็นวัตถุดิบ ก่อนขยายมีก าลังการผลิตประมาณ 10,000 ลิตร/วัน ส่วนภายหลังขยายก าลังการผลิต 
มีผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นเป็น 46,000 ลิตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 36,000 ลิตร/วัน) และ (4) สุราแช่ (ไวน์ผลไม้/ไวน์ข้าว) 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการเก็บบ่มในถัง สแตนเลส โดยใช้ผลไม้หรือน้ าผลไม้เข้มข้น และข้าวหรือ
ธัญพืช เป็นวัตถุดิบ ก่อนขยายมีก าลังการผลิตประมาณ 12,00 ลิตร/วัน ส่วนภายหลังขยายก าลังการผลิต 
ไม่เปลี่ยนแปลงก าลังการผลิตจากเดิม  

   2) ผลพลอยได้ ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตของโครงการ ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ น้ าทิ้ง 
ที่มีธาตุอาหารสูง และอาหารสัตว์ รายละเอียดอ้างถึงตารางที่ 2.2-1  
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ตารางท่ี 2.2-1 ปริมาณการใช้ แหล่งที่มา การจัดเก็บ และการน าไปใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบ สารเคมี 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน ์
ปริมาณ (ตัน/วัน) 

วิธีการจัดเก็บ 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง (เท่ียว/ปี) 
EIA ปี25641/ หลังขยาย EIA ปี25641/ หลังขยาย 

1. วัตถุดิบ        
1.1  กากน้ าตาล - ใช้ในกระบวนการหมักส่าสุรา เพื่อ

ผลิตแอลกอฮอล์ 95 % สุรากลั่น
ชนิด สุราขาว/สุราผสม/สุราปรุง
พิเศษ 

141.60 
 

141.60 
 

- จัดเก็บไว้ในถังเก็บกากน้ าตาล ขนาด 
3,800 ลูกบาศก์เมตร/ถัง จ านวน 
4 ถัง  

รถบรรทุก  
10 ล้อ และ  

18 ล้อ 

10 
(เที่ยว/วัน) 

 

10 
(เที่ยว/วัน) 

 

1.2  ข้าวหรือธัญพืช - ใช้ในกระบวนการหมักส่าสุรา เพื่อ
ผลิตสุรากลั ่นชนิด สุราขาว/สุรา
ผสม/สุราปรุงพิเศษ และสุราแช่
ข้าว (ไวน์ข้าวหรือธัญพืช) 

242.57 
 

502.58 
 

- จัดเก็บไว้ในไซโล ขนาดความจุ 100 
ตัน/ไซโล จ านวน 12 ไซโล 

รถบรรทุก  
10 ล้อ และ  

18 ล้อ 

16 
(เที่ยว/วัน) 

34 
(เที่ยว/วัน) 

1.3  ผลไม้  
      (สับปะรดและองุ่น) 

- ใช้ในกระบวนการเตรียมน้ าผลไม้ 
เพื่อผลิตสุรากลั่นชนิด สุราพิเศษ 
(ประเภทบรั่นดี) 

89.00 
 

65.60 
 

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุกน าเข้ามาที่ 
Drumper Unloader เพื่อถ่ายผลไม้
เข้ าไปท าความสะอาด โดยผ่ าน
สายพานล าเลียง ก่อนถูกส่งไปยัง
เครื่องคั้นผลไม้  

รถบรรทุก  
10 ล้อ และ  

18 ล้อ 

12 
(เที่ยว/วัน) 

10 
(เที่ยว/วัน) 

1.4  น้ าผลไม้เขม้ข้น - ใช้ในกระบวนการผลิตสุรากลั่นชนิด
สุราพิเศษ (ประเภทบรั่นดี) และสุรา
แช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้)  

3.80 
 

33.24 
 

- จัดเก็บไว้ในถังเก็บน้ าผลไม้ ขนาด 
274 กิโลกรัม/ถัง บริเวณพื้นที่จัดเก็บ
วัตถุดิบ  

รถบรรทุก  
10 ล้อ และ  

18 ล้อ 

2 
(เที่ยว/วัน) 

6 
(เที่ยว/วัน) 

1.5  น้ าตาลทราย - ใช้ ใน เตรียมผลไม้ และกระบวน 
การผลิตสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษ 
(ประเภทบรั่นดี) และสุราแช่ผลไม้ 
(ไวน์ผลไม้) 

16.80 
 

59.72 
 

- บรรจุในถุง Big Bag ขนาด 1 ตัน/ถุง 
หรือ 50 กิโลกรัม/ถุง และจัดเก็บใน
อาคารเก็บวัตถุดิบ 

รถบรรทุก  
10 ล้อ และ  

18 ล้อ 

2 
(เที่ยว/วัน) 

10 
(เที่ยว/วัน) 



      บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 12 -  

ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ปริมาณการใช้ แหล่งที่มา การจัดเก็บ และการน าไปใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้ของโครงการ 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน ์
ปริมาณ (ตัน/วัน) 

วิธีการจัดเก็บ 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง (เท่ียว/ปี) 
EIA ปี25641/ หลังขยาย EIA ปี25641/ หลังขยาย 

1.   วัตถุดิบ (ต่อ)        
1.6  ยีสต ์ - ยีสต์สดใช้ในกระบวนการหมักเพื่อ

ผลิตแอลกอฮอล์ 95 % สุรากลั่น
ชนิด สุราขาว/สุราผสม/สุราปรุง
พิเศษ 

- ยีสต์แห้งใช้ในกระบวนการหมักสุรา
กลั่นชนิดสุราพิเศษ (ประเภทบรั่นดี)  
และสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) 

1.73 
(กิโลกรัม/วัน) 

7.00 
(กิโลกรัม/วัน) 

- ยีสต์สดจัดเก็บในตู้เย็น ควบคุมอุณหภูมิ 
5 องศาเซลเซียส  

- ส่วนยีสต์แห้งจัดเก็บในห้องเย็น ควบคุม
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 

รถบรรทุก  
4 ล้อ 

1 
(เที่ยว/ปี) 

2 
(เที่ยว/ปี) 

2. สารเคมี        
2.1  แอมโมเนียมซลัเฟต 

(Ammonium 
Sulphate) 

- ระบบหมักสุรา 0.45 0.77 
 

- จัดเก็บไว้ในถุงพลาสติกชนิด PE ขนาด 
50 กิโลกรัม/ใบ  บริเวณอาคารจัดเก็บ
สารเคมี 2 พื้นที่ขนาด 22.8 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 
10 ล้อ 

24 36 
 

2.2  ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 
(Diammonium 
Phosphate) 

- ระบบหมักสุรา 0.45 0.80 - จัดเก็บไว้ในถุงพลาสติกชนิด PE ขนาด 
25 กิโลกรัม/ใบ  บริเวณอาคารจัดเก็บ
สารเคมี 2 พื้นที่ขนาด 22.8 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 
10 ล้อ 

24 36 

2.3  สารป้องกันฟอง 
(Antifoam) 

- ระบบหมักสุรา 9.00 
(กิโลกรัม/วัน) 

32.17 
(กิโลกรัม/วัน) 

- จัดเก็บไว้ในถุงพลาสติกชนิด PE ขนาด 
20 กิโลกรัม/ใบ บริเวณอาคารจัดเก็บ
สารเคมี 1 พื้นที่ขนาด 6.56 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 
4 ล้อ 

12 24 

2.4  แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 
(Ammonium 
Hydroxide; NH4OH) 

- ระบบหมักสุรา 8.40 
(กิโลกรัม/วัน) 

- - ยกเลิกการใช้งาน - 12 
 

- 

2.5  โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% 
(Sodium Hydroxide; 
NaOH) 

- ใช้เตรียมน้ าปราศจากแร่ธาตุและ
ระบบท าความสะอาด 

0.24 0.28 - จัดเก็บไว้ในถังสแตนเลส ขนาด 30,000 
ลิตร/ถัง จ านวน 2 ถัง บริเวณอาคาร
จัดเก็บสารเคมี  2 พื้นที่ ขนาด 22.5 
ตารางเมตร 

รถบรรทุก
สารเคมีเหลว 

12 
 

24 
 



      บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ปริมาณการใช้ แหล่งที่มา การจัดเก็บ และการน าไปใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้ของโครงการ 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน ์
ปริมาณ (ตัน/วัน) 

วิธีการจัดเก็บ 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง (เท่ียว/ปี) 
EIA ปี25641/ หลังขยาย EIA ปี25641/ หลังขยาย 

2. สารเคมี (ต่อ)        
2.6  กรดไฮโดรคลอริกหรือ 

กรดเกลือ 25% 
(Hydrochloric Acid; HCl) 

- ใช้ท าความสะอาดตัวกรอง UF 
ในระบบผลิตน้ าประปา 

0.02 0.03 - จัดเก็บไว้ในถังพลาสติก ชนิด PE ขนาด 
35 กิโลกรัม/ถัง บริเวณอาคารจัดเก็บ
สารเคมี 2 พื้นที่ขนาด 22.2 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 
4 ล้อ 

12 
 

24 
 

2.7  โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 10% 
(Sodium hypochlorite; 
NaOCl) 

- ใช้ในระบบผลิตน้ าประปา 0.02 0.04 - จัดเก็บไว้ในถังพลาสติกชนิด PE ขนาด 
20 กิโลกรัม/ถัง บริเวณอาคารจัดเก็บ
สารเคมี 2 พื้นที่ขนาด 22.8 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 
4 ล้อ หรือ 

6 ล้อ 

8 
 

12 
 

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

- ใช้ในระบบผลิตน้ าประปา 0.18 0.37 - จัดเก็บไว้ในถุงพลาสติกชนิด PE ขนาด 
25 กิโลกรัม/ใบ บริเวณอาคารจัดเก็บ
สารเคมี 1 พื้นที่ขนาด 6.56 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 
4 ล้อ, 6 ล้อ 
หรือ 10 ล้อ 

24 
 

48 
 

2.9  โพลีอะคริลาไมด์ประจุลบ
หรือโพลิเมอร์ประจุลบ  

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

- ใช้ในระบบผลิตน้ าประปา 3.16 
(กิโลกรัม/วัน) 

6.32 
(กิโลกรัม/วัน) 

- จัดเก็บไว้ในถุงพลาสติกชนิด HDPE 
ขนาด 25 กิโลกรัม/ใบ บริเวณอาคาร
จัดเก็บสารเคมี  1 พื้นที่ ขนาด 6.56 
ตารางเมตร 

รถบรรทุก 
4 ล้อ 

2 
 

2 
 

2.10 โซเดียมคลอไรด์  
(Sodium chloride;  
NaCl 25%) 

- ใช้ในระบบผลิตน้ าประปา 2.89 5.78 - จัดเก็บไว้ในถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 
40,000 ลิตร/ถัง จ านวน 1 ถัง บริเวณ
อาคารจัดเก็บสารเคมี 2 พื้นที่ขนาด 
22.2 ตารางเมตร 

รถบรรทุก
สารเคมีเหลว 

72 
 

96 
 

2.11 ถ่านกัมมันต์ 
(Activated Carbon) 

- ใช้ในระบบผลิตน้ าประปา 0.04 0.06 - จัดเก็บไว้ในถุงพลาสติกชนิด PE ขนาด 
12.5 กิโลกรัม/ใบ บริเวณอาคารจัดเก็บ
สารเคมี 1 พื้นที่ขนาด 13.12 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 
4 ล้อ 

4 
 

8 
 



      บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ปริมาณการใช้ แหล่งที่มา การจัดเก็บ และการน าไปใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้ของโครงการ 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน ์
ปริมาณ (ตัน/วัน) 

วิธีการจัดเก็บ 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง (เท่ียว/ปี) 
EIA ปี25641/ หลังขยาย EIA ปี25641/ หลังขยาย 

2. สารเคมี (ต่อ)        
2.12  สารเคมีป้องกันตะกรัน 

(Anti-Scale) 
- ใช้ในระบบผลิตน้ า DI 0.03 0.05 - จัดเก็บไว้ในถุงพลาสติกชนิด PE ขนาด 

25 กิโลกรัม/ใบ บริเวณอาคารจัดเก็บ
สารเคมี 1 พื้นที่ขนาด 6.56 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 
4 ล้อ หรือ 

6 ล้อ 

12 
 

12 
 

2.13  โซเดียมซลัไฟต์  
(Sodium sulfite; Na2SO3) 

- ใช้ในระบบผลิตไอน้ า 3.00 
(กิโลกรัม/วัน) 

5.60 
(กิโลกรัม/วัน) 

- จัดเก็บไว้ในถุงพลาสติกชนิด PE ขนาด 
25 กิโลกรัม/ใบ บริเวณอาคารจัดเก็บ
สารเคมี 1 พ้ืนท่ีขนาด 7 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 
4 ล้อ 

4 
 

8 
 

2.14 ไตรโซเดียมฟอสเฟต  
โดดีคาไฮเดรต  
(tri-sodium phosphate 
dodecahydrate) 

- ใช้ในระบบผลิตไอน้ า 5.20 
(กิโลกรัม/วัน) 

10.40 
(กิโลกรัม/วัน) 

- จัดเก็บไว้ในถุงพลาสติกชนิด PE ขนาด 
25 กิโลกรัม/ใบ บริเวณอาคารจัดเก็บ
สารเคมี 1 พื้นที่ขนาด 6.56 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 
4 ล้อ 

4 
 

8 
 

2.15  กรดก ามะถัน หรือ 
กรดซลัฟิวริก  
(Sulfuric acid; H2SO4) 

- ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ
ตะกอนเร่ง (AS) 

0.22 0.43 - บรรจุในถังสารเคมี ขนาด 6 หรือ 10 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถัง เก็บรักษา
ไว้ในบริเวณพื้นที่ระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบตะกอนเร่ง (AS)  

รถบรรทุก 
4 ล้อ หรือ 

6 ล้อ 

24 
 

32 
 

2.16  ยูเรีย (Urea)  - ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ
ตะกอนเร่ง (AS) 

0.13 0.26 - บรรจุในถังสารเคมี ขนาด 6 ลูกบาศก์
เมตร จ านวน 1 ถัง เก็บรักษาไว้ใน
บริเวณพื้นที่ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ
ตะกอนเร่ง (AS) 

รถบรรทุก 
4 ล้อ หรือ 

6 ล้อ 

24 
 

30 
 

2.17  กรดฟอสฟอริก 
(Phosphoric Acid; H3PO4) 

- ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ
ตะกอนเร่ง (AS) 

0.04 0.09 - บรรจุในถังสารเคมี ขนาด 2 ลูกบาศก์
เมตร จ านวน 1 ถัง เก็บรักษาไว้ใน
บริเวณพื้นที่ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ
ตะกอนเร่ง (AS)  

รถบรรทุก
สารเคมีเหลว 

- 24 
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ปริมาณการใช้ แหล่งที่มา การจัดเก็บ และการน าไปใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้ของโครงการ 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน ์
ปริมาณ (ตัน/วัน) 

วิธีการจัดเก็บ 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง (เท่ียว/ปี) 
EIA ปี25641/ หลังขยาย EIA ปี25641/ หลังขยาย 

3. ผลิตภัณฑ ์        
3.1  แอลกอฮอล์ 95 % สุรากลั่น 

ชนิดสุราขาว/สุราผสม/สุรา
ปรุงพิเศษ 

- จ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของ
โครงการ 

138,800 
(ลิตร/วัน) 

252,800 
(ลิตร/วัน) 

- บรรจุเก็บไว้ในถังสแตนเลส ความจุ 160 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถัง เก็บรักษาไว้
ในอาคารเก็บแอลกอฮอล์  

- บรรจุในขวดแก้วขนาด 0.33 ลิตร และ
ขนาด 0.625 ลิตร แล้วบรรจุลงกล่อง
กระดาษลูกฟูกอีกช้ัน ขนาดบรรจุ 12 
หรือ 24 ขวด/ลัง เก็บรักษาไว้ในอาคาร
เก็บสินค้าส าเร็จรูป 

บรรทุก 6 10 
หรือ 18 ล้อ 
บรรทุกตู ้

คอนเทนเนอร ์

72 2/ 
(เที่ยว/วัน) 

122 
(เที่ยว/วัน) 

3.2  สุรากลั่น ชนิดสุราพิเศษ 
(ประเภทบรั่นดี) 

- จ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของ
โครงการ 

10,000 
(ลิตร/วัน) 

46,000 
(ลิตร/วัน) 

- บรรจุในขวดแก้วขนาด 0.30, 0.35 และ 
0.7 ลิตร แล้วบรรจุลงกล่องกระดาษ
ลูกฟูกอีกช้ัน ขนาดบรรจุ 12 หรือ 24 
ขวด/ลัง เก็บรักษาไว้ในอาคารเก็บสินค้า
ส าเร็จรูป  

บรรทุก 6 10 
หรือ 18 ล้อ 
บรรทุกตู ้

คอนเทนเนอร ์

8 2/ 
(เที่ยว/วัน) 

10 
(เที่ยว/วัน) 

3.3 สุราแช่ผลไม้หรือสุราแช่ข้าว 
(ไวน์ผลไม้/ไวน์ข้าว) 

- จ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของ
โครงการ 

1,200 
(ลิตร/วัน) 

1,200 
(ลิตร/วัน) 

- บรรจุในขวดแก้วขนาด 330 มิลลิลิตร 
หรือกระป๋องขนาด 330-350 มิลลิลิตร 
แล้วบรรจุลงกล่องกระดาษลูกฟูกอีกช้ัน 
ขนาดบรรจุ 12 หรือ 24 ขวด/ลัง เก็บ
รักษาไว้ในอาคารเก็บสินค้าส าเร็จรูป  

บรรทุก 6 10 
หรือ 18 ล้อ 
บรรทุกตู ้

คอนเทนเนอร ์

4 
(เที่ยว/วัน) 

4 
(เที่ยว/วัน) 

หมายเหตุ  : 1/  อ้างอิงจากรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ครั้งที่ 3)  
   2/  ทบทวนตัวเลข ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานจริงในปัจจุบัน 
ที่มา  :   บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด, 2564  
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2.3 การขนส่ง 

1)  ระยะก่อสร้าง 

 การก่อสร้างโครงการก าหนดแผนงานสูงสุดประมาณ 24 เดือน มีกิจกรรมการขนส่งในช่วง
ก่อสร้าง ได้แก่ ยานพาหนะที่เกิดขึ้นจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และการเดินทางของคนงานก่อสร้าง 
ซึ่งท าให้มีปริมาณการจราจรในภาพรวมของโครงการสูงสุดคือ 52 คัน/วัน (104 เที่ยว/วัน) กิจกรรมขนส่ง
ข้างต้นจะใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3183 และทางถนนทางหลวงชนบท (ชน.5016) (ทต. วัดสิงห์ - บ้านน้ าพุ) 
และถนนสาธารณะ (ด้านหน้าโรงงาน) ตามล าดับ เพ่ือเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ  

2)  ระยะด าเนินการ 

 กิจกรรมการขนส่งในช่วงด าเนินการ ได้แก่ ยานพาหนะที่เกิดจากการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี 
อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ เชื้อเพลิง และการเดินทางของพนักงาน ซึ่งภายหลังการขยายก าลังการผลิตจะ
ท าให้มีปริมาณการขนส่งในภาพรวมเพ่ิมขึ้นจาก 246 คัน/วัน (492 เที่ยว/วัน) เป็น 370 คัน/วัน (740 เที่ยว/วัน) 
โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม 124 คัน/วัน (248 เที่ยว/วัน) 

2.4 กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ประกอบด้วย กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรากลั่น โดยใช้
ข้าวเป็นวัตถุดิบ กระบวนการผลิตสุรากลั่น โดยใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบ กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และ
สุรากลั่นชนิดสุราพิเศษประเภทบรั่นดี และกระบวนการผลิตสุราแช่ผลไม้หรือสุราแช่ข้าว (ไวน์ผลไม้/ไวน์ข้าว) 
ซึ่งภายหลังขยายก าลังการผลิตครั้งนี้ โครงการมีแผนจะขยายก าลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ โดยการขยายก าลัง
การผลิตรวมสูงสุดจาก 150,000 ลิตร/วัน เป็น 300,000 ลิตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 150,000 ลิตร/วัน) อ้างถึง 
ตารางท่ี 1.1-2 ส าหรับขั้นตอนกระบวนการผลิตแต่ละสายการผลิต มีดังนี้ 

2.4.1  กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรากลั่น โดยใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบ 

ขั้นตอนการผลิตแอลกอฮอล์และสุราที่ใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบ มีขั้นตอน ไม่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม (แสดงดังรูปที่ 2.4.1-1) เป็นกระบวนการกลั่นแบบต่อเนื่อง สามารถสรุปได้ดังนี้  

1) เตรียมวัตถุดิบ (กากน้ าตาล) รับกากน้ าตาลจากโรงงานน้ าตาล โดยขนส่งด้วยรถบรรทุก
สูบเข้าถังเก็บกากน้ าตาลที่เป็นถังปิดของโรงงานที่ตั้งอยู่ในลานถังกากน้ าตาลที่มีก าแพงคอนกรีตล้อมรอบ 

2) เตรียมเชื้อยีสต์ การเตรียมเชื้อยีสต์ส าหรับหมักสุรา โดยสูบกากน้ าตาลจากถังเก็บ เข้าถัง
เตรียมเชื้อ เจือจางด้วยน้ าให้ได้ความหวานน้ าตาลประมาณ 18-20 °Brix ซึ่งต้องใช้น้ าต้มฆ่าเชื้อจุลินทรีย์  
ที่ไม่ต้องการด้วยไอน้ า ท าให้เย็น เติมเชื้อยีสต์ เติมอากาศ ทิ้งไว้ 48-72 ชั่วโมง 

3) หมักส่าสุรา การเตรียมส่าส าหรับหมักสุรา เริ่มจากการสูบกากน้ าตาลจากถังเก็บ เข้าถัง
หมักส่า เจือจางด้วยน้ าให้ได้ความหวานน้ าตาลประมาณ 20-22 oBrix เติมเชื้อยีสต์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 
ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมโดยการหล่อเย็น หมักนานประมาณ 72 ชั่วโมง ยีสต์จะเปลี่ยนน้ าตาลเป็น
แอลกอฮอล์ความเข้มข้นประมาณ 9-10% v/v หลังจากนั้นจะส่งต่อเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป  
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4) กลั่นครั้งที่ 1 (น้ าส่าให้เป็นแอลกอฮอล์ 65%) การกลั่นครั้งที่ 1 หรือกลั่นทับ 1 เป็น
การน าน้ าส่าที่หมักแล้วจากขั้นตอนที่ 3 กรองผ่านตะแกรงปั๊มเข้าถังอุ่นน้ าส่าเหล้าโดยใช้ไอความร้อนของ
แอลกอฮอล์จากการกลั่นก่อนหน้าให้ได้อุณหภูมิประมาณ 55 -60 องศาเซลเซียส ปล่อยน้ าส่าที่อุ่นแล้วเข้า
หอกลั่น โดยใช้ไอน้ าจากหม้อไอน้ าในการต้มกลั่น จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแอลกอฮอล์ 65% v/v ซึ่งจะน าไป
ผลิตเป็นสุราขาว และ/หรือ จะน าไปกลั่นครั้งที่ 2 เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ 95% (หอกลั่นชุดที่ 2) ในขั้นตอน
ต่อไปก็ได้ ส่วนน้ ากากส่าทับ 1 จะถูกส่งไปยังเครื่องระเหยน้ ากากส่า (Evaporator) ของบริษัท ดินสวย  
น้ าใส จ ากัด เพ่ือใช้ในการผลิตไอน้ าต่อไป 

5) กลั่นครั้งที่ 2 (กลั่นแอลกอฮอล์ 65% ให้เป็นแอลกอฮอล์ 95%) การกลั่นครั้งที่ 2 หรือ
กลั่นทับ 2 เป็นการน าแอลกอฮอล์ 65% ที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 มาเจือจางน้ า ลดดีกรีลงเหลือ 28 -30% 
หลังจากนั้นน าไปกลั่นต่อในหอกลั่นชุดที่ 2 เพ่ือให้ได้แอลกอฮอล์ดีกรี 95-96% v/v ซึ่งจะน าไปผลิตเป็นรัม  
สุราผสม สุราผสมพิเศษ สุราปรุงแต่งพิเศษ นอกจากนี้ ยังได้แอลกอฮอล์หัวและหางที่สามารถน าไปผสมกับ
แอลกอฮอล์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 แล้วน ากลับไปกลั่นใหม่ ส่วนน้ ากากส่าทับ 2 จะถูกส่งไปยังเครื่องระเหยน้ า
กากส่า (Evaporator) ของบริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด เพ่ือใช้ในการผลิตไอน้ าต่อไป 

6) เก็บแอลกอฮอล์และบ่มสุรา น าแอลกอฮอล์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 5 เก็บในถังสแตนเลสใน
ห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกและปลอดภัย รอการน าไปใช้ บางส่วนน าไปบ่มในถังไม้โอ๊คโดยการลดดีกรีลงแล้ว
จึงน าไปบรรจุลงถังไม ้

7) ปรุงแต่ง น าแอลกอฮอล์และสุราเก็บบ่มจากขั้นตอนที่ 6 สูบเข้าถังผสมท าการปรุงแต่ง 
โดยการเติมน้ าหรืออาจมีการเติมสี เช่น สีคาราเมล กลิ่น น้ าตาล หัวเชื้อแล้วแต่ชนิดของสุราที่จะท าการผลิต 
หลังจากนั้นกรองให้ใสด้วยกระดาษกรอง แล้วจึงใส่ถังรอการบรรจุ  

8) บรรจุ น าสุราที่ได้จากขั้นตอนที่ 7 มาบรรจุลงขวด ขนาดบรรจุ ชนิดของขวดแล้วแต่ชนิด
ของสุรา และรอการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ก่อนส่งไปจ าหน่ายต่อไป 
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รูปที่ 2.4.1-1 กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรากลั่น โดยใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบ 
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2.4.2 กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรากลั่น โดยใช้ข้าวหรือธัญพืชเป็นวัตถุดิบ 

ขั้นตอนการผลิตแอลกอฮอล์และสุราที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบ มีขั้นตอน ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
(แสดงดังรูปที่ 2.4.2-1) เป็นกระบวนการกลั่นแบบต่อเนื่อง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) เตรียมวัตถุดิบ (ข้าว) รับข้าวมาจากโรงสี ขนส่งด้วยรถบรรทุกน าเข้าไซโลเก็บข้าวเป็น
วัตถุดิบประเภทที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก จึงต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ าตาลก่อน และ
ขบวนการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ าตาล ท าได้โดยการน าข้าวไปโม่ในเครื่องโม่ข้าว ก่อนน าไปต้มกับน้ าในสัดส่วน 1:4 
ให้สุกโดยใช้ไอน้ า เติมเอ็นไซม์แอลฟาอะไมเลส และกลูโคสอะไมเลส ย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาล หลังจากต้ม 
จะได้น้ าข้าวความหวานประมาณ 20-22 °Brix  

2) เตรียมเชื้อยีสต์ การเตรียมเชื้อยีสต์ส าหรับหมักแอลกอฮอล์และสุรา ท าโดยการสูบน้ าต้ม
ข้าวที่ผ่านการย่อยแล้วจากถังต้มข้าวประมาณ 10% มาใส่ในถังเตรียมเชื้อยีสต์ ต้มฆ่าเชื้อ จุลินทรีย์ที่ไม่
ต้องการด้วยไอน้ าอีกครั้ง ท าให้เย็น เติมเชื้อยีสต์บริสุทธิ์ เติมอากาศและทิ้งไว้ประมาณ 48-72 ชั่วโมง ซึ่งยีสต์
จะเพ่ิมจ านวนขึ้นในถังเตรียมเชื้อยีสต์ และมีปริมาณมากเพียงพอในการน าไปใช้หมักส่าสุราในขั้นตอนต่อไป 

3) หมักส่าสุรา การเตรียมส่าส าหรับหมักสุราเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนน้ าตาลกลูโคสด้วยขบวนการ
ไกลโคไลซิส โดยการสูบน้ าต้มข้าวที่ผ่านการย่อยให้เป็นน้ าตาลแล้วจากถังต้มข้าวมาเข้าถังหมักส่าสุราที่ผ่าน
การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการด้วยไอน้ าแล้ว เติมเชื้อยีสต์ที่เตรียมไว้จากขั้นตอนที่ 2 ในสัดส่วนประมาณ 5-10% 
หลังจากเชื้อยีสต์เพ่ิมจ านวนเพียงพอแล้ว ควบคุมให้กระบวนการหมักเป็นแบบไม่มีอากาศยีสต์จะเปลี่ยนน้ าตาล
ให้เป็นแอลกอฮอล์ ในกระบวนการหมักจะเกิดความร้อนขึ้น จึงต้องควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม โดยการหล่อเย็น
ด้วยน้ า ควบคุมให้อุณหภูมิการหมักอยู่ประมาณ 35-38 องศาเซลเซียส หมักนาน 72 ชั่วโมง ยีสต์จะเปลี่ยนน้ าตาล
ในน้ าต้มข้าวเป็นแอลกอฮอล์ความเข้มข้นประมาณ 9-10 %v/v หลังจากนั้นจะส่งไปกลั่นในหอกลั่นสุราต่อไป 

4) กลั่นครั้งที่ 1 (น้ าส่าให้เป็นแอลกอฮอล์ 65%) การกลั่นครั้งที่ 1 หรือกลั่นทับ 1 เป็นการน าน้ า
ส่าที่หมักแล้วจากขั้นตอนที่ 3 กรองผ่านตะแกรงก่อนปั๊มเข้าถังอุ่นน้ าส่าเหล้าโดยใช้ไอความร้อนของแอลกอฮอล์
จากการกลั่นก่อนหน้าให้ได้อุณหภูมิประมาณ 55-60 องศาเซลเซียส ปล่อยน้ าส่าที่อุ่นแล้วเข้าหอกลั่น โดยใช้ไอน้ า
จากหม้อไอน้ าในการต้มกลั่น จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแอลกอฮอล์ 65% v/v ซึ่งจะน าไปผลิตเป็นสุราขาว และ/หรือ 
จะน าไปกลั่นครั้งที่ 2 เพ่ือให้ได้แอลกอฮอล์ 95% (หอกลั่นชุดที่ 2) ในขั้นตอนต่อไปก็ได้ ส่วนน้ ากากส่าทับ 1  
จะถูกส่งไปยังเครื่องระเหยน้ ากากส่า (Evaporator) ของบริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด เพ่ือใช้ในการผลิตไอน้ า 

5) กลั่นครั้งที่ 2 (กลั่นแอลกอฮอล์ 65% ให้เป็นแอลกอฮอล์ 95%) การกลั่นครั้งที่ 2 หรือ
กลั่นทับ 2 เป็นการน าแอลกอฮอล์ 65% ที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 มาเจือจางน้ า ลดดีกรีลงเหลือ 28 -30% 
หลังจากนั้นน าไปกลั่นต่อในหอกลั่นชุดที่ 2 เพ่ือให้ได้แอลกอฮอล์ดีกรี 95-96% v/v ซึ่งจะน าไปผลิตเป็นรัม 
สุราผสม สุราผสมพิเศษ สุราปรุงแต่งพิเศษ นอกจากนี้ ยังได้แอลกอฮอล์หัวและหางที่สามารถน าไปผสมกับ
แอลกอฮอล์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 แล้วน ากลับไปกลั่นใหม่ ส่วนน้ ากากส่าทับ 2 จะถูกส่งไปยังเครื่องระเหยน้ า
กากส่า (Evaporator) ของบริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด เพ่ือใช้ในการผลิตไอน้ า 

6) ปรุงแต่ง น าแอลกอฮอล์และสุราเก็บบ่มจากขั้นตอนที่ 5 ปั๊มเข้าถังผสมท าการปรุงแต่งโดย
การเติมน้ าหรืออาจมีการเติมสี เช่น สีคาราเมล กลิ่น น้ าตาล หัวเชื้อ แล้วแต่ชนิดของสุราที่จะท าการผลิต 
หลังจากนั้นกรองให้ใสด้วยกระดาษกรองแล้วจึงใส่ถังรอการบรรจุ จากนั้นน าสุราที่ได้จากข้ันตอนการปรุงแต่ง 
มาบรรจุลงขวด  ขนาดบรรจุ ชนิดของขวดแล้วแต่ชนิดของสุรา รอการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สรรพสามิต 
และรอการจัดส่งจ าหน่ายต่อไป 
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รูปที่ 2.4.2-1 กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรากลั่น โดยใช้ข้าวหรือธัญพืชเป็นวัตถุดิบ 
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2.4.3  กระบวนการผลิตสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษ ประเภทบรั่นดี โดยใช้ผลไม้เป็นวัตถุดิบ 

ขั้นตอนการผลิตสุรากลั ่นชนิดสุราพิเศษ  ประเภทบรั่นดี โดยใช้ผลไม้เป็นวัตถุดิบ      
มีขั้นตอนไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (แสดงดังรูปที่ 2.4.3-1) เป็นกระบวนการกลั่นแบบต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้ 

1) เตรียมวัตถุดิบ (ผลไม้) รับผลไม้มาจากลานรับซื้อผลไม้ ขนส่งด้วยรถบรรทุกน าเข้า
มาที่ Dumper Unloader เพื่อถ่ายผลไม้เข้าไปท าความสะอาด โดยผ่านสายพานล าเลียงและ spray 
ล้างผลไม้ด้วยน้ าสะอาด จากนั้นผลไม้จะถูกส่งเข้ามาที่เครื่องคั้น จะได้น้ าผลไม้ที่มีความหวานประมาณ 
10-14°Brix 

2) เตรียมเชื้อยีสต์ การเตรียมเชื้อยีสต์ส าหรับหมักแอลกอฮอล์ ท าโดยการสูบน้ าผลไม้ที่ผสม
กับน้ าเชื่อม ที่มีความหวานประมาณ 18°Brix มาใส่ในถังเตรียมเชื้อยีสต์ ต้มฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการด้วย
ไอน้ า ท าให้เย็น เติมเชื้อยีสต์บริสุทธิ์ เติมอากาศและทิ้งไว้ประมาณ 24-48 ชั่วโมง ซึ่งยีสต์จะเพ่ิมจ านวนขึ้นใน
ถังเตรียมเชื้อยีสต์ และมีประมาณมากเพียงพอในการน าไปใช้หมักส่าสุราในขั้นตอนต่อไป 

3) หมักส่าสุรา การเตรียมส่าส าหรับหมักสุรา เริ่มจากการสูบน้ าผลไม้จากถังเก็บน้ าผลไม้และ
น้ าเชื่อมจากถังละลายน้ าตาลเข้าถังหมักส่า ความหวานของน้ าผลไม้ผสมกับน้ าเชื่อมอยู่ที่ประมาณ 20-22 
°Brix เติมเชื้อยีสต์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ควบคุมกระบวนการหมักโดยการเติมอากาศ ควบคุมอุณหภูมิให้
เหมาะสมโดยการหล่อเย็น หมักนานประมาณ 10 วัน ยีสต์จะเปลี่ยนน้ าตาลเป็นแอลกอฮอล์ความเข้มข้น
ประมาณ 10-12% v/v หลังจากนั้นจะส่งต่อเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป  

4) กลั่นครั้งที่ 1 ที่หม้อกลั่น 1 (น้ าส่าให้เป็นแอลกอฮอล์ 28-32%v/v) การกลั่นครั้งที่ 1 หรือ
กลั่นทับ 1 เป็นการน าน้ าส่าผลไม้ที่หมักแล้วจากขั้นตอนที่ 3 ปั๊มเข้าถังอุ่นน้ าส่าโดยใช้ไอความร้อนของ
แอลกอฮอล์จากการกลั่นก่อนหน้าให้ได้อุณหภูมิประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส ปล่อยน้ าส่าที่อุ่นแล้วเข้าสู่
หม้อกลั่น โดยใช้ไอน้ าจากหม้อไอน้ าในการต้มกลั่น จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแอลกอฮอล์ 28-32 %v/v น า
แอลกอฮอล์ที่กลั่นได้จากหม้อต้ม 1 ไปเก็บรวบรวมในถังเก็บแอลกอฮอล์ดีกรีต่ ารอน าไปกลั่นครั้งที่ 2 หรือ
กลั่นทับ 2 ที่หม้อต้ม 2 ส่วนน้ ากากส่าทับ 1 จะถูกส่งไปยังเครื่องระเหยน้ ากากส่า (Evaporator) ของบริษัท 
ดินสวย น้ าใส จ ากัด เพ่ือใช้ในการผลิตไอน้ า 

5) กลั่นครั้งที่ 2 ที่หม้อกลั่น 2 (กลั่นแอลกอฮอล์ 28-32%v/v ให้เป็นแอลกอฮอล์ 60-78%, 
Batch Distillation) การกลั่นครั้งที่ 2 หรือกลั่นทับ 2 เป็นการน าแอลกอฮอล์ 28-32%v/v ที่ได้จากขั้นตอน
ที่ 4 มากลั่นอีกรอบโดยการใช้ไอน้ าจากหม้อต้มไอน้ า เพ่ือให้ได้แอลกอฮอล์ดีกรี 60 -78%v/v นอกจากนี้ ยัง
ได้แอลกอฮอล์หัวและหางที่สามารถน าไปผสมกับแอลกอฮอล์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 แล้วน ากลับไปกลั่นใหม่  
ส่วนน้ ากากส่าทับ 2 จะถูกส่งไปยังเครื่องระเหยน้ ากากส่า (Evaporator) ของบริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด 
เพ่ือใช้ในการผลิตไอน้ า ส าหรับแอลกอฮอล์ที่ได้จากการกลั่นที่ 2 ไปพักไว้ในถังเก็บแอลกอฮอล์ไปบรรจุและบ่ม
ในถังไม้โอ๊ค 

6) ปรุงแต่ง น าแอลกอฮอล์และสุราเก็บบ่มจากขั้นตอนที่ 6 สูบเข้าถังผสมท าการปรุงแต่ง 
โดยการเติมน้ าหรืออาจมีการเติมสี หัวเชื้อ หลังจากนั้นกรองให้ใสด้วยกระดาษกรอง แล้วจึงใส่ถังรอการบรรจุ 
จากนั้นน าสุราผลไม้ที่ได้จากขั้นตอนการปรุงแต่ง มาบรรจุลงขวดและรอการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่
สรรพสามิต ก่อนส่งไปจ าหน่ายต่อไป 
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รูปที่ 2.4.3-1 กระบวนการผลิตสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษประเภทบรั่นดี โดยใช้ผลไม้เป็นวัตถุดิบ 
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2.4.4  กระบวนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ผลไม้/สุราแช่ข้าว (ไวน์ผลไม้/ไวน์ข้าว) 

ขั้นตอนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ผลไม้/สุราแช่ข้าว (ไวน์ผลไม้/ไวน์ข้าว) เป็นวัตถุดิบ  
มีขั้นตอนไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม (แสดงดังรูปที่ 2.4.4-1 และรูปที่ 2.4.4-2) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่สายการผลิตสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) วัตถุดิบ คือ ผลไม้หรือน้ าผลไม้เข้มข้น และสายการผลิตสุรา  
แช่ข้าว (ไวน์ข้าว) วัตถุดิบคือ ข้าวหรือธัญพืช มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  กระบวนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) 

(1) เตรียมเตรียมวัตถุดิบ (ข้าว) น าข้าวหรือธัญพืช เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว 
ข้าวโพด เป็นต้น ขนส่งด้วยรถบรรทุกน าเข้าถังเก็บ จากนั้นน ามาโม่เพ่ือให้ได้แป้ง ซึ่งข้าวหรือธัญพืชดังกล่าว
เป็นวัตถุดิบประเภทที่มีแป้งเป็นส่วน ประกอบหลัก จึงต้องผ่านขบวนการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ าตาลก่อน และ
ขบวนการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ าตาล ท าได้โดยการน าข้าวไปต้มกับน้ าในสัดส่วน 1:4 ให้สุกโดยใช้ไอน้ า  
เติมเอ็นไซม์แอลฟาอะไมเลส และกลูโคอะไมเลส ย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาล หลังจากต้มจะได้น้ าข้าวความหวาน
ประมาณ 14-24 °Brix จากนั้นให้เติมไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

(2) เตรียมเชื้อยีสต์ การเตรียมเชื้อยีสต์ส าหรับหมักสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ท าโดยการสูบน้ า
ต้มข้าวที่ผ่านการย่อยแล้วจากถังต้มข้าวประมาณ 2 ตัน มาใส่ในถังเตรียมเชื้อยีสต์ ต้มฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่
ต้องการด้วยไอน้ าอีกครั้ง ท าให้เย็น เติมเชื้อยีสต์บริสุทธิ์ เติมอากาศและทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ซึ่งยีสต์จะ
เพ่ิมจ านวนขึ้นในถังเตรียมเชื้อยีสต์ และมีประมาณมากเพียงพอในการน าไปใช้หมักส่าสุราในขั้นตอนต่อไป 

(3) การหมักส่าสุรา การเตรียมส่าส าหรับหมักสุรา เริ่มจากการสูบน้ าต้มข้าวที่ผ่านการ
ย่อยแล้วจากถังต้มข้าวและน้ าเชื่อมจากถังละลายน้ าตาลเข้าถังหมักส่า ความหวานของน้ าต้มข้าวผสมกับ
น้ าเชื่อมอยู่ที่ประมาณ 14-24°Brix เติมเชื้อยีสต์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 กวนประมาณ 30 นาที ควบคุม
กระบวนการหมัก ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมโดยการหล่อเย็น ประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส หมักนาน
ประมาณ 7-20 วัน ยีสต์จะเปลี่ยนน้ าตาลเป็นแอลกอฮอล์ความเข้มข้นประมาณ 5 -12% v/v หลังจากนั้น 
จะส่งต่อเข้ากระบวนการผสมต่อไป  

(4) การเก็บบ่ม น าน้ าสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ได้จากการหมัก มากรองแยกกากออก และ
น าน้ าสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ที่ได้ ไปเก็บบ่มในถังสแตนเลส ที่ อุณหภูมิ 15-18 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 
ประมาณ 7-30 วัน 

(5) การผสม น าน้ าสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ที่บ่มไว้มาท าการผสมกับน้ า น้ าตาล แอลกอฮอล์ 
เครื่องเทศ สมุนไพร และส่วนประกอบอื่นๆ ตามสูตร และปรับความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในถังผสม ขนาด 
30,000 ลิตร ให้ได้ตามมาตรฐาน เก็บตัวอย่างน้ าสุรา ไปตรวจสอบให้ได้สุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ที่มีคุณภาพ
ตามความต้องกา 

(6) การกรอง น าน้ าสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ที่ผสมแล้วไปกรอง ด้วยกระดาษกรองที่มีความ
ละเอียด ไปเก็บในถังรอการบรรจุ จากนั้นน าน้ าสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ที่ผ่านการกรองแล้ว มาบรรจุลงขวดหรือ
กระป๋องปิดฝา ปิดฉลากและแสตมป์อากร พิมพ์วันที่ผลิตลงบนฉลาก จะได้ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปสุราแช่ข้าว  
(ไวน์ข้าว) 
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2)  กระบวนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) 

(1) การเตรียมวัตถุดิบ (น้ าผลไม้) น าน้ าผลไม้เข้มข้น (สับปะรด องุ่น แอปเปิ้ล เป็นต้น)  
มาผสมกับน้ า และน้ าตาล โดยปรับความหวานให้ได้ ประมาณ 14-24°Brix จากนั้นให้เติมไดแอมโมเนียม
ฟอสเฟต และโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟล์ ผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

(2) การเตรียมเชื้อยีสต์ การเตรียมเชื้อยีสต์ส าหรับหมักแอลกอฮอล์ ท าโดยการสูบน้ า
ผลไม้เข้มข้นที่ผสมกับน้ าเชื่อม ที่มีความหวานประมาณ 14-24°Brix มาใส่ในถังเตรียมเชื้อยีสต์ ต้มฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการด้วยไอน้ า ท าให้เย็น เติมเชื้อยีสต์บริสุทธิ์ และทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ซึ่งยีสต์จะ
เพ่ิมจ านวนขึ้นในถังเตรียมเชื้อยีสต์ และมีประมาณมากเพียงพอในการน าไปใช้หมักสุราแช่ผลไม้  (ไวน์ผลไม้) 
ในขั้นตอนต่อไป 

(3) การหมักส่าสุรา การเตรียมส่าส าหรับหมักสุรา เริ่มจากการสูบน้ าผลไม้เข้มข้นจากถัง
เก็บน้ าผลไม้เข้มข้นและน้ าเชื่อมจากถังละลายน้ าตาลเข้าถังหมักส่า ความหวานของน้ าผลไม้เข้มข้นผสมกับ
น้ าเชื่อมอยู่ที่ประมาณ 14-24°Brix เติมเชื้อยีสต์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 กวนประมาณ 30 นาที ควบคุม
กระบวนการหมัก ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมโดยการหล่อเย็น ประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส หมักนาน
ประมาณ 7-20 วัน ยีสต์จะเปลี่ยนน้ าตาลเป็นแอลกอฮอล์ความเข้มข้นประมาณ 5 -12% v/v หลังจากนั้น 
จะส่งต่อเข้ากระบวนการผสมต่อไป  

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

(5) การผสม น าน้ าสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) ที่บ่มไว้มาท าการผสมกับน้ า น้ าตาล กรดซิตริก 
และส่วนประกอบอ่ืนๆ ตามสูตร และปรับความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในถังผสม ขนาด 30 ,000 ลิตร ให้ได้ตาม
มาตรฐาน เก็บตัวอย่างน้ าสุรา ไปตรวจสอบให้ได้สุราแช่ชนิดไวน์ผลไม้ ที่มีคุณภาพตามความต้องการ  

(6) การกรอง น าน้ าสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) ที่ผสมแล้วไปกรอง ด้วยกระดาษกรองที่มี
ความละเอียด ไปเก็บในถังรอการบรรจุ จากนั้นน าน้ าสุราแช่ชนิดไวน์ผลไม้ ที่ผ่านการกรองแล้ว มาบรรจุลง
ขวดหรือกระป๋องปิดฝา ปิดฉลากและแสตมป์อากร พิมพ์วันที่ผลิตลงบนฉลาก จะได้ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปสุรา 
แช่ผลไม ้(ไวน์ผลไม้) 
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รูปที่ 2.4.4-1 กระบวนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) 
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รูปที่ 2.4.4-2 กระบวนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) 
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2.5 ระบบสาธารณูปโภคและหน่วยเสริมการผลิต 

เนื่องจากบริเวณท่ีตั้งโครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา มีโรงงานผลิตไอน้ าและน้ าอุตสาหกรรม
จากน้ ากากส่า (บริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด) และโรงงานผลิตเบียร์ (บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด) 
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือตั้งอยู่ในพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้โครงการ ฯ จะท าหน้าที่บริหารจัดการน้ าเสียกากส่าที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตของโครงการส่งให้ โรงงานผลิตไอน้ าและน้ าอุตสาหกรรมจากน้ ากากส่า เพ่ือใช้ใน
กระบวนการผลิตไอน้ า และจะท าหน้าที่บริหารจัดการน้ าอุตสาหกรรมเพ่ือส่งขายให้กับบริษัท โรงเบียร์ตะวัน
แดง 1999 จ ากัด ส่วนโรงงานผลิตไอน้ าและน้ าอุตสาหกรรมจากน้ ากากส่า (บริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด) จะ
ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ า Condensate และไอน้ าให้กับโครงการ โดยจะใช้น้ าเสียหรือน้ ากากส่าซึ่ง
เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุราของโครงการ ฯ เป็นวัตถุดิบตั้งต้น ดังนั้น ในการ
บริหารจัดการและการใช้ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนมีการใช้ร่วมกัน โดยระบบสาธารณูปโภคเป็นระบบ
สนับสนุนหรือเป็นระบบเสริมในการผลิต ส าหรับความรับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวรายละเอียด
แสดงดังรูปที่ 2.5-1 และตารางท่ี 2.5-1 ซึ่งมีความเพียงพอที่จะรองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 2.5.1  น้ าใช้ 

แหล่งน้ าใช้ของโครงการมาจากแม่น้ าท่าจีน (สุพรรณ ที่กม. 14+100 ฝั่งขวา) โดยมีส านัก
ชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา
อนุญาตโดยตรง โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพลเทพ ฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน อนุญาต
ให้โครงการเพ่ือวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว จ านวน 1 ท่อ ในเขตคันแม่น้ าสุพรรณ ณ กิโลเมตรที่ 
14+100 ของทางน้ าชลประทาน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 8 ต าบลห้วยงู อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และอนุญาตให้
สูบหรือชักน้ าจากทางน้ าชลประทานของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพลเทพ เพ่ือน าไปใช้ในกิจการผลิต
แอลกอฮอล์และสุรา โดยให้สูบน้ าหรือชักน้ าวันละประมาณ 24 ชั่วโมงและให้ใช้น้ าได้ไม่เกินเดือนละ 
450,000 ลูกบาศก์เมตร โดยบริษัทจะต้องสร้างบ่อพักน้ าส ารองไม่น้อยกว่า 120 วัน เพ่ือสูบน้ าไว้ใช้ในกรณี
ขาดแคลนน้ า  

ทั้งนี้ก่อนขยายก าลังการผลิตโครงการมีปริมาณความต้องการใช้น้ าในกิจกรรมต่าง ๆ เฉลี่ย 
ประมาณ 2,187.59 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส าหรับภายหลังขยายก าลังการผลิตคาดว่าโครงการจะมีปริมาณการ
ใช้น้ าเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 10,461.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมข้ึน 8,273.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน) หรือคิดเป็น
ปริมาณการใช้น้ าเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 313,831.20 ลูกบาศก์เมตร/เดือน จากการด าเนินการในแต่ละ
กิจกรรมของโครงการ แบ่งการใช้น้ าภายในโครงการได้ดังนี้ คือ น้ าใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า น้ าใช้ใน
ส านักงาน/โรงอาหาร/บ้านพักพนักงาน น้ าใช้ในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรา  และน้ าใช้ในการรด
ต้นไม้ ซึ่งมีความเพียงพอที่จะรองรับการใช้ประโยชน์ของโครงการ และบริษัทในเครือ ฯ 
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รูปที่ 2.5-1 ความเชื่อมโยงของการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา และบริษัทในเครือ 

น้ า UF 

บ่อเก็บน้ าดิบ ระบบตกตะกอน 

 

โรงงานผลิตเบียร์  โรงงานผลิต
แอลกอฮอล์และสุรา 

 

  ระบบสาธารณูปโภคจากโรงงานผลติแอลกอฮอล์และสรุา 
          น้ าประปา/น้ า UF/น้ าออ่น/น้ า RO/น้ า EDI 
  ไอน้ า 
          น้ า Condensate  
          น้ าเสีย 
          น้ าทิ้ง 
 
 
 

กระบวนการผลิต 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
แบบ UASB 

กระบวนการผลิต 

   อาคารส านักงาน/     
น้ าใช้ในแผนก 

บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด บริษัท โรงเบียรต์ะวันแดง 1999 จ ากัด 

บริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด 

กระบวนการระเหยน้ ากากส่า 
น้ า Condensate 

น้ าอ่อน 

จ าหน่าย 

จ าหน่าย 

น้ า เสี ยก ากส่ า
ทับ 1 และทับ 2 

น้ า UF 

ไอน้ า 

ระบบผลิตน้ า UF#1 

ระบบผลิตน้ า EDI 

โรงงานผลิตไอน้ าและน้ าอุตสาหกรรม 
จากน้ ากากส่า 

ไอน้ า 

น้ าอุตสาหกรรม 

จ าหน่าย 

น้ ากากส่าเข้มข้น 

ระบบผลิตน้ าอุตสาหกรรม น้ าทิ้ง 

 A 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
แบบ UASB และ AS น้ าเสีย  A น้ าทิ้ง 

จ าหน่าย 

ระบบผลิตน้ า UF#2 

น้ าทิ้ง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ AS 

ระบบผลิตน้ า RO ระบบผลิตน้ าอ่อน 
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ตารางที่ 2.5-1  การใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา โรงงานผลิตไอน้ า
และน้ าอุตสาหกรรมจากน้ ากากส่า และโรงงานผลิตเบียร์ 

ระบบ
สาธารณูปโภค 

รายละเอียด การด าเนินการ 

1.  โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด) 
1.1  น้ าดิบ มีบ่อเก็บน้ าดิบทั้งหมด 7 บ่อ ปริมาตร

โดยรวมประมาณ 1,355,400 ลูกบาศก์เมตร 
และมีความต้องการใช้น้ าดิบประมาณ 
10,461.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการจัดหาน้ าดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ าประปาและ
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าใช้ในกิจการของโรงงานผลิต
แอลกอฮอล์และสุรา และโรงงานผลิตเบียร์ 

1.2  ระบบผลิตน้ า 
UF#1 (น้ าดิบ) 

ส่งน้ า UF ประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ให้โรงงานผลิตเบียร์ เพื่อใช้ในส านักงาน/
แผนกต่างๆ 

โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการผลิตและจัดส่งน้ า UF ให้โรงงานผลิตเบียร์ 
ตามปริมาณที่โรงงานผลิตเบียร์ต้องการ 

1.3  ระบบผลิต
น้ าอ่อน 

ส่งน้ าอ่อน ประมาณ 3,536.10 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ให้โรงงานผลิตเบียร์ เพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิต 

โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการผลิตและจัดส่งน้ าอ่อน ให้โรงงานผลิตเบียร์ 
ตามปริมาณที่โรงงานผลิตเบียร์ต้องการ 

1.4  น้ าเสียกากส่า  
ทับ 1 และทับ 2 

 

ส่งน้ าเสียกากส่าทับ 1 และทับ 2 ประมาณ 
3,084.55 ลูกบาศก์เมตร/วัน ให้โรงงาน 
ผลิตไอน้ าและน้ าอุตสาหกรรมจากน้ า 
กากส่า เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไอน้ า 

โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการจัดส่งน้ าเสียกากส่าทับ 1 และทับ 2 ให้โรงงาน 
ผลิตไอน้ าและน้ าอุตสาหกรรมจากน้ ากากส่ า  
ตามก าลังการผลิตโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา 
ที่เกิดขึ้นท้ังหมด 

2.  โรงงานผลิตไอน้ าและน้ าอุตสาหกรรมจากน้ ากากส่า (บริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด) 
2.1  ไอน้ า ส่งไอน้ าให้โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และ

สุรา (กรณีไม่เพียงพอ) และโรงงานผลิต
เบียร์ 
 

โรงงานผลิตไอน้ าและน้ าอุตสาหกรรมจากน้ ากากส่า 
เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตและจัดส่งไอน้ าให้
โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา และโรงงานผลิต
เบียร์ ตามปริมาณที่ต้องการ 

2.2  น้ า Condensate ส่ งน้ า  Condensate ให้ โร ง งาน ผ ลิ ต
แอลกอฮอล์และสุรา 3,084.55 ลูกบาศก์
เมตร/วัน 

โรงงานผลิตไอน้ าและน้ าอุตสาหกรรมจากน้ ากากส่า 
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งน้ า Condensate ที่
เกิดจากกระบวนการระเหยน้ ากากส่า ผ่านทางท่อ 
ให้โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา  

2.3  ระบบผลิตน้ า
อุตสาหกรรม 

ส่งน้ าอุตสาหกรรม ให้โรงงานผลิตเบียร์  
เพื่อใช้ในการล้างท าความสะอาดพื้น 

โรงงานผลิตไอน้ าและน้ าอุตสาหกรรมจากน้ ากากส่า 
เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตและจัดส่งน้ าอุตสาหกรรม
ให้โรงงานผลิตเบียร์ ตามปริมาณที่โรงงานผลิตเบียร์
ต้องการ 

3.  โรงงานผลิตเบียร์ (บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด) 
3.1  ระบบผลิตน้ า 

UF จากน้ าดิบ 
รับน้ า UF ประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
จากโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา  
เพื่อใช้ในส านักงาน/แผนกต่างๆ 

โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการผลิตและจัดส่งน้ า UF ให้โรงงานผลิตเบียร์ 
ตามปริมาณที่โรงงานผลิตเบียร์ต้องการ 

3.2  ระบบผลิต
น้ าอ่อน 

รับน้ าอ่อน ประมาณ 3,536.10 ลูกบาศก์
เมตร/วัน จากโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ 
และสุรา เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 

โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการผลิตและจัดส่งน้ าอ่อน ให้โรงงานผลิตเบียร์ 
ตามปริมาณที่โรงงานผลิตเบียร์ต้องการ 

3.3  ระบบผลิตน้ า
อุตสาหกรรม  

รับ น้ าอุ ต ส าห กรรม  ป ระมาณ  20.0 
ลูกบาศก์เมตร/วัน จากโรงงานผลิตไอน้ า
และน้ าอุตสาหกรรมจากน้ ากากส่า เพื่อใช้
ในการล้างท าความสะอาดพื้น 

โรงงานผลิตไอน้ าและน้ าอุตสาหกรรมจากน้ ากากส่า  
เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตและจัดส่งน้ าอุตสาหกรรม
ให้โรงงานผลิตเบียร์ ตามปริมาณที่โรงงานผลิตเบียร์
ต้องการ 
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ตารางที่ 2.5-1 (ต่อ) การใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา โรงงานผลิต
ไอน้ าและน้ าอุตสาหกรรมจากน้ ากากส่า และโรงงานผลิตเบียร์ 

ระบบสาธารณูปโภค รายละเอียด การด าเนินการ 
3. โรงงานผลิตเบียร์ (บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด) 
3.4  ระบบผลิตไอน้ า รับไอน้ า จากโรงงานผลิตไอน้ าและ 

น้ าอุตสาหกรรมจากน้ ากากส่า เพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิต 

โรงงานผลิตไอน้ าและน้ าอุตสาหกรรมจากน้ ากากส่า 
เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตและจัดส่งไอน้ าให้
โรงงาน ผลิตเบียร์ ตามปริมาณที่โรงงานผลิตเบียร์
ต้องการ 

3.5  น้ าท้ิง 
 

ส่งน้ าทิ้ งหลังการบ าบัดทางระบบท่อ
ให้กับระบบผลิตน้ า UF ของโรงงานผลิต
ไอน้ าและน้ าอุตสาหกรรมจากน้ ากากส่า 
เพื่อผลิตเป็นน้ าอุตสาหกรรม 

โรงงานผลิตเบียร์เป็นผู้รับผิดชอบในการบ าบัดน้ าทิ้ง
ให้ได้มาตรฐานและจัดส่งให้โรงงานผลิตไอน้ าและ 
น้ าอุตสาหกรรมจากน้ ากากส่า ตามปริมาณที่
ต้องการ 

ที่มา :  บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด, 2564 

 2.5.2  ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 

ระบบปรับปรุงคุณภาพของโครงการ ประกอบด้วย 5 ระบบ คือ ระบบผลิตน้ าประปาแบบ
ตกตะกอน และการกรองน้ าแบบอัลตราฟิวเตชั่น (Ultra Filtration System: UF) ระบบผลิตน้ าอ่อน 
(Softener System) ระบบรีเวอร์สออสโมสิส (Reverse Osmosis System) และระบบผลิตน้ าบริสุทธิ์
ปราศจากไอออน (Electro Deionization System; EDI) มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ระบบผลิตน้ าประปา มีความสามารถในการผลิตน้ าประปา 134.75 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
หรือ 2,695 ลูกบาศก์เมตร/วัน จ านวน 1 ชุด (คิดเวลาท างานที่ 20 ชั่วโมง) มีลักษณะเป็นระบบผลิต
น้ าประปาแบบตกตะกอนแบบมีชั้นตะกอน (Sludge Blanket Clarifier) โดยภายหลังขยายก าลังการผลิต 
โครงการจะติดตั้งระบบผลิตน้ าประปาจ านวน 1 ชุด มีความสามารถในการผลิต 350 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
หรือ 7,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดเวลาท างานที่ 20 ชั่วโมง) เมื่อรวมกับระบบเดิมจะมีอัตราการผลิต
น้ าประปาสูงสุดรวม 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 10,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน จ านวน 1 ชุด (คิดเวลา
ท างานที่ 20 ชั่วโมง) 

2) ระบบการกรองน้ าแบบอัลตราฟิวเตชั่น (Ultra Filtration System: UF) เป็นระบบ
การผลิตน้ าใช้หลักส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน น้ าชดเชยส าหรับระบบหล่อเย็น น้ าใช้ส าหรับ
ส านักงาน โรงอาหาร บ้านพักและน้ าใช้ทั่วไป และน้ าใช้ในบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด จาก
รายงานการเปลี่ยนแปลง ฯ (ครั้งที่ 3) ปีพ.ศ. 2564 พบว่า โครงการได้ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ าใช้
แบบอัลตราฟิวเตชั่น (UF) มีอัตราการผลิตน้ าอัลตราฟิวเตชั่น (UF) 132 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือประมาณ 
2,640 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ระยะเวลาในการท างานของระบบ 20 ชั่วโมง/วัน) จ านวน 1 ชุด (ชุดที่ 1/1) 
โดยภายหลังขยายก าลังการผลิต โครงการจะติดตั้งระบบผลิตน้ าใช้แบบอัลตราฟิวเตชั่น (UF) เพ่ิมขึ้นอีก  
1 ชุด (ชุดที่ 1/2) มีอัตราการผลิตน้ าอัลตราฟิวเตชั่น (UF) ขนาด 343 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือประมาณ 
6,860 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ระยะเวลาในการท างานของระบบ 20 ชั่วโมง/วัน) เมื่อรวมกับระบบเดิม 
จะมีอัตราการผลิตน้ าแบบอัลตราฟิวเตชั่น (UF) สูงสุดรวม 475 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 9 ,500  
ลูกบาศก์เมตร/วัน จ านวน 1 ชุด (คิดเวลาท างานท่ี 20 ชั่วโมง) ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าโครงการ 
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นอกจากนี้โครงการยังมีน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดและผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งแล้ว ดังนั้น
โครงการจึงมีแนวคิดในการออกแบบระบบการกรองน้ าแบบอัลตราฟิวเตชั่น (UF) เพิ่มอีก 2 ชุด (ชุดที่ 2/1 
และ 2/2) โดยใช้น้ าหมุนเวียนจากน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้ว มีอัตราการผลิตน้ าชุดละ 150 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง หรือประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ระยะเวลาในการท างานของระบบ 20 ชั่วโมง/วัน) 
รวมจะมีอัตราการผลิตน้ าแบบอัลตราฟิวเตชั่น (UF) สูงสุดรวม 300 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 6,000 
ลูกบาศก์เมตร/วัน จ านวน 1 ชุด (คิดเวลาท างานที่ 20 ชั่วโมง) ซึ่งจะจ าหน่ายเป็นน้ าอุตสาหกรรมหรือ 
น้ าใช้ทางการเกษตรต่อไป 

3) ระบบผลิตน้ าอ่อน (Softener System) ระบบจะก าจัดอนุภาคขนาดเล็ก (เช่น cartridge 
filter) การก าจัดไอออนที่เหลือด้วยการแลกเปลี่ยนประจุด้วย mixed bed exchanger จากรายงานการ
เปลี่ยนแปลง ฯ (ครั้งที่ 3) ปีพ.ศ. 2564 พบว่า โครงการได้ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ าอ่อน (Softener System) 
มีอัตราการผลิตน้ าขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (คิดที่ระยะเวลาในการท างานของระบบ 20 ชั่วโมง/วัน) 
หรือประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยภายหลังขยายก าลังการผลิต โครงการจะติดตั้งระบบผลิน้ าอ่อน 
(Softener System) เพ่ิมขึ้นอีก 1 ชุด มีอัตราการผลิตน้ าชุดละ 130 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือประมาณ 
2,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ระยะเวลาในการท างานของระบบ 20 ชั่วโมง/วัน) ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้
น้ าโครงการ เมื่อรวมกับระบบเดิมจะมีอัตราการผลิตน้ าอ่อนสูงสุด 250 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 5,000 
ลูกบาศก์เมตร/วัน จ านวน 1 ชุด (คิดเวลาท างานที่ 20 ชั่วโมง) ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าโครงการ 

4) ระบบผลิตน้ ารีเวอร์สออสโมสิส (Reverse Osmosis System) เริ่มจากน าน้ าอ่อนผ่าน
เครื่องกรองจากระบบผลิตน้ าอ่อน (Softener System) เพ่ือผลิตน้ า RO โดยเครื่องกรองจากระบบรีเวอร์ส 
ออสโมซิส จากรายงานการเปลี่ยนแปลง ฯ (ครั้งที่ 3) ปีพ.ศ. 2564 พบว่า โครงการได้ออกแบบและติดตั้งระบบ 
รีเวอร์สออสโมสิส (Reverse Osmosis System) มีอัตราการผลิตขนาด 23.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด 
(คิดที่ระยะเวลาในการท างานของระบบ 20 ชั่วโมง/วัน) หรือประมาณ 470 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยภายหลัง
ขยายก าลังการผลิต โครงการจะติดตั้งระบบรีเวอร์สออสโมสิส (Reverse Osmosis System)เพ่ิมข้ึนอีก 1 ชุด  
มีอัตราการผลิตน้ า 23.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือประมาณ 470 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ระยะเวลาในการ
ท างานของระบบ 20 ชั่วโมง/วัน) เมื่อรวมกับระบบเดิมมีอัตราการผลิตน้ า RO สูงสุด 47 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 
940 ลูกบาศก์เมตร/วัน จ านวน 1 ชุด (คิดเวลาท างานที่ 20 ชั่วโมง) ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าโครงการ  

5) ระบบผลิตน้ าบริสุทธิ์ปราศจากไอออน (Electro Deionization System; EDI)  
เริ่มจากน าน้ า RO ที่ถูกเก็บไว้ในถังเก็บน้ า RO (RO tank) มาผลิตน้ าบริสุทธิ์ปราศจากไอออน ด้วยระบบ
อิเลค  โตรดีไอออไนเซชั่น (Electrodeionization System: EDI) ซึ่งจะท าให้น้ าที่ผลิตได้มีความบริสุทธิ์สูง  
มีอนุภาคสารที่น าไฟฟ้าต่ า จากรายงานการเปลี่ยนแปลง ฯ (ครั้งที่ 3) ปีพ.ศ. 2564 พบว่า โครงการได้
ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ าบริสุทธิ์ปราศจากไอออน (Electro Deionization System; EDI) มีอัตรา 
การผลิตขนาด 11 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด (คิดที่ระยะเวลาในการท างานของระบบ 20 ชั่วโมง/วัน) 
หรือประมาณ 220 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยภายหลังขยายก าลังการผลิต โครงการจะติดตั้งระบบผลิตน้ า
บริสุทธิ์ปราศจากไอออน (Electro Deionization System; EDI) เพ่ิมขึ้นอีก 1 ชุด มีอัตราการผลิตขนาด  
11 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด (คิดที่ระยะเวลาในการท างานของระบบ 20 ชั่วโมง/วัน) หรือประมาณ 
220 ลูกบาศก์เมตร/วัน เมื่อรวมกับระบบเดิมจะมีอัตราการผลิตน้ า RO สูงสุด 22 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 
440 ลูกบาศก์เมตร/วัน จ านวน 1 ชุด (คิดเวลาท างานที่ 20 ชั่วโมง) ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าโครงการ 
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 2.5.3  ระบบไฟฟ้า 

การใช้ไฟฟ้าของโครงการ ตามรายงานการเปลี่ยนแปลง ฯ (ครั้งที่ 3) ปีพ.ศ. 2564 โครงการรับ
ไฟฟ้าที่มีแรงดัน 115 กิโลโวลต์ มาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอหันคา  เข้ามายังสถานีย่อยที่ตั้งอยู่
ภายในพ้ืนที่ของโครงการ เพ่ือปรับลดแรงดันไฟฟ้าให้เหลือ 22 กิโลโวลต์ ก่อนจะปรับลดแรงดันอีกครั้งด้วย
หม้อแปลงไฟฟ้าในแต่ละพ้ืนที่ที่จะน าไปใช้งานให้เหลือแรงดันไฟฟ้า ประมาณ 400 โวลต์ ก่อนจ่ายให้กับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายในโครงการตามสายส่งไฟฟ้า (Feeder) ซึ่งจะส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละจุด
ภายในพ้ืนที่โครงการ โดยก่อนเพ่ิมก าลังการผลิตมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ 2,348 กิโลวัตต์/วัน และ
ภายหลังการขยายก าลังการผลิตครั้งนี้คาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเป็น 22,326 กิโลวัตต์/วัน 
(เพ่ิมขึ้น 19,978 กิโลวัตต์/วัน) เพ่ือใช้เป็นพลังงานให้กับอุปกรณ์/เครื่องจักรในกระบวนการผลิต อาคาร
ส านักงาน หลอดไฟส่องสว่าง และระบบสาธารณูปโภคของโครงการ ทั้งนี้ โครงการปัจจุบันรับไฟฟ้าที่มี
แรงดัน 115 กิโลโวลต์ มาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหันคา เข้ามายังสถานีย่อยที่ตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่ของ
โครงการ เพื่อปรับลดแรงดันไฟฟ้าให้เหลือ 22 กิโลโวลต์ ก่อนจะปรับลดแรงดันอีกครั้งด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าใน
แต่ละพ้ืนที่ที่จะน าไปใช้งานให้เหลือแรงดันไฟฟ้า ประมาณ 400 โวลต์ ก่อนจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้
ภายในโครงการตามสายส่งไฟฟ้า (Feeder) ซึ่งจะส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละจุดภายในพ้ืนที่โครงการ 

 2.5.4  ระบบไอน้ า 

การใช้ไอน้ าของโครงการ ตามรายงานการเปลี่ยนแปลง ฯ (ครั้งที่ 3) ปีพ.ศ. 2564 ระบุว่า 
โครงการท าการติดตั้งหม้อไอน้ า ขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 2 ชุด (ชุดที่ 1-2) โดยหม้อไอน้ าชุดที ่ 1  
ใช้เชื ้อเพลิงจากก๊าซหุงต้ม (LPG) 100% และชุดที่ 2 ใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซหุงต้ม (LPG) และก๊าซชีวภาพ 
(Biogas) ผสมกันในอัตราส่วน 50:50 ส าหรับภายหลังขยายก าลังการผลิตโครงการท าการติดตั้งหม้อไอน้ า 
ขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง เพิ่มเติมจ านวน 3 ชุด (ชุดที่ 3-5) โดยหม้อไอน้ าชุดที่ 1 ใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซหุงต้ม 
(LPG) 100% และชุดที่ 2-5 ใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซหุงต้ม (LPG) และก๊าซชีวภาพ (Biogas) ผสมกันในอัตราส่วน 
50:50 นอกจากนี้กรณีไอน้ าของโครงการไม่เพียงพอต่อกระบวนการผลิตจะซื้อไอน้ า จากโรงงานผลิตไอน้ า
และน้ าอุตสาหกรรมจากน้ ากากส่า ของบริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ติดกับโครงการ มาใช้ใน
กระบวนการผลิตและกิจกรรมเสริมระบบการผลิต  

2.6 ระบบระบายน้ าฝนและการป้องกันน้ าท่วม 

 ระบบระบายน้ าที่มีอยู่เดิมที่ออกแบบให้ระบบระบายน้ าฝนแยกออกจากระบบรวบน้ าเสียยังคงสามารถ
รองรับปริมาณน้ าฝนที่ตกภายในพ้ืนที่ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะมีการรวบรวมน้ าฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการเข้า     
สู่บ่อพักน้ าฝนของโครงการจ านวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อหน่วงน้ าฝน บ่อที่ 1 ขนาดความจุ 3 ,700 ลูกบาศก์เมตร 
และ บ่อหน่วงน้ าฝน บ่อที่ 2 ขนาดความจุ 13,600 ลูกบาศก์เมตร โดยก าหนดให้เป็นบ่อหน่วงน้ าหลักที่รับ
ปริมาณน้ าจากระบบระบายน้ าของโครงการ นอกจากนี้ยังมีบ่อเก็บน้ าดิบ 1 ที่เชื่อมต่อกับบ่อเก็บน้ าดิบ 2 
และบ่อเก็บน้ าดิบ 7 ความจุโดยรวมประมาณ 945,100 ลูกบาศก์เมตร ที่ยังสามารถรองรับปริมาณน้ าฝน
ส่วนเกินได้อีก โดยบ่อหน่วงน้ าหรือบ่อเก็บน้ าดิบต่างๆ จะเชื่อมต่อกันโดยระบบบการสูบน้ าและการเชื่อมต่อ
โดยท่อลอด ดังนั้น โครงการจะไม่มีการระบายน้ าฝนออกนอกพื้นที่โครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณ
น้ าท่วมส าหรับพ้ืนที่ภายนอกโครงการ 
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2.7 มลพิษและการควบคุม 

 2.7.1  มลพิษทางอากาศ 

1)  แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศและระบบรวบรวมมลพิษทางอากาศ 

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจากการด าเนินการผลิตของโครงการ สามารถ
จ าแนกออกเป็น 2 แหล่งก าเนิด ประกอบด้วย (1) หม้อไอน้ า และ (2) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB)  
มีรายละเอียดชนิดมลพิษทางอากาศและการจัดการดังนี้ 

(1)  มลพิษทางอากาศจากหม้อไอน้ าของโครงการ ตามรายงานการเปลี่ยนแปลง ฯ  
(ครั้งที่ 3) ปีพ.ศ. 2564 ก าหนดให้มีหม้อไอน้ าขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 5 ชุด ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้
ท าการติดตั้งหม้อไอน้ าขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง ไปแล้วจ านวน 2 ชุด (ยังไม่ติดตั้ง 3 ชุด) ดังนั้นภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต โครงการจึงจะท าการติดตั้งหม้อไอน้ าขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง เพิ่มจ านวน 3 ชุด เพื่อรองรับ
ก าลังการขยายผลิตเพ่ิมเติม โดยหม้อไอน้ าชุดที่ 1 ใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิง และหม้อไอน้ าชุดที่ 2-5 ใช้ LPG และ 
Biogas เป็นเชื้อเพลิงในสัดส่วน 50:50 แสดงดังตารางที่ 2.7.1-1 ส าหรับมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการ
เดินเครื่องหม้อไอน้ าของโครงการ ได้แก่ ฝุ ่นละออง และมลสารประเภทก๊าซ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ (NO2) ที่ปนมากับก๊าซร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ า   

ตารางที่ 2.7.1-1 แหล่งก าเนิดและปล่องระบายมลพิษทางอากาศโครงการก่อนและภายหลังขยายก าลังการผลิต 
ล าดับ รหัสปล่อง แหล่งก าเนิด เชือ้เพลิง หมายเหต ุ

1 ปล่อง Boiler 1 หม้อไอน้ า ชุดที่ 1 
(ขนาด 15 ตัน/ช่ัวโมง) 

LPG 100% - 

2 ปล่อง Boiler 2 หม้อไอน้ า ชุดที่ 2 
(ขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง) 

LPG:Biogas 
50:50 

- 

3 ปล่อง Boiler 3 หม้อไอน้ า ชุดที่ 3 
(ขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง) 

LPG:Biogas 
50:50 1/ 

ยังไม่ได้ท าการติดตั้ง 

4 ปล่อง Boiler 4 หม้อไอน้ า ชุดที่ 4 
(ขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง) 

LPG:Biogas 
50:501/ 

ยังไม่ได้ท าการติดตั้ง 

5 
 

ปล่อง Boiler 5 หม้อไอน้ า ชุดที่ 5 
(ขนาด 15 ตัน/ช่ัวโมง) 

LPG:Biogas 
50:50 1/ 

ยังไม่ได้ท าการติดตั้ง 

หมายเหตุ  : 1/  รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ครั้งที่ 3)  

ที่มา  :   บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด, 2564 

(2)  มลพิษทางอากาศจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสีย (UASB) เนื่องจากโครงการ
ได้เลือกใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ UASB ซึ่งเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไร้อากาศที่มีชั้นตะกอนลอย โดย
ลักษณะการป้อนน้ าเสียจะป้อนแบบล่างขึ้นบน (Up flow) ท าให้ส่วน Sludge bed ได้รับสารอาหารสูงกว่า
ส่วนอ่ืน ดังนั้นส่วนนี้จะเป็นชั้นตะกอนจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์สูง และ 
มีความสามารถในการตกตะกอนสูง (High setting velocity) ส่วนชั้น Sludge blanket ซึ่งเป็นชั้นที่ตะกอน
ที่มีความหนาแน่นต่ ากว่าและมีความเร็วในการจมตัวต่ ากว่า จุลินทรีย์จะลอยฟุ้งกระจายด้วยแรงของน้ าเสีย
และก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการย่อยสลาย ส าหรับด้านบนของถังจะเป็นส่วนส าคัญต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของถังปฏิกรณ์โดยจะมีอุปกรณ์ท าหน้าที่เเยกก๊าซชีวภาพออกจากน้ าเสียและเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นการ
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ป้องกันไม่ให้เม็ดตะกอนจุลินทรีย์เกิดการหลุดออกจากระบบ โดยอาศัยหลักการ คือ เม็ดตะกอนจุลินทรีย์ที่มี
คุณภาพจะถูกเเยก และตกกลับเข้าสู่ถังปฏิกรณ์ลงที่ส่วน Settlement compartment ซึ่งอาศัยแรงโน้มถ่วง
ที่เกิดจากน้ าหนักของเม็ดตะกอนเอง และเมื่อเม็ดตะกอนคายก๊าซที่เป็นตัวพาให้เคลื่อนที่ขึ้นสู่ด้านบนของถัง
ปฏิกรณ์ออกไปแล้ว จะเกิดการสูญเสียเเรงดันที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของก๊าซไป ท าให้เเรงโน้มถ่วงที่เกิดจาก
เม็ดตะกอนเองมากกว่าแรงลอยตัว เม็ดตะกอนจึงตกกลับเข้าสู่ส่วนล่างของถังปฏิกรณ์ตามเดิม ส่วนน้ าเสียจะ
ไหลออกสู่ส่วนระบายน้ าเสียด้านบนและก๊าซชีวภาพจะถูกรวบรวมแยกออกไป ส่วนก๊าซชีวภาพที่เป็นผล
พลอยได้จากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ UASB จะมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ก๊าซมีเทน (Metane;CH4) 
ประมาณร้อยละ 50-70 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณร้อยละ 30-50 ส่วนที่เหลือเป็นก๊าซ
ชนิดอ่ืนๆ เช่น ไฮโดรเจน (H2) ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ไนโตรเจน (N2) และไอน้ า เป็นต้น 
ส าหรับก๊าซชีวภาพที่ได้จะน ามาเป็นเชื้อเพลิงของหม้อไอน้ าของโครงการ 

 ส าหรับมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียของโครงการนั้น 
ได้แก่ ก๊าซไฮไดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็น โดยจะถูกก าจัดด้วยระบบ Bio 
scrubber ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ก าจัดก๊าซไฮไดรเจนซัลไฟด์ (H2S) โดยใช้แบคทีเรียในการดักจับก๊าซ 
ไฮไดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในก๊าซชีวภาพ แล้วเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสารประกอบซัลเฟต (ผงก ามะถัน (S) และ
กรดก ามะถัน (H2SO4)) และตกตะกอนแยกตัวออกจากก๊าซชีวภาพ โดยไม่ต้องเติมสารเคมีในระบบ จึงไม่มี
การระบายมลพิษออกสู่บรรยากาศ 

2.7.2 น้ าเสียและการจัดการ 

น้ าเสีย/น้ าระบายทิ้งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) น้ าเสียที่
เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน อ้างอิงอัตราการเกิดน้ าเสีย คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าใช้ 
(ธงชัย พรรณสวัสดิ์, 2554) (2) น้ าเสียจากกระบวนการผลิต ได้แก่ ปริมาณน้ ากากส่าทับ 1 และทับ 2 ปริมาณ
น้ าเสียหรือน้ าควบแน่นฯ ที่รวบรวมเข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) และ (3) น้ าปริมาณน้ าระบายทิ้งจาก
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยตามรายงานการเปลี่ยนแปลง ฯ (ครั้งที่ 3) ปีพ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ าเสีย/น้ าทิ้ง
เกิดขึ้นรวมประมาณ 2,203.21 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยภายหลังขยายก าลังการผลิต คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณ
น้ าเสียเกิดขึ้นทั้ งหมด 5 ,044.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 2 ,841.23 ลูกบาศก์เมตร/วัน) แสดงดัง 
ตารางที่ 2.7.2-1 
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ตารางท่ี 2.7.2-1 ปริมาณน้ าเสีย/น้ าทิ้งของของโครงการ 

รายการ 

คุณลักษณะของ 
น้ าเสีย/น้ าทิ้ง 

ปริมาณน้ า 
(ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

การจัดการภายหลังขยายก าลังการผลิต 
High 
COD 

High 
BOD 

High 
TDS 

รายงานฯ EIA 2564 ภายหลังขยาย 
น้ าเสีย น้ าทิ้ง น้ าเสีย น้ าทิ้ง 

1. น้ าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงานที่รวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป (Septic tank)  
1.1  น้ าเสียจากอาคารส านักงานและแผนกต่างๆ - 

 
 - 

 
12 - 

 
10 
 

- 
 

- น้ าเสียจากโรงอาหารจะถูกรวบรวมเข้าสู่ถังดักไขมัน ขนาด 6 
ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งเข้าระบบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป ขนาด
ความจุรวม 49.3 ลูกบาศก์เมตร และระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ AS 
ขนาด 3,400 ลูกบาศก์เมตร 

- น้ าเสียจากอาคารส านักงานและแผนกต่างๆ และบ้านพักพนักงาน 
จะถูกรวบรวมเข้าระบบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป ขนาดความจุรวม 
49.3 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งเข้าระบบระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ AS  
ขนาด 3,400 ลูกบาศก์เมตร 

- น้ าเสียที่ถูกบ าบัดแล้วจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิง 1 
(Inspection pit 1) และบ่อพักน้ าทิ้ง 1-4 (Hoding Pond 1-4) 
ขนาดความจุบ่อรวมทั้งหมดประมาณ 146,500 ลูกบาศก์เมตร 
และน าไปใช้รดน้ าต้นไม้ รวมทั้งน้ ากลับไปหมุนเวียนในระบบผลิต
น้ า UF เพื่อจ าหน่ายเป็นน้ าอุตสาหกรรมหรือน้ าใช้ทางการเกษตร
ต่อไป 

- กรณีคุณภาพน้ าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะรวบรวมไปยังบ่อพัก
น้ าทิ้งฉุกเฉิน 1 (Emergency No.1) ขนาด 21,000 ลูกบาศก์เมตร 
ก่อนสูบเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ AS ขนาด 3,400 ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อบ าบัดใหม่อีกครั้ง 

1.2  น้ าเสียจากบ้านพักพนักงาน -  - 28 - 22 - 

1.3  น้ าเสียจากโรงอาหาร -  - 10 - 14 - 

รวมน้ าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน 50 - 46 - - 
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ตารางท่ี 2.7.2-1 (ต่อ) ปริมาณน้ าเสีย/น้ าทิ้งของของโครงการ 

รายการ 

คุณลักษณะของ 
น้ าเสีย/น้ าทิ้ง 

ปริมาณน้ า 
(ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

การจัดการภายหลังขยายก าลังการผลิต 
High 
COD 

High 
BOD 

High 
TDS 

รายงานฯ EIA 2564 ภายหลังขยาย 
น้ าเสีย น้ าทิ้ง น้ าเสีย น้ าทิ้ง 

2. ปริมาณน้ าเสียจากกระบวนการผลิต 
2.1  ปริมาณน้ าเสียที่รวบรวมเข้าสู่เครื่องระเหย 

น้ ากากส่า ของบริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด 2/ 
 - - 1,537.28 - 3,084.55 -  

(1) น้ ากากส่าทับ 1 (ข้าว)  - - 1,138.69 - 2,389.27 - -  น้ ากากส่าทับ 1 และน้ ากากส่าทับ 2 จะถูกรวบรวมผ่านทางท่อ
เข้าสู่เครื่องระเหยน้ ากากส่า (Evaporator) ของบริษัท ดินสวย 
น้ าใส จ ากัด เพื่อน าไปใช้ผลิตไอน้ า ซึ่งน้ าที่ออกจากเครื่องระเหย
น้ ากากส่า (Evaporator) จะเรียกว่า น้ าควบแน่น  

-  น้ าควบแน่นจากบริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด จะถูกรวบรวมผ่าน
ท่อส่งกลับเข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) ขนาด 3,400 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อน าไปผลิตก๊าซชีวภาพของโครงการ 

(2) น้ ากากส่าทับ 1 (กากน้ าตาล)  - - 314.09 - 314.09 - 
(3) น้ ากากส่าทับ 1 (ผลไม้)  - - 51.00 - 269.31 - 
(4) น้ ากากส่าทับ 2 (ข้าว)  - - 10.40 - 21.78  
(5) น้ ากากส่าทับ 2 (กากน้ าตาล)  - - 3.10 - 3.10 - 
(6) น้ ากากส่าทับ 2 (ผลไม้)  - - 19.00 - 86.00 - 
(7) น้ าเสียจากถังหมัก (ผลไม้)  - - 1.00 - 1.00 - 

2.2 น้ าเสียจากการล้างถังยีสต/์ถังหมัก/ถังกรอง -  - 29 - 59 - -  รวบรวมเข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) โครงการ ขนาด 3,400 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อน าไปผลิตก๊าซชีวภาพ ก่อนรวบรวมน้ าเสียส่วนนี้เข้า
สู่ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) ขนาด 3,400 ลูกบาศก์เมตร  

-  น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะรวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพ
น้ าทิ้งที่ 1 ขนาด 61 ลูกบาศก์เมตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง
ผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าอัตโนมัติ (BOD Meter) หากเกณฑ์
ผ่านมาตรฐานจะส่งไปยังบ่อพักน้ าทิ้ง 1-4 ความจุรวมประมาณ 
146,500 ลูกบาศก์เมตร และน าไปใช้รดน้ าต้นไม้ รวมทั้งน ากลับไป
หมุนเวียนในระบบผลิตน้ า UF เพื่อจ าหน่ายเป็นน้ าอุตสาหกรรม
หรือน้ าใช้ทางการเกษตรต่อไป 

-  กรณีคุณภาพน้ าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะรวบรวมไปยังบ่อพัก
น้ าทิ้งฉุกเฉิน 1 ขนาด 21,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อนสูบเข้าระบบบ าบัด
น้ าเสียแบบ AS ขนาด 3,400 ลูกบาศก์เมตร เพื่อบ าบัดใหม่อีกครั้ง 

2.3 น้ าเสียจากกระบวนการบรรจุภณัฑ์ -  - 16 - 31 - 

2.4 น้ าล้างผลไม ้  - - 8.9 - 6.56 - 

รวมปริมาณน้ าเสียจากกระบวนการผลิต 1,591.18 - 3,181.11 - - 
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ตารางท่ี 2.7.2-1 (ต่อ) ปริมาณน้ าเสีย/น้ าทิ้งของของโครงการ 

รายการ 

คุณลักษณะของ 
น้ าเสีย/น้ าทิ้ง 

ปริมาณน้ า 
(ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

การจัดการภายหลังขยายก าลังการผลิต 
High 
COD 

High 
BOD 

High 
TDS 

รายงานฯ EIA 2564 ภายหลังขยาย 
น้ าเสีย น้ าทิ้ง น้ าเสีย น้ าทิ้ง 

3.  ปริมาณน้ าระบายท้ิงจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
3.1  น้ าระบายทิ้งจากหม้อไอน้ า (Boiler) - -  - 0.88 - 2.03 -  รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งที่ 2 (Inspection pit 2) 

ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร เพื่อตรวจสอบค่าของแข็งละลายน้ า
ทั้งหมด (TDS Meter) ในน้ าทิ้งผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง
อัตโนมัติ หากผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะส่งไปยังบ่อพักน้ าทิ้ง 1-4 
ขนาดความจุรวมประมาณ 146,500 ลูกบาศก์เมตร และน าไปใช้
รดน้ าต้นไม้ รวมทั้งน้ ากลับไปหมุนเวียนในระบบผลิตน้ า UF  
เพื่อจ าหน่ายเป็นน้ าอุตสาหกรรมหรือน้ าใช้ทางการเกษตรต่อไป 

-  หากมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะรวบรวมไปยังบ่อพักน้ าทิ้ง
ฉุกเฉิน 2 ขนาด 17,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อนสูบเข้าระบบบ าบัด
น้ าเสียแบบ AS ขนาด 3 ,400 ลูกบาศก์เมตร เพื่อบ าบัดใหม่ 
อีกครั้ง 

3.2  น้ าระบายทิ้งจากระบบตกตะกอน - -   43.86 - 194.00 
3.3  น้ าระบายทิ้งจากระบบ UF - -  - 221.33 - 522.00 
3.4  น้ าระบายทิ้งจาก Carbon filter - -  - 49.42 - 255.00 
3.5  น้ าระบายทิ้งจากระบบผลติน้ าอ่อน - -  - 30.07 - 390.50 
3.6  น้ าระบายทิ้งจากระบบผลติน้ า RO - -  - 175.88 - 378.00 
3.7  น้ าระบายทิ้งจากระบบ EDI - -  - 24.84 - 44.00 
3.8  น้ าระบายทิ้งจากระบบหอหล่อเยน็ - -  - 15.75 - 31.80 

รวมปริมาณน้ าระบายท้ิงของโครงการ - 562.03 - 1,817.33 - 
รวมปริมาณน้ าเสียและน้ าระบายทิ้งทั้งหมด 1,641.18 562.03 3,227.11 1,817.33 - 

หมายเหตุ  :  1/ รายงานการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ครัง้ที่ 3), 2564 
  2/  น้ าควบแน่นจากเครื่องระเหยน้ ากากสา่ เป็นน้ าควบแน่นจากเครื่องระเหยกากสา่ (Evaporator) ของบริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด ซึ่งได้ส่งกลับมาให้โครงการเพือ่รวบรวมเข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) 
ที่มา  :   บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด, 2564 
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2.7.3 เสียงและการควบคุม 

 เครื่องจักรที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงที่ส าคัญของโครงการ ได้แก่ บริเวณสายพานบรรจุขวดใน
อาคารผลิต บริเวณขนถ่ายวัสดุ บริเวณอาคารหม้อไอน้ า และบริเวณเครื่องโม่ ทั้งนี้ โครงการได้ก าหนดให้มี
การติดป้ายเตือนแก่พนักงานที่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวทราบและก าหนดให้ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย ซึ่งโดยปกติพื้นที่ดังกล่าวนี้จะมีพนักงานเข้าไป
ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวเท่านั้น เพ่ือตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ความผิดปกติ ตลอดจนบันทึกค่าตรวจวัดซึ่ง
โครงการก าหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลการ
ตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2546 ก าหนดให้ควบคุ ม
บริเวณปฏิบัติงานในโรงงานมีระดับเสียงไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
นอกจากนี้ โครงการได้ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณเครื่องโม่ โดยท าการสร้างห้องครอบเครื่องโม่ เพ่ือควบคุมระดับ
เสียงให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และเป็นการลดระดับเสียงที่แหล่งก าเนิดด้วย อย่างไรก็ตาม 
กรณีพนักงานต้องเข้าไปปฏิบัติงานจะต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลป้องกันเสียงดัง  
ทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันระดับเสียงที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว อีกทั้งโครงการ  
มีการติดตั้งป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลป้องกันเสียงดังไว้ตั้งแต่ก่อนเข้า
พ้ืนที่กระบวนการผลิตอีกด้วย 

2.7.4   การจัดการกากของเสีย 

 มูลฝอยและของเสียที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการต่าง ๆ จะถูกคัดแยกและรวบรวมไปจัดเก็บ
ยังพื้นที่จัดเก็บขยะที่โครงการจัดเตรียมไว้ จ านวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารเก็บพักขยะทั่วไป ขนาดพื้นที่
ประมาณ 48 ตารางเมตร และอาคารเก็บพักของเสียอุตสาหกรรม ขนาดพื้นที่ประมาณ 120 ตารางเมตร 
ซึ่งสามารถรองรับของเสียภายหลังขยายก าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ โดยโครงการได้แยกพื้นที่
จัดเก็บขยะทั่วไปและของเสียอันตราย ขยะแต่ละชนิดต้องมีทางเดินเข้าถึงได้เพื่อการเคลื่อนย้ายสะดวก  
มีผนังกั้นขยะแต่ละชนิด/ประเภท ไม่ให้ปะปนกัน ติดป้ายชื่อแสดงชนิด/ประเภทของขยะ -กากของเสีย  
มีภาชนะที่เหมาะสมในการในการเก็บรวบรวมขยะแต่ละชนิด/ประเภท ในส่วนของพื้นที่ภายในอาคาร
จัดเก็บของเสียมีระดับเสมอกันกับพ้ืนด้านหน้าอาคาร โดยโครงการได้จัดให้มีคันกั้นบริเวณทางเข้าด้านหน้า
อาคารเพื่อป้องกันน้ าฝนไหลเข้าสู ่อาคารในกรณีเกิดฝนตก จึงท าให้ไม่มีน้ าฝนปนเปื ้อนเกิดขึ ้นภายใน
โครงการ 

ของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงด าเนินการจะมีแหล่งก าเนิดหลักจาก 2 แหล่ง คือ มูลฝอยทั่วไปจาก
การอุปโภค-บริโภคของพนักงาน/อาคารส านักงาน และกากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต 
ทั้งนี้ก่อนและภายหลังขยายก าลังการผลิต (คาดการณ์ปริมาณของเสียที่ก าลังการผลิต 300,000 ลิตร/วัน) 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 



      บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด   เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

 - 39 -  

1)   มูลฝอยท่ัวไปจากอาคารส านักงาน/โรงอาหาร 

   ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน/อาคารส านักงาน ส าหรับการขยาย
ก าลังการผลิตครั้งนี้จะมีจ านวนพนักงานเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 170 เป็น 250 คน (เพ่ิมขึ้น 80 คน) และเมื่อพิจารณา
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.18 กิโลกรัม/คน/วัน (อ้างอิงตามรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน  
ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย 
กรมควบคุมมลพิษ) พบว่า ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 0.200 ตัน/วัน เป็น 0.295 ตัน/วัน 
(เพิ่มขึ้น 0.095 ตัน/วัน) ซึ่งโครงการมีนโยบายในการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3R เพื่อลดปริมาณของ
เสียที่ต้องส่งก าจัดและยังสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า โดยจะท าการคัดแยก ณ แหล่งก าเนิดแล้วจะ
ท าการรวบรวมใส่ถังรองรับมูลฝอยที่กระจายอยู่ทั ่วไป ขนาดความจุถังละ 240 ลิตร แยกประเภทของถัง
ออกเป็น 4 ถัง คือ มูลฝอยย่อยสลายได้/ขยะอินทรีย์ มูลฝอยทั่วไป ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย 
ซึ่งขยะมูลฝอยดังกล่าวจะถูกน าไปรวบรวมและน าไปจัดเก็บภายในอาคารพักขยะมูลฝอย 

 2)   กากของเสียจากกระบวนการผลิต 

    กากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
กากของเสียจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ และกากของเสียจากกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกาก
ของเสียจากระบบสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ ทั้งนี้โครงการได้แจ้งขอบันทึก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดใน
หนังสือแจ้งผลการพิจารณา การขออนุญาตให้น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน โดยขอ
เพ่ิมรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ครอบคลุมกากของเสียทั้งจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ กากของเสียจาก
กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ และกากของเสียจากระบบสาธารณูปโภค ซึ่งด าเนินการตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 โดยมีการแจ้งรายละเอียดของชนิด
กากของเสีย ปริมาณ และชื่อหน่วยงานที่รับไปก าจัดผ่านทางระบบออนไลน์ตามวิธีและแบบการแจ้งที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมก าหนด นอกจากนี้ ยังด าเนินการตามประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก ากับ
การขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 โดยการยื่นขออนุญาตน าของเสียออกนอกโรงงาน จะต้องแสดงวิธีการ
ก าจัดกากของเสียและความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนจะส่งของเสียออกนอกโรงงาน อีกทั้ง
โครงการได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดปริมาณ ลักษณะสมบัติ และการ
จัดการกากของเสียทุกชนิด รวมทั้งการจัดท าเอกสารก ากับการขนส่ง (Manifest system) ให้กับผู้ขนส่งและ
ผู้รับก าจัดก่อนน าของเสียออกจากพ้ืนที่โรงงาน ซึ่งจะต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะ
สมบัติ และการจัดการกากของเสียทุกชนิด รวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารก ากับการขนส่ง (Manifest Form)  
ที่ออกโดยหน่วยงานรับก าจัดกากของเสีย และรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและส านักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน ส าหรับรายละเอียดในแง่ของปริมาณและการจัดการกากของเสียและวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตในปัจจุบันและภายหลังขยายก าลังการผลิต มีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  กากของเสียจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ เป็นของเสียที่เกิดจากขั้นตอน 
การเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมเชื้อยีสต์ การหมัก การกลั่น เป็นต้น ประกอบด้วย กากส่าแดง กากส่าขาว  
กากผลไม้ กากตะกอนยีสต์ Fusel Oil เป็นต้น โดยก่อนขยายก าลังการผลิต มีปริมาณเกิดขึ้นภายในโครงการ
ประมาณ 1,829.13 ตัน/วัน และภายหลังขยายก าลังการผลิต คาดว่าจะมีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 3,558.67 
ตัน/วัน (เพ่ิมข้ึน 1,729.54 ตัน/วัน)  มีรายละเอียดดังนี้ 
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(1.1)  กากส่าแดง เป็นน้ าเสียมาจากกระบวนการกลั่นแอลกอออล์และสุราที่ใช้
กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบ มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ าตาล มีสารอาหารส าหรับพืชในปริมาณมาก โดยก่อน
ขยายก าลังการผลิต มีปริมาณเกิดขึ้นภายในโครงการประมาณ 400 ตัน/วัน และภายหลังขยายก าลังการผลิต 
จะมีปริมาณเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีก าลังการผลิตของกระบวนการผลิตที่ใช้กากน้ าตาลเป็น
วัตถุดิบเท่าเดิม ซึ่งโครงการจะล าเลียงผ่านระบบท่อและจะถูกส่งเข้าไปกักเก็บไว้ในถังพักน้ ากากส่าของบริษัท 
ดินสวย น้ าใส จ ากัด เพ่ือให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตไอน้ า ได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ไม่ต้องขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน 

(1.2)  กากส่าขาว เป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ที่ใช้ข้าว/
ธัญพืชเป็นวัตถุดิบ โดยก่อนขยายก าลังการผลิต มีปริมาณเกิดขึ้นภายในโครงการประมาณ 1,250 ตัน/วัน 
และภายหลังขยายก าลังการผลิต คาดว่าจะมีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 2,800 ตัน/วัน (เพ่ิมข้ึน 1,550 ตัน/วัน) 
ซึ่งโครงการจะล าเลียงผ่านระบบท่อและจะถูกส่งเข้าไปกักเก็บไว้ในถังพักน้ ากากส่าของบริษัท ดินสวย น้ าใส 
จ ากัด เพ่ือให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตไอน้ า ได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ไม่ต้องขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่
เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน 

(1.3)  กากผลไม้ เป็นของเสียจากการเตรียมและแปรรูปผลไม้ ในกระบวนการผลิต
แอลกอฮอล์ที่ใช้ผลไม้เป็นวัตถุดิบ โดยก่อนขยายก าลังการผลิต มีปริมาณเกิดขึ้นภายในโครงการประมาณ 
116.25 ตัน/วัน และภายหลังขยายก าลังการผลิต คาดว่าจะมีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 217.97 ตัน/วัน 
(เพ่ิมข้ึน 101.72 ตัน/วัน) ซึ่งจะส่งไปยังบริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ 
ซึ่งของเสียดังกล่าวได้รับการยกเว้นตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต  
น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2561 

(1.4)  กากตะกอนยีสต์ ในขั้นตอนการหมักแอลกอฮอล์หรือสุรา จะมีการเติมเชื้อ
ยีสต์ จะท าหน้าที่เปลี่ยนน้ าตาลเป็นแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสู่กระบวนการกลั่นต่อไป ส่วนกากตะกอนยีสต์จะ
ปะปนไปกับน้ ากากส่า ซึ่งจะล าเลียงผ่านระบบท่อและจะถูกส่งเข้าไปกักเก็บไว้ในถังพักน้ ากากส่าของบริษัท 
ดินสวย น้ าใส จ ากัด เพ่ือให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตไอน้ า ได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ไม่ต้องขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน ทั้งนี้บริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด จะท าการแยก
กากตะกอนยีสต์ออกจากน้ ากากส่า ก่อนส่งเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ต่อไป โดยก่อนขยายก าลังการผลิต  
มีปริมาณเกิดขึ้นภายในโครงการประมาณ 62.50 ตัน/วัน และภายหลังขยายก าลังการผลิต คาดว่าจะ 
มีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 140 ตัน/วัน (เพ่ิมข้ึน 77.5 ตัน/วัน) 

(1.5) Fusel Oil จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการหมัก กลั่นแอลกอฮอล์ จะปะปนอยู่กับ
น้ ากากส่า ซึ่งจะล าเลียงผ่านระบบท่อและจะถูกส่งเข้าไปกักเก็บไว้ในถังพักน้ ากากส่าของบริษัท ดินสวย น้ าใส 
จ ากัด เพ่ือให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตไอน้ า ได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ไม่ต้องขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  
ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน โดยก่อนขยายก าลังการผลิต มีปริมาณเกิดขึ้นภายใน
โครงการประมาณ 0.38 ตัน/วัน และภายหลังขยายก าลังการผลิต คาดว่าจะมีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 0.70 
ตัน/วัน (เพ่ิมข้ึน 0.32 ตัน/วัน) 
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(2)  กากของเสียจากกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ เป็นของเสียที่เกิดจากการน าสุรามา
บรรจุใส่ขวด และบรรจุผลิตภัณฑ์ลงกล่อง ทั้งนี้ของเสียที่เกิดขึ้นอาจมาจากการช ารุดระหว่างการด าเนินงาน
ได้ เช่น เศษขวดแก้ว ขวดพลาสติก พลาสติกห่อของ ลังกระดาษ แกนกระดาษ เป็นต้น โดยก่อนขยายก าลัง
การผลิต มีปริมาณเกิดขึ้นภายในโครงการประมาณ 0.0944 ตัน/วัน และภายหลังขยายก าลังการผลิต  
คาดว่าจะมีปริมาณเกิดข้ึนประมาณ 0.1747 ตัน/วัน (เพ่ิมข้ึน 0.083 ตัน/วัน) มีรายละเอียดดังนี้ 

(2.1)  ลังกระดาษ/กระดาษทั่วไป/กระดาษสมุด/กระดาษขาวสอง หน้า/แกน
กระดาษ เป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ โดยก่อนขยายก าลังการผลิต มีปริมาณเกิดขึ้น
ภายในโครงการประมาณ 0.375 ตัน/วัน และภายหลังขยายก าลังการผลิต คาดว่าจะมีปริมาณเกิดขึ้น
ประมาณ 1.406 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้น 1.031 ตัน/วัน) น าไปเก็บพักไว้ที่บริเวณอาคารเก็บพักขยะรีไซเคิล และ 
ของเสียอุตสาหกรรม 2 ขนาดพ้ืนที่ 36 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ 11 วัน ซึ่งมีพ้ืนที่เพียงพอ 
ต่อการจัดเก็บ ก่อนส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปก าจัดต่อไป 

(2.2)  ขวดน้ าพลาสติก PET ใส/ขวดน้ าพลาสติกรวมอ่ืนๆ พลาสติกห่อของ 
(หนาเหนียว/บางย่น) สายรัดพลาสติก/ถังพลาสติก เป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ 
ก่อนขยายก าลังการผลิต มีปริมาณเกิดขึ้นภายในโครงการประมาณ 0.093 ตัน/วัน และภายหลังขยายก าลัง
การผลิต คาดว่าจะมีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 0.349 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้น 0.256 ตัน/วัน) น าไปเก็บพักไว้ที่
บริเวณอาคารเก็บพักขยะรีไซเคิล และของเสียอุตสาหกรรม 2 ขนาดพ้ืนที่ 4.5 ตารางเมตร สามารถรองรับ
ขยะได้ 17 วัน ซึ่งมีพ้ืนที่เพียงพอต่อการจัดเก็บ  ก่อนส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเข้ามารับไปก าจัดต่อไป 

(2.3)  เศษขวดแก้ว (บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้ว) เป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการ
บรรจุผลิตภัณฑ์ ก่อนขยายก าลังการผลิต มีปริมาณเกิดขึ้นภายในโครงการประมาณ 0.002 ตัน/วัน และ
ภายหลังขยายก าลังการผลิต คาดว่าจะมีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 0.007 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้น 0.005 ตัน/วัน) 
น าไปเก็บพักไว้ที่น าไปเก็บพักไว้ที่บริเวณอาคารเก็บพักขยะรีไซเคิล และของเสียอุตสาหกรรม 2 ขนาดพ้ืนที่ 
4.5 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ 270 วัน ซึ่งมีพ้ืนที่เพียงพอต่อการจัดเก็บ ก่อนส่งให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปก าจัดต่อไป 

(2.4)  เศษแก้ว เป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ ก่อนขยาย
ก าลังการผลิต มีปริมาณเกิดขึ้นภายในโครงการประมาณ 0.015 ตัน/วัน และภายหลังขยายก าลังการผลิต 
คาดว่าจะมีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 0.056 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้น 0.041 ตัน/วัน) น าไปเก็บพักไว้ที่บริเวณอาคาร
เก็บพักขยะรีไซเคิล และของเสียอุตสาหกรรม 2 ขนาดพ้ืนที่ 4.5 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ 33 วัน 
ซึ่งมีพ้ืนที่เพียงพอต่อการจัดเก็บ ก่อนส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไป
ก าจดัต่อไป 

(2.5)  กระป๋องกาแฟ/กระป๋องน้ าอัดลม/ฝาน้ าอัดลม เป็นของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ ก่อนขยายก าลังการผลิต มีปริมาณเกิดขึ้นภายในโครงการประมาณ 0.0005 
ตัน/วัน และภายหลังขยายก าลังการผลิต คาดว่าจะมีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 0.0019 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้น 
0.0014 ตัน/วัน) น าไปเก็บพักไว้ที่บริเวณอาคารเก็บพักขยะรีไซเคิล และของเสียอุตสาหกรรม 2 ขนาดพ้ืนที่ 
4.5 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้มากกว่า 1 ปี ซึ่งมีพ้ืนที่เพียงพอต่อการจัดเก็บ ก่อนส่งให้หน่วยงานที่
ไดร้ับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปก าจัดต่อไป 
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(3)  กากของเสียจากระบบสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ ก่อนขยายก าลังการผลิต มีปริมาณ
เกิดขึ้นภายในโครงการประมาณ 0.183 ตัน/วัน และภายหลังขยายก าลังการผลิต คาดว่าจะมีปริมาณเกิดขึ้น
ประมาณ 0.0489 ตัน/วัน (เพ่ิมข้ึน 0.1341 ตัน/วัน) มีรายละเอียดดังนี้ 

(3.1)  กรดเสื่อมสภาพ เป็นกรดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน โดยก่อนขยายก าลัง 
การผลิต มีปริมาณเกิดขึ้นภายในโครงการประมาณ 0.0019 ตัน/วัน และภายหลังขยายก าลังการผลิต  
คาดว่าจะมีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 0.007 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้น 0.0051 ตัน/วัน) รวบรวมใส่ถัง ขนาด 200 ลิตร 
น าไปเก็บพักไว้ที่บริเวณอาคารเก็บพักขยะรีไซเคิล และของเสียอุตสาหกรรม 2 ขนาดพื้นที่ 2 ตารางเมตร 
สามารถรองรับขยะได้ 214 วัน ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดเก็บ ก่อนส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปก าจัดต่อไป 

(3.2)  กากตะกอนระบบบ าบัดน้ าเสีย AS เป็นกากตะกอนที่เกิดจากระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย ก่อนขยายก าลังการผลิต มีปริมาณเกิดขึ้นภายในโครงการ
ประมาณ 0.047 ตัน/วัน และภายหลังขยายก าลังการผลิต คาดว่าจะมีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 0.176 ตัน/วัน 
(เพ่ิมขึ้น 0.129 ตัน/วัน) รวบรวมบรรจุในไซโล ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ในหน่วยการจัดการกากตะกอนน้ าเสีย
ในระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) ซึ่งมีความสามารถในการรองรับของเสียสูงสุด 10 ลูกบาศก์เมตร 
สามารถรองรับได้ประมาณ 30 วัน ซึ่งมีพ้ืนที่เพียงพอต่อการจัดเก็บ ก่อนส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปก าจัดต่อไป  

อย่างไรก็ตาม การน าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปก าจัดภายนอกโรงงาน โครงการ
จะต้องด าเนินการรวบรวมเอกสารการแจ้งขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
(แบบ สก.1) ในกรณีของการจัดการของเสียบางประเภทที่ขออนุญาตเก็บของเสียเกิน 90 วัน เอกสารการขอ
อนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และเอกสารการแจ้ งเกี่ยวกับ
รายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) ทุกปี 

2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1)  ระยะก่อสร้าง 

  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินในระยะก่อสร้าง โครงการจึงก าหนดมาตรการต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยการก าหนดขอบเขตการก่อสร้างและเขตอันตรายรวมทั้งก าหนดมาตรการให้บริษัทผู้รับเหมา
จัดท าแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
พ.ศ. 2564 ซึ่งโครงการพิจารณารายละเอียดด้านการจัดการความปลอดภัยในสัญญาว่าจ้าง ให้ครอบคลุม 
ถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ 
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2)  ระยะด าเนินการ 

(1)  นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ตระหนักถึง
ความส าคัญในการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงาน 
ชุมชน คู่ธุรกิจ คู่สัญญา ผู้รับเหมาช่วง ผู้มาติดต่อ และผู้มาปฎิบัติงานภายในบริษัท ฯ บริษัท ฯ จึงจะพัฒนา
ระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
มาตรฐานสากล และข้อก าหนดอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการท างาน
ให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

(2)  โครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ก าหนดโครงสร้างการบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานพร้ อมทั้ง
ก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่และความรับผิดของบุคลากร คณะบุคคล และหน่วยงานด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยให้เป็นความรับผิดชอบของสายงานบังคับบัญชาตามล าดับ 
จัดท าเป็นเอกสารและสื่อสารให้ทราบอย่างทั่วถึง โดยต้องแต่งตั้งผู้แทนนายจ้างระดับบริหารมีอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ 

(3)  การบริหารงานอาชีวอนามัย ในการบริหารงานอาชีวอนามัยของโครงการ จะปฏิบัติตาม
คู่มือขั้นตอนการท างาน (Procedure Manual) เรื่อง การบริหารงานอาชีวอนามัย (Occupation Health 
Management) ที่บริษัทฯ ได้จัดท าเพ่ือการวางแผนการด าเนินการ การวิเคราะห์ผล และการปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยใน
การท างาน  

(4)  การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
และหน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน บริษัทฯ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 ซึ่งก าหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป 
ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และสถานประกอบ
กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับ
วิชาชีพประจ าสถานประกอบกิจการอย่างน้อย 1 คน เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะด้านความปลอดภัย 

องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ก่อนขยายก าลังการผลิตโครงการ มีพนักงานจ านวน 170 คน ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตมีพนักงาน
รวมเป็น 250 คน (เพ่ิมขึ้น 80 คน) ซึ่งเข้าข่ายสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป 
แต่ไม่ถึงห้าร้อยคน ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร 
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาสองคนและผู้แทนลูกจ้างสามคน เป็นกรรมการ โดยมี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ ตามกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ.2549 โดยโครงการได้ด าเนินการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 
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นอกจากนี้ หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ 
สถานประกอบกิจการ ก าหนดให้ในกรณีที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป จัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัย
ภายใน 360 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ (ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 21 มิถุนายน 2549) 
หรือภายใน 360 วัน นับแต่วันที่มีลูกจ้างครบ 200 คน เนื่องจากปัจจุบันโครงการมีพนักงาน 170 คน จึงไม่มี
การจัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
โดยภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตมีพนักงานรวมเป็น 250 คน (เพ่ิมข้ึน 80 คน) หรือเมื่อโครงการมีพนักงานครบ 
200 คน โครงการจะจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ
สถานประกอบกิจการ ให้สอดคล้องตามข้อก าหนดไว้ในกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 

(5)  การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน การเฝ้าระวังและการตรวจด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยท าการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับความร้อน และ
เสียง เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
รวมทั้งก าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ก าหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (กฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ .ศ. 2549 โดยโครงการได้ก าหนดให้
หน่วยงานที่จะให้บริการในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 

(6)  อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ไว้ให้พนักงานตามลักษณะงานและอันตรายที่ได้รับสัมผัส ประกอบด้วย กระบัง
หน้านิรภัย ถุงมือหนัง ถุงมือป้องกันสารเคมี ที่อุดหู/ที่ครอบหู หน้ากากกรองฝุ่นละออง หมวกนิรภัย แว่นตา
นิรภัย และรองเท้านิรภัย เป็นต้น อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลจ าแนกตามลักษณะงาน ทั้งนี้ 
โครงการได้มีการจัดท าป้ายเตือนอันตราย และป้ายสัญลักษณ์บังคับให้มีการสวมใส่รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานตระหนักถึงความส าคัญในการใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) รวมทั้ง
ก าหนดแผนการตรวจสอบการเก็บอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้มีจ านวนเพียงพอ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละแผนก นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดให้ผู้ที่
จะเข้าไปภายในอาคารโรงงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพ้ืนฐาน 4 รายการ คือ 
หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตาป้องกันฝุ่นละออง และผ้าปิดจมูก 

(7)  การก าหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย การก าหนดกฎระเบียบและข้อปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยต่อผู้รับเหมาภายนอก/ผู้รับเหมาช่วง และกฎระเบียบเพ่ือความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานของ
พนักงานภายในบริษัทฯ ประกอบด้วย กฎความปลอดภัยส าหรับพนักงานทั่วไป กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการท างานกับเครื่องจักร กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการท างานกับสารเคมี 
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของหนัก กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับงานเชื่อม กฎความปลอดภัย
เกี่ยวกับรถยก กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการท างานในพื้นที่อับอากาศ กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการ
ท างานในที่สูง เป็นต้น 
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(8)  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเวชภัณฑ์ในโครงการ การปฐมพยาบาลเป็นการช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ หรือเกิดการเจ็บป่วยอย่างทันทีทันใดเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือลด
ความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการประสบอันตรายจากการท างาน และยังเป็นการน าส่งผู้ป่วยไป
โรงพยาบาลเพ่ือให้ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีต่อไป และเนื่องจากการเข้าท างานของพนักงานในช่วง
ขณะเดียวกันรายละเอียด พบว่าปัจจุบันโครงการมีพนักงาน 170 คน ซึ่งมีพนักงานท างานขณะเดียวกัน
ประมาณ 142 คน/วัน และภายหลังขยายก าลังการผลิตคาดว่าจะมีพนักงานเพ่ิมขึ้นเป็น 250 คน ซึ่งมี
พนักงานท างานขณะเดียวกันประมาณ 205 คน/วัน โดยภายหลังขยายก าลังการผลิต หรือเมื่อโครงการ 
มีพนักงานท างานในขณะเดียวกันเกิน 200 คน โครงการจะก าหนดให้ต้องให้จัดเวชภัณฑ์ เครื่องมือ  
ห้องพยาบาล ยานพาหนะ และแพทย์ พยาบาลประจ าโครงการ ตามกฎหมายก าหนดไว้ให้สอดคล้องตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

(9)  การจัดท ารายงานและบันทึกอุบัติเหตุ ก าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดท ารายงานอุบัติเหตุ 
โดยให้เป็นหน้าที ่ของหัวหน้างานโดยตรงหรือผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง เพราะเป็นผู ้ที ่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานอุบัติเหตุตามที่กฎหมายก าหนดไว้ โดย
ก าหนดให้แบบฟอร์มการรายงานอุบัติเหตุประกอบด้วยประวัติส่วนตัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ เ ช่น ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง กรุ๊ปเลือด วัน เดือน ปี ที่ประสบอุบัติเหตุ สถานที่ประสบอุบัติเหตุ ผู ้เห็นเหตุการณ์ อุบัติเหตุ
เกิดขึ้นได้อย่างไร สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง ลักษณะการบาดเจ็บ และความรุนแรง แนวทางแก้ไข 
และการป้องกัน ขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) หรือไม่และ
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับอุบัติเหตุนั ้นๆ จากการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุพบว่าสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ ้นรวมทั ้งหมด 15 ครั้ง มีทั ้งการท างานใน
ลักษณะไม่ถูกการยศาสตร์ (Ergonomics) หรือการกระท าที ่ไม่ปลอดภัย/สภาพแวดล้อมการท างานไม่
ปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที ่แต่ละแผนก อย่างไรก็ตาม จากอุบัติเหตุที ่เกิดขึ ้นมีการบันทึกสอบสวน
อุบัติเหตุ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าหรือลดความ
รุนแรงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการท างาน ซึ ่งโครงการมีการจัดท าบันทึกการเกิดอุบัติเหตุอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือหาแนวทางในการป้องกัน 

(10) การตรวจสุขภาพนักงาน โครงการก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่ 
ทุกครั้งก่อนรับเข้าท างาน และส าหรับพนักงานประจ าการตรวจสุขภาพพนักงานตามจ านวนชั่วโมงท างาน
หรือตามความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และจดบันทึกและรวบรวมภาวะการเจ็บป่วยของพนักงานให้
สอดคล้องตามข้อก าหนดกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และสงผลการ
ตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2563 โดยพนักงานของบริษัทจะได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน 
แบ่งเป็นการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่ และพนักงานประจ า และโครงการได้ก าหนดรายการการตรวจ
สุขภาพของพนักงานทั่วไป และการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงแต่ละแผนก เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง  
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(11) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 ซึ่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ ก าหนดให้โรงงานล าดับที่ 16 
โรงงานต้มกลั่นหรือผสมสุรา ตามประเภทหรือชนิดโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) เป็น
โรงงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง “โรงงานซึ่งมีการประกอบกิจการที่มีเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ หรือ
มีลักษณะที่ท าให้เกิดอัคคีภัยหรือระเบิดได้ง่าย” ดังนั ้นในการออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
จะเป็นไปตามประกาศกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (พ.ศ. 2555) 
และมาตรฐานของ National Fire Protection Association (NFPA) ทั้งนี้ การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์
ต่างๆ จะอ้างอิงตามมาตรฐานข้อก าหนดทางราชการ  

(12) จุดรวมพล บริษัทฯ ก าหนดจุดรวมพลไว้จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณบ่อส ารองน้ าดับเพลิง 
และบริเวณพื้นที่บ่อเก็บน้ าดิบ เพื่อเป็นสถานที่รายงานตัวและตรวจสอบยอดจ านวนพนักงานเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินถึงขั้นประกาศอพยพ โดยการอพยพมายังจุดรวมพลนี้รวมถึงผู้รับเหมาและผู้ที่มาติดต่อภายในบริษัท
ฯ ซึ่งเมื่ออพยพมาถึงจุดรวมพลแล้วให้จัดแถวแยกตามหน่วยงาน/แผนก ส่วนผู้รับเหมาและผู้ที่มาติดต่อให้
จัดแถวแยกออกมา เมื่อจัดแถวเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หัวหน้าแผนกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท าการตรวจสอบ
จ านวนพนักงานจนถึงคนสุดท้ายในแถว โดยเรียกชื่อพนักงานทีละคน และรอจนกว่าเหตุฉุกเฉินจะสิ้นสุดลง 
ซึ่งผู้บัญชาการทีมฉุกเฉินหรือผู้ที่ท าหน้าที่แทนจะเป็นผู้ประกาศแจ้งให้พนักงานทราบและกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ตามปกติหรืออพยพออกนอกโรงงาน 

(13) แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โครงการได้จัดให้มีแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเป็นแผน
ในการประสานงานและจัดการเหตุฉุกเฉินในภาพรวม โดยการควบคุมเหตุฉุก เฉินภายในพื้นที่โครงการ
จะต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของโครงการก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อพบว่ามีความรุนแรง
มากขึ ้นจนโรงงานไม่สามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้ ผู ้ควบคุมเหตุฉุกเฉินจะท าหน้าที ่ประสานงานไปยัง
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องตามระดับความรุงแรงของเหตุฉุกเฉินที ่เกิดขึ ้น พร้อมทั้งแจ้งให้ชุมชนโดยรอบ
รับทราบถึงสถานการณ์ของโรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ส าหรับการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาโครงการได้จัดให้พนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน
ของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกอบรมตามที่กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภ ัย พ.ศ. 2555 ส าหรับแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของโครงการ แบ่งเป็น 3 ระดับ  
ตามความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้โครงการยังมีแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอื่นๆ ประกอบด้วย 
แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินกรณีก๊าซ LPG/Biogas รั่วไหล/ระเบิด แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
กรณีสารเคมีหกหรือรั่วไหล แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินกรณีหม้อไอน้ าระเบิด เป็นต้น 
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2.9 คนงานและพนักงาน 

 ก่อนขยายก าลังการผลิต พบว่าโครงการฯ มีจ านวนพนักงานประมาณ 170 คน และภายหลังขยาย
ก าลังการผลิตมีพนักงานเพ่ิมขึ้นเป็น 250 คน (เพ่ิมขึ้น 80 คน) ทั้งนี้ โครงการมีความต้องการแรงงาน 
ที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะตัว ในแต่ละสายอาชีพ โดย
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ระดับการศึกษา ทักษะด้านสติปัญญา เช่น ความช านาญใน
ด้านต่าง ๆ ความรู้ด้านภาษา ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ท างาน เช่น ระยะเวลาในการท างาน 
และคุณลักษณะของบุคคลหรือคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม แรงงานในการด าเนินโครงการจะ
พิจารณาการรับหรือจ้างพนักงานเข้าท างาน โดยพิจารณาแรงงานในพื้นท่ีเป็นอันดับแรก 

โครงการท าการผลิตประมาณ 300 วันต่อปี โดยวันท างานของพนักงานโครงการ ประมาณ 270 วันต่อปี 
ส าหรับช่วงเวลาการท างานของพนักงานแต่ละฝ่าย ดังนี้ 

1)  พนักงานทั่วไป ได้แก่ พนักงานที่ท างานในส านักงานหรือพนักงานที่ไม่ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตโดยตรงจะท างานในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หรือ 8 ชั่วโมง/วัน ท างานทุกวันจันทร์-ศุกร์ 

2)  พนักงานฝ่ายผลิต/โรงงาน (พนักงานกะ) จะถูกแบ่งการท างานออกเป็น 2 กะ กะละ 8 ชั่วโมง  

-  กะที่ 1 ท างานตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.  
     (ท างานล่วงเวลา ตั้งแต่ 16.00 น.-20.00 น.) 

-  กะที่ 2 ท างานตั้งแต่เวลา 20.00-04.00 น. 
 (ท างานล่วงเวลา ตั้งแต่ 04.00-08.00 น.) 

2.10 พื้นที่สีเขียว 

 ก่อนขยายก าลังการผลิตโครงการมีพื้นที ่สีเขียวที่เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นประมาณ 243.25 ไร่ (ร้อยละ 
39.85 ของพื้นที่ทั้งหมด) ส าหรับการเพิ่มก าลังการผลิตครั้งนี้ยังคงมีขนาดพื้นที่สีเขียวโดยรวม 243.25 ไร่ 
(คิดเป็นร้อยละ 39.85 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด) เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยต้นไม้ที่ปลูกในโครงการ 
ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นพันธุ ์ไม้ที ่จัดหาได้ง่ายในพื้นที ่ท้องถิ ่น มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  
ดูแลรักษาง่าย สามารถใช้เป็นแนวกันชน (Buffer Zone) เพ่ือลดมลพิษด้านคุณภาพอากาศและลดความดัง
เสียงจากกิจกรรมโรงงานไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้งมีความเหมาะสมตามหลักภูมิสถาปัตย์ 

 โครงการได้พ ิจารณาเลือกชนิดพันธุ ์ไม ้ให ้เหมาะกับสภาพพื ้นที ่ส ีเข ียว บริเวณพื ้นที ่ที ่ย ังไม ่ได้
ด าเนินการและพื้นที่ที่ต้องปลูกเพิ่มเติม โดยเลือกปลูกต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในดินที่มีสภาพเป็น 
ดินกลางถึงระดับเป็นด่างอ่อน เนื ่องจากการด าเนินการที่ผ่านมาโครงการได้ ด าเนินการปลูกไม้ยืนต้น  
แต่ประสบปัญหาคุณภาพดินและความแห้งแล้งท าให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ประกอบกับการพัฒนา
พ้ืนที่โครงการยังไม่เต็มก าลังการผลิตท าให้พื้นที่สีเขียวบางพื้นที่ยังไม่ได้ด าเนินการ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อคง
สภาพพื้นที่สวนสัก/พ้ืนที่สีเขียว ภายหลังขยายก าลังการผลิตในครั้งนี้จะด าเนินการปลูกไม้ยืนต้น ซ่อมแซม
ในส่วนที่ไม่เจริญเติบโต โดยพิจารณาจากพรรณไม้ที่มีอยู่ก่อนขยายก าลังการผลิต  คือ ต้นสัก ต้นพฤกษ์  
ต้นประดู่ ต้นขี้เหล็ก ต้นสะเดา ต้นหางนกยูง เป็นต้น 
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2.11 ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน 

 2.11.1  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  

  แผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยในแผนงานก าหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับ
กิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะด าเนินการ ความถี่ และการประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยกิจกรรมที่ท าต้องครอบคลุมชุมชนในพื้นที ่ศึกษา เช่น กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/
ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่ กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียน/นักศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
หรือการต ิดตามผลการด าเน ิน งานของโครงการ ก ิจกรรมสน ับสน ุนงบประมาณ/การท าน ุบ าร ุง
พระพุทธศาสนา การสนับสนุนแหล่งสาธารณะและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน การให้การสนับสนุน
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยแบ่งกิจกรรมให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ศึกษา เช่น พ้ืนที่รัศมี 0-3 กิโลเมตร 
และพ้ืนที่รัศมี 3-5 กิโลเมตร 

 2.11.2 การรับเรื่องร้องเรียน 

การด าเนินกิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานของโครงการ
และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ลูกค้า หรือผู้ที ่เข้ามาติดต่อกับ
โครงการ ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โครงการได้จัดท าแผนรั บเรื่องราว 
ร้องทุกข์และก าหนดระยะเวลาในการตอบกลับ โดยมีขั้นตอนการรับปัญหาข้อร้องเรียนและวิธีการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนต้องครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของโครงการ 
กรณีที่โครงการได้รับข้อมูลการร้องทุกข์ทั้งจากภายนอก (ชุมชนโดยรอบ) และจากภายในโครงการเอง โดย
โครงการได้จัดให้มีระบบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้สามารถน าข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมาแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงทีหากเกิดปัญหาจากการด าเนินงานของโครงการ ซึ่งใช้ระบบการติดต่อสื่อสารและการด าเนินงาน  
การรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ แสดงดังรูปที่ 2.11.2-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 
ได้แก่ 

1) มีการระบุขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกโครงการ  

2) ระบุหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่สามารถติดต่อประสานงานได้โดยทันที  

3) จัดให้มีศูนย์การรับเรื่องร้องเรียนตั้งอยู่บริเวณอาคารส านักงานโครงการ  

4) การแจ้งเหตุข้อร้องเรียนสามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น 

(1) การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ 

(2) การท าบันทึกข้อความ 

(3) การเข้ามาแจ้งเหตุร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 
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รูปที่ 2.11.2-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 

พิจารณาข้อร้องเรียนแล้วด าเนินการ
ตามกรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจ้งต่อผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วัน
เพื่อด าเนินการตรวจสอบทันที 

แจ้งกลับผู้ร้องเรียนภายใน 1-3 วัน  
พร้อมชี้แจงและอธิบาย 

ลักษณะของปัญหา 

ลงบันทึกผลการแจ้งกลับ 
ต่อผู้ร้องเรียน 

สรุปชี้แจงการด าเนินการแก้ไข 
พร้อมแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ภายใน 7 วัน  

-  ส านกังาน/ป้อมยามหน้าโรงงาน:  
   ประชาสัมพันธ์/สิ่งแวดล้อม 
   หมายเลขโทรศัพท์ : 056-482888 
-  จุดรับเรือ่งรอ้งเรียนบริเวณป้อมยาม

ด้านหน้าโรงงาน  

ไม่ได้มีสาเหตุจากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

โครงการด าเนินการแก้ไขหรือควบคุม 
ปัญหาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และก าหนดแผนงานการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  
เพื่อด าเนินการ (1-2 วันท าการ) 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไข 
และผลด าเนินการแก้ไขของโครงการ 

ติดตามผลการแก้ปัญหาก าหนดมาตรการ
เร่งด่วนภายใน 1-2 วันท าการ 

 

 
บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียน 
และวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

แจ้งผล/น าเสนอการแก้ไข 

แจ้งผล 

 

ข้อร้องเรียนของชุมชน/ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ทบทวนสาเหตุของปัญหาและแนวทาง 
การแก้ไขเพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ า  

หากการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลา หรือกรณีแก้ไขปัญหา
ไม่ได้ในระยะสั้น ให้ด าเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ต้องรายงานให้ตัวแทนทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

ปัญหาในการประชุม 
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3.  สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  

3.1 คุณภาพอากาศ 

การศึกษาคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษา บริษัทที ่ปรึกษาได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด (พ.ศ. 2560-2564) ด าเนินการการตรวจวัด  
7 วันต่อเนื่อง และมีความถี่ในการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ เนื่องจากจุดตรวจวัดตามรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ของบริษัท 
ตะวันแดง 1999 จ ากัด มีจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3 จุด ซึ่งไม่สอดคล้องตามแนวทางการใช้แบบจ าลอง
เพื่อการประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ ที ่ก าหนดให้ท าการตรวจวัดความเข้มข้นมลพิษใน
บรรยากาศพื้นที่โครงการอย่างน้อย 4 จุด โดยพิจารณาต าแหน่งของจุดตรวจวัดตามข้อมูลทิศทางลมและ
สภาพภูมิประเทศของพื้นที ่ศึกษา ดังนั ้นบริษัทที ่ปรึกษาจึงได้พิจารณาตรวจวัดเพิ่มเติม 2 จุด จ านวน  
2 ครั้ง โดยครั้งที ่ 1 เมื่อวันที่ 4-11 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นตัวแทนลมใต้ (เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน)  
และครั้งที ่ 2 ระหว่างวันที ่   16-23 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นตัวแทนของลมตะวันออกเฉียงเหนือ  
(เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) ทั ้งนี ้เนื ่องจากจุดตรวจวัดบางสถานีเป็นจุดเดียวกัน สามารถสรุปได้ดัง 
ตารางที่ 3.1-1 และรูปที่ 3.1-1 มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 3.1-1 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

จุดตรวจวัด 
ด าเนินการตรวจวัดโดย 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2560-2564) 

ตรวจวัดเพ่ิมเติม  
โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ 

พื้นที่โครงการ (A1)  - 
ชุมชนบ้านเขาน้อย (A2)  - 
วัดรางดู่ (A3)  - 
ชุมชนบ้านชัฏฝาง (A4) -  
ชุมชนบ้านหัวตะเฆ่ (A5) -  

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 

ดัชนีคุณภาพอากาศท่ีตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง และความเร็วลมและทิศทางลม (Wind speed and Wind direction) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พบว่า ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ส าหรับผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษาแสดงดังตารางท่ี 3.1-2 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 



      บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด   เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 51 - 

 

 

รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

A4 

 

A5 

04/06/2020 04/06/2020 

A1 A2 

A3 
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ตารางท่ี 3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด ผลการตรวจวัด (µg/m3) 
TSP 24 hr PM-10 24 hr NO2 1 hr SO2 1 hr CO 1 hr H2S 1 hr WS (m/s) 

พื้นที่โครงการ  (A1)/1 03/03/2560-10/03/2560 104-169 59-76 0.2-7.5 4.2-7.6 343.6-1,946.8 4.6-0.2 0.9 
 14/09/2560-21/09/2560 26-69 9-25 3.8-7.5 6.0-14.7 114.5-1,259.7 2.6-13.3 2.5 
 27/03/2561-03/04/2561 39-108 26-84 1.9-17.5 2.6-20.9 114.5-916.2 1.4-8.3 2.1 
 09/11/2561-16/11/2561 21-55 8-33 0.4-7.1 7.9-17.5 114.5-1,030.7 5.4-11.3 3.6 
 23/05/2562-30/05/2562 17-28 5-19 0.6-16.7 1.8-9.4 572.6-801.6 0.1-2.0 2.4 
 17/09/2562-24/09/2562 14-42 8-23 0.7-7.9 1.0-9.4 114.5-916.2 0.1-2.6 1.6 
 04/06/2563-11/06/2563 25-47 14-23 1.7-7.5 2.6-14.7 114.5-2,748.5 0.1-4.2 1.7 
 16/11/2563-23/11/2563 33-96 13-49 3.0-9.6 1.0-11.8 114.5-5,153.4 0.1-2.6 1.6 
 25/05/2564-01/06/2564 15-30 4-17 0.8-8.3 2.1-13.1 114.5-1,832.3 0.1-1.7 2.3 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 14-169 4-84 0.2-17.5 1.0-20.9 114.5-5,153.4 0.1-13.3 0.9-3.6 
ชุมชนบ้านเขาน้อย (A2) /1 03/03/2560-10/03/2560 34-63 24-39 0.2-19.8 2.6-8.4 2,290.4-3,550.1 0.1-3.1 1.3 
 14/09/2560-21/09/2560 17-71 10-31 0.6-7.3 2.6-8.1 114.5-458.1 2.8-7.2 1.4 
 27/03/2561-03/04/2561 55-95 25-55 1.9-10.5 2.6-11.3 114.5-1,030.7 0.1-3.9 1.7 
 09/11/2561-16/11/2561 27-75 10-33 1.9-12.2 3.9-18.1 114.5-2,175.9 4.3-9.0 1.3 
 23/05/2562-30/05/2562 20-47 6-30 1.7-17.9 0.8-15.4 114.5-5,343.6 0.1-0.8 1.6 
 17/09/2562-24/09/2562 22-53 11-28 0.1-7.3 0.7-5.3 114.5-1,030.7 0.1-2.6 1.1 
 04/06/2563-11/06/2563 34-64 15-21 0.9-4.5 2.6-12.0 114.5-3,435.6 0.1-2.8 1.7 
 16/11/2563-23/11/2563 113-255 30-118 3.7-9.4 0.3-11.8 114.5-3,550.1 0.1-1.3 1.0 
 25/05/2564-01/06/2564 27-47 10-18 1.9-9.4 2.1-16.23 114.5-2,175.9 0.1-1.4 1.5 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 17-255 6-118 0.1-19.8 0.3-18.1 114.5-5,343.6 0.1-9.0 1.0-1.7 

มาตรฐาน 3301/ 1201/ 3202/ 7803/ 34,2004/ - - 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด ผลการตรวจวัด (µg/m3) 
TSP 24 hr PM-10 24 hr NO2 1 hr SO2 1 hr CO 1 hr H2S 1 hr WS (m/s) 

วัดรางดู่ (A3) /1 03/03/2560-10/03/2560 53-94 45-61 3.0-17.5 2.4-9.2 1,259.7-3,550.1 3.3-11.7 1.7 
 14/09/2560-21/09/2560 9-22 3-12 1.9-5.6 3.4-7.9 229.0-1,030.7 3.5-8.3 1.5 
 27/03/2561-03/04/2561 47-71 30-48 1.9-8.5 2.6-11.3 114.5-687.1 1.4-2.9 0.7 
 09/11/2561-16/11/2561 25-49 14-30 1.7-12.2 2.9-18.1 114.5-1,374.2 4.7-10.7 0.7 
 23/05/2562-30/05/2562 20-28 8-19 2.6-14.9 2.6-9.4 229.0-3,321.1 0.1-3.1 1.6 
 17/09/2562-24/09/2562 20-42 9-22 0.5-6.8 1.6-9.7 114.5-572.6 0.1-2.2 0.5 
 04/06/2563-11/06/2563 23-33 9-13 1.1-4.9 1.8-11.8 114.5-2,061.3 0.3-2.4 1.2 
 16/11/2563-23/11/2563 30-76 17-45 1.9-8.8 0.3-10.7 458.1-4,008.2 0.1-1.5 0.8 
 25/05/2564-01/06/2564 18-37 11-22 2.3-7.5 4.2-14.7 114.5-2,175.9 0.1-1.2 1.0 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 9-94 3-61 0.5-17.5 0.3-18.1 114.5-4,008.2 0.1-11.7 0.5-1.7 
ชุมชนบ้านชัฏฝาง (A4)/2 04-05/06/2563 24 12 2.3-5.6 2.9-11.0 114.5-2,061.3 0.1-2.1 - 
 05-06/06/2563 30 20 1.9-4.9 2.6-15.7 114.5-1,832.3 0.1-2.1 - 
 06-07/06/2563 23 11 1.1-3.6 2.6-7.3 114.5-1,832.3 0.1-2.1 - 
 07-08/06/2563 23 10 1.9-3.6 2.6-9.9 114.5-1,832.3 0.1-1.4 - 
 08-09/06/2563 33 20 2.3-4.9 2.6-8.9 114.5-2,290.4 0.3-1.8 - 
 09-10/06/2563 31 17 2.1-3.8 2.6-9.9 114.5-1,603.3 0.1-2.2 - 
 10-11/06/2563 35 26 1.9-4.3 2.6-12.6 114.5-1,374.2 0.1-1.8 - 

 16-17/11/2563 27 15 1.9-7.9 0.8-8.1 114.5-3,435.6 0.1-2.2 - 
 17-18/11/2563 23 11 2.6-7.5 0.8-6.8 114.5-3,550.1 0.1-0.6 - 
 18-19/11/2563 25 14 2.4-7.5 0.3-6.3 343.6-3,550.1 0.1-1.8 - 
 19-20/11/2563 31 18 2.1-7.7 0.3-6.5 114.5-3,321.1 0.1-1.7 - 
 20-21/11/2563 30 17 2.4-5.6 0.3-5.5 229.0-3,779.1 0.1-2.1 - 
 21-22/11/2563 46 26 2.3-7.7 0.3-8.1 229.0-3,664.6 0.1-1.7 - 
 22-23/11/2563 39 23 2.6-7.5 1.3-5.8 114.5-3,435.6 0.3-1.7 - 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 23-46 10-26 1.1-7.9 0.3-15.7 114.5-3,779.1 0.1-2.2 - 
มาตรฐาน 3301/ 1201/ 3202/ 7803/ 34,2004/ - - 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด ผลการตรวจวัด (µg/m3) 
TSP 24 hr PM-10 24 hr NO2 1 hr SO2 1 hr CO 1 hr H2S 1 hr WS (m/s) 

ชุมชนบ้านหัวตะเฆ่ (A5)/2 04-05/06/2563 26 11 1.9-5.6 5.2-11.0 114.5-1,832.3 0.1-1.9 - 
 05-06/06/2563 27 11 1.9-3.4 2.6-10.2 229.0-1,603.3 0.1-1.8 - 
 06-07/06/2563 15 6 1.9-3.4 5.2-12.0 114.5-1,603.3 0.1-1.8 - 
 07-08/06/2563 16 7 1.9-3.6 5.2-11.3 114.5-2,977.5 0.1-1.3 - 
 08-09/06/2563 29 13 1.5-3.4 5.2-10.2 114.5-1,603.3 0.1-1.7 - 
 09-10/06/2563 23 10 1.9-3.6 5.2-9.4 114.5-1,946.8 0.3-2.4 - 
 10-11/06/2563 29 16 1.9-4.3 2.6-10.5 343.6-2,175.9 0.1-2.8 - 
 16-17/11/2563 135 45 2.4-5.8 0.3-5.2 458.1-3,779.1 0.1-1.7 - 

17-18/11/2563 135 47 1.9-5.8 0.3-3.9 458.1-3,779.1 0.1-2.8 - 
18-19/11/2563 51 27 1.9-5.6 0.3-4.4 687.1-3,893.7 0.1-1.7 - 
19-20/11/2563 42 16 2.3-6.6 0.3-5.0 916.2-4,008.2 0.1-1.8 - 
20-21/11/2563 61 31 2.1-7.5 0.3-2.9 687.1-3,435.6 0.1-1.5 - 
21-22/11/2563 103 37 2.1-7.0 0.3-4.2 916.2-3,664.6 0.1-1.4 - 
22-23/11/2563 126 41 1.9-7.5 0.3-3.7 916.2-4,351.7 0.1-1.4 - 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 15-135 6-47 1.5-7.5 0.3-12.0 114.5-4,351.7 0.1-2.8 - 
มาตรฐาน 3301/ 1201/ 3202/ 7803/ 34,2004/ - - 

มาตรฐาน  :  1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
     2/ ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  3/ ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง 
  4/ ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ :  (-)  ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  
ที่มา  :  /1  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุราในช่ว ง  

พ.ศ. 2560-2564 
    /2 ผลการตรวจวัดโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 
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3.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

 การศึกษาระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลผลตรวจวัดระดับเสียงจาก
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ของบริษัท ตะวันแดง 
1999 จ ากัด ในช่วงพ.ศ. 2560-2564 โดยดัชนีที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา เป็นเวลา 4 วันต่อเนื่อง จ านวน 2 สถานี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรมและ
ระบบสาธารณูปโภคท่ีสนับสนุน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ที่ก าหนดให้ตรวจวัดระดับเสียงในพ้ืนที่ศึกษาและบริเวณ
ใกล้เคียงในระหว่างการศึกษาก่อนที่จะมีการพัฒนาโครงการ โดยตรวจวัดไม่น้อยกว่า 7 วันต่อเนื่อง 
ครอบคลุมวันท าการและวันหยุด ดังนั้นบริษัทที่ปรึกษาจึงได้พิจารณาตรวจวัดเพ่ิมเติมอีก 3 วัน เพ่ือให้ครบ  
7 วันต่อเนื่อง มีความถี่ในการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4-11 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2563 โดยดัชนีที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ผลการตรวจวัดระดับเสียงแสดงดังรูปที่ 3.2-1 และตารางที่ 3.2-1 สามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชนบ้านเขาน้อย (N1) พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 44.7-65.1 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 71.6-99.9 เดซิเบล(เอ) 
และบริเวณวัดรางดู่ (N2) พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 41.3-60.2  
เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 65.2-103.0 เดซิเบล(เอ) เมื่อน าผลการตรวจวัดดังกล่าว
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งก าหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) 
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รูปที่ 3.2-1 ต าแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง 
 

 

N1 N2 
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ตารางท่ี 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด ผลการตรวจวัด (dB(A)) 
Leq 24 hr Lmax 

ชุมชนบ้านเขาน้อย (N1) ผลตรวจวัดตามรายงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2/ 
 03/03/2560-07/03/2560 52.1-56.8 84.7-91.3 
 16/09/2560-20/09/2560 50.5-52.1 74.0-79.1 
 30/03/2561-03/04/2561 45.1-53.2 78.1-88.1 
 09/11/2561-13/11/2561 49.4-54.5 71.6-90.4 
 23/05/2562-27/05/2562 44.7-47.5 87.8-91.0 
 19/09/2562-23/09/2562 51.9-55.7 90.7-95.5 
 04/06/2563-08/06/2563 47.0-47.5 74.1-80.3 
 19/11/2563-23/11/2563 57.6-65.1 84.2-90.5 
 26/05/2563-30/05/2564 52.5-56.6 95.2-99.4 
 ผลตรวจวัดโดยบริษัทท่ีปรึกษาฯ3/  
 04/06/2563-11/06/2563 47.0-51.1 74.1-99.9 
 16/11/2563-23/11/2563 53.0-65.1 76.9-90.5 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 44.7-65.1 71.6-99.9 
วัดรางดู่ (N2) ผลตรวจวัดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2/ 
 03/03/2560-07/03/2560 49.7-52.8 83.6-95.6 
 16/09/2560-20/09/2560 45.4-51.4 65.2-79.2 
 30/03/2561-03/04/2561 41.3-49.6 70.7-75.9 
 09/11/2561-13/11/2561 53.0-60.2 79.0-93.7 
 23/05/2562-27/05/2562 49.1-52.5 70.9-82.5 
 19/09/2562-23/09/2562 53.3-56.4 72.7-103.0 
 04/06/2563-08/06/2563 52.0-56.5 75.6-97.8 
 19/11/2563-23/11/2563 50.7-51.9 79.5-87.5 
 26/05/2563-30/05/2564 54.6-58.5 95.4-99.9 
 ผลตรวจวัดโดยบริษัทท่ีปรึกษาฯ3/  
 04/06/2563-11/06/2563 44.1-59.8 73.4-97.8 
 16/11/2563-23/11/2563 50.5-51.9 79.2-92.6 

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

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

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

การศึกษาคุณภาพน้ าผิวดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา โดยการรวบรวมข้อมูลผลตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินจาก
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ในช่วงพ.ศ. 2560-2564 
มีจุดเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณอ่างเก็บน้ าบ้านเขาน้อย 
(SW1) บริเวณห้วยโตนด (SW2) และบริเวณแม่น้ าท่าจีน (SW3) และบริษัทที่ปรึกษาได้ตรวจวัดคุณภาพ 
น้ าผิวดินเพ่ิมเติมอีก 2 จุด คือ บริเวณคลองชลประทานที่เชื่อมต่อกับระบบระบายน้ าฝนของโครงการ (SW4) 
และบริเวณคลองชลประทานที่บรรจบกับห้วยโตนด (SW5) โดยท าการเก็บตัวอย่างน้ าผิวดินเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 
18 พฤศจิกายน 2563 (แสดงดังรูปที่ 3.3-1) ได้แก่  

SW1  : บริเวณอ่างเก็บน้ าบ้านเขาน้อย บริเวณหมู่ท่ี 15 บ้านเขาน้อย  

SW2  : บริเวณห้วยโตนด บริเวณหมู่ที่ 13 บ้านโตนด  

SW3  : บริเวณแม่น้ าท่าจีน บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านห้วยงู  

SW4  : บริเวณคลองชลประทานที่เชื่อมต่อกับระบบระบายน้ าฝนของโครงการ บริเวณหมู่ที่ 8  
บ้านหนองจงอาง  

SW5  : บริเวณคลองชลประทานที่บรรจบกับห้วยโตนด บริเวณบ้านโนนมาลัย  

โดยดัชนีที่ท าการตรวจวิเคราะห์ ประกอบด้วย ความเป็นกรดและด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) 
การน าไฟฟ้า (Conductivity) ความขุ่น (Turbidity) ความเค็ม (Salinity) สารแขวนลอย (SS) ของแข็ง
ละลายทั้งหมด (TDS) ออกซิเจนที่ละลายน้ า (DO) บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-) 
ฟอสฟอรัส (PO4

3-) ซัลเฟต (SO4
2-) คลอไรด์ (Cl-) ตะกั่ว (Pb) โซเดียม (Na) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม 

(Mg) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) แบคทีเรียกลุ ่มฟีคอล โคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) แสดงดัง
ตารางท่ี 3.3-1  

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นกับค่ามาตรฐานที่ใช้เทียบเคียงตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน
ประเภทที่  3 จัดเป็นแหล่งน้ าที่ ได้รับน้ าทิ้ งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์ เพ่ือ  
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า
ทั่วไปก่อน (2) การเกษตร พบว่า คุณภาพน้ าโดยส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ยกเว้นปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายน้ า (DO) เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งอาจท าให้มีการชะล้างหน้า
ดินลงสู ่แหล่งน้ าผิวดินได้ นอกเหนือจากการเปรียบเทียบคุณภาพน้ าผิวดินในพื้นที ่ศึกษา กับมาตรฐาน
คุณภาพน้ าผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2537 แล้วยังได้เพิ่มเติม
การเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าของสถาบันประมงน้ าจืดแห่งชาติ ฉบับที ่ 75/2530 เรื ่อง  
เกณฑ์คุณภาพน้ าเพ่ือการคุ้มครอง พบว่า คุณภาพน้ าโดยส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ยกเว้น 
ออกซิเจนที่ละลายน้ า (DO) ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ าเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ า (สถาบัน
ประมงน้ าจืดแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2530) 
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รูปที่ 3.3-1 แหล่งน้ าผิวดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา และต าแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

 SW3  SW2  SW1 
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ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ า

ในแหล่งน้ า 
ผิวดิน1/ 

คุณภาพน้ า
ของสถาบัน
ประมง2/ 

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

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.86 7.05 7.65 8.66 7.48 7.44 6.45 6.71 7.00 5.0-9.0 5.0-9.0 
2. อุณหภูมิ (Temperature) oC 26.80 31.40 32.00 32.50 33.30 29.20 32.00 27.90 30.8 ธ’ 23-32 
3. การน าไฟฟ้า (Conductivity) µs/cm 223 100 126 114 229 296 129 213 299 - - 
4. ความขุ่น (Turbidity) NTU 3.8 9.9 11.0 17.2 56.9 163.0 14.3 14.5 5.7 - - 
5. ความเค็ม (Salinity) ppt 0.10 <0.01 <0.01 <0.01 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 - - 
6. สารแขวนลอย (SS) mg/L 5.28 10.35 13.05 16.96 42.23 87.12 14.82 24.24 5.7 - - 
7. ออกซิเจนท่ีละลายน้ า (DO) mg/L 1.00 4.00 2.94 9.59 5.36 5.73 1.30 0.53 1.91 ≥4.0 ต่ าสุด 3 
8. บีโอดี (BOD) mg/L 2.00 3.00 2.00 6.00 8.00 18.00 1.00 1.00 4 ≤2.0 - 
9. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-) mg/L 0.08 0.06 <0.01 <0.01 0.14 <0.01 <0.01 0.13 0.06 ไม่เกิน 5.0 - 
10. ฟอสฟอรัส (PO4

3-) mg/L 0.33 0.30 0.14 0.17 0.39 0.82 0.25 0.70 0.43 - - 
11. ซัลเฟต (SO4

2-) mg/L 3.24 22.98 0.02 9.54 9.87 12.74 7.99 14.77 18.78 - - 
12. คลอไรด์ (Cl-) mg/L 13.40 8.50 13.00 7.00 10.60 14.60 5.40 7.3 14.1 - - 
13. ตะกั่ว (Pb) mg/L <0.001 0.003 <0.001 <0.001 0.001 0.006 <0.001 <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.05 
14. โซเดียม (Na) mg/L 25.31 13.70 19.75 18.15 33.01 48.89 3.10 27.41 33.26 - - 
15. แคลเซียม (Ca) mg/L 12.82 2.03 2.59 1.89 7.41 14.48 5.64 12.87 16.89 - - 
16. แมกนีเซียม (Mg) mg/L 1.98 <1.00 1.08 0.72 1.65 13.99 14.67 2.57 2.63 - - 
17. เหล็ก (Fe) mg/L 0.10 0.17 0.24 0.18 0.39 0.35 0.72 0.55 0.36 - - 
18. แมงกานีส (Mn) mg/L 0.30 0.11 0.21 0.12 0.24 0.53 0.78 0.74 0.82 ไม่เกิน 1.0 - 
19. สังกะสี (Zn) mg/L 0.07 <0.04 <0.04 0.08 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 0.1 
20. ทองแดง (Cu) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.02 
21.  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 

(FCB) 
MPN/100mg/L 22.00 79.00 49.00 17.00 4.9 x 103 2.4 x 103 4.9 x 103 4.9 x 102 4.9 x 103 ≤4,000 - 

22.  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด 
(TCB) 

MPN/100mg/L 1.3 x 104 9.2 x 102 1.7 x 104 33.0 1.6 x 105 5.4 x 103 1.6 x 105 4.9 x 103 1.3 x 104 ≤20,000 - 

มาตรฐาน  :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (แหล่งน้ าประเภที ่3) 
  2/ มาตรฐานคุณภาพน้ าของสถาบันประมงน้ าจืดแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2530 เร่ือง เกณฑ์คุณภาพน้ าเพื่อการคุ้มครอง 
ที่มา        :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการกอ่สร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ในช่วง พ.ศ. 2560-2564 
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ตารางท่ี 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ า

ในแหล่งน้ า 
ผิวดิน1/ 

คุณภาพน้ า
ของสถาบัน
ประมง2/ 

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

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.77 7.62 - 8.00 7.50 7.66 - 7.18 - 5.0-9.0 5.0-9.0 
2. อุณหภูมิ (Temperature) oC 28.90 32.80 - 32.90 33.00 27.90 - 30.80 - ธ’ 23-32 
3. การน าไฟฟ้า (Conductivity) µs/cm 916 147 - 194 482 168 - 201 - - - 
4. ความขุ่น (Turbidity) NTU 3.00 4.20 - 21.10 523.50 23.20 - 11.5 - - - 
5. ความเค็ม (Salinity) ppt 0.40 0.10 - 0.10 0.20 0.10 - 0.10 - - - 
6. สารแขวนลอย (SS) mg/L 6.18 6.18 - 14.53 211.80 27.19 - 10.84 - - - 
7. ออกซิเจนท่ีละลายน้ า (DO) mg/L 4.00 4.00 - 5.63 1.79 5.71 - 2.23 - ≥4.0 ต่ าสุด 3 
8. บีโอดี (BOD) mg/L 1.00 2.00 - 2.00 5.00 2.00 - 1.00 - ≤2.0 - 
9. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-) mg/L <0.01 <0.01 - <0.01 2.03 0.53 - 0.33 - ไมเ่กิน 5.0 - 
10. ฟอสฟอรัส (PO4

3-) mg/L 0.18 0.08 - 0.09 0.86 0.08 - 0.27 - - - 
11. ซัลเฟต (SO4

2-) mg/L 0.98 14.59 - 15.23 22.91 3.49 - 4.19 - - - 
12. คลอไรด์ (Cl-) mg/L 186.40 8.00 - 14.60 38.50 7.80 - 7.80 - - - 
13. ตะกั่ว (Pb) mg/L <0.001 <0.001 - 0.001 0.008 0.002 - <0.001 - ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.05 
14. โซเดียม (Na) mg/L 30.71 10.86 - 19.31 48.44 14.09 - 15.88 - - - 
15. แคลเซียม (Ca) mg/L 75.60 11.50 - 12.34 18.51 16.75 - 12.31 - - - 
16. แมกนีเซียม (Mg) mg/L 51.94 2.11 - 2.95 4.78 9.41 - 4.01 - - - 
17. เหล็ก (Fe) mg/L 0.17 0.13 - 0.42 3.80 0.91 - 0.91 - - - 
18. แมงกานีส (Mn) mg/L 0.30 0.07 - 0.08 0.55 0.62 - 0.48 - ไม่เกิน 1.0 - 
19. สังกะสี (Zn) mg/L <0.04 <0.04 - <0.04 <0.04 <0.04 - <0.04 - ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 0.1 
20. ทองแดง (Cu) mg/L <0.05 <0.05 - <0.05 <0.05 0.05 - <0.05 - ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.02 
21.  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 

(FCB) 
MPN/100mg/L 6.80 17.00 - 2.00 3.5 x 104 1.7 x 102 - 2.4 x 103 - ≤4,000 - 

22. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด 
(TCB) 

MPN/100mg/L 2.4 x 103 1.7 x 103 - 9.2 x 104 5.4 x 104 3.5 x 102 - 1.7 x 104 - ≤20,000 - 

มาตรฐาน  :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (แหล่งน้ าประเภที ่3) 
  2/ มาตรฐานคุณภาพน้ าของสถาบันประมงน้ าจืดแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2530 เร่ือง เกณฑ์คุณภาพน้ าเพื่อการคุ้มครอง 
ที่มา        :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการกอ่สร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ในช่วง พ.ศ. 2560-2564 
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ตารางท่ี 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ า

ในแหล่งน้ า 
ผิวดิน1/ 

คุณภาพน้ า
ของสถาบัน
ประมง2/ 

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

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.70 7.39 7.72 7.50 7.60 7.54 8.05 7.34 7.38 5.0-9.0 5.0-9.0 
2. อุณหภูมิ (Temperature) oC 26.90 30.70 30.80 30.20 32.80 33.70 35.50 31.10 32.7 ธ’ 23-32 
3. การน าไฟฟ้า (Conductivity) µs/cm 172 156 196 201 239 212 219 231 209 - - 
4. ความขุ่น (Turbidity) NTU 38.60 73.90 29.00 86.00 33.40 35.50 14.10 46.90 19.7 - - 
5. ความเค็ม (Salinity) ppt 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 - - 
6. สารแขวนลอย (SS) mg/L 34.59 38.01 25.39 66.12 27.13 24.31 16.93 22.47 3.3 - - 
7. ออกซิเจนท่ีละลายน้ า (DO) mg/L 4.00 3.00 4.83 5.97 3.68 2.80 2.15 2.00 3.3 ≥4.0 ต่ าสุด 3 
8. บีโอดี (BOD) mg/L 1 <1 1 3 <1 1 3 1 1 ≤2.0 - 
9. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-) mg/L 0.10 0.37 <0.01 0.13 0.68 1.02 <0.01 0.12 1.04 ไม่เกิน 5.0 - 
10. ฟอสฟอรัส (PO4

3-) mg/L 0.40 0.20 0.09 0.15 0.09 0.23 0.02 0.39 0.24 - - 
11. ซัลเฟต (SO4

2-) mg/L 1.33 23.36 3.91 22.62 14.87 6.98 7.60 12.38 9.40 - - 
12. คลอไรด์ (Cl-) mg/L 1.50 5.50 9.00 5.50 11.70 7.30 5.9 7.8 6.8 - - 
13. ตะกั่ว (Pb) mg/L <0.001 0.001 <0.001 0.002 0.003 0.002 0.002 <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.05 
14. โซเดียม (Na) mg/L 6.55 7.03 10.16 10.45 12.76 8.66 5.75 11.86 10.97 - - 
15. แคลเซียม (Ca) mg/L 15.14 13.90 21.22 20.75 21.76 21.11 19.75 20.74 20.53 - - 
16. แมกนีเซียม (Mg) mg/L 3.29 3.26 4.57 5.10 4.30 15.29 28.64 4.74 4.49 - - 
17. เหล็ก (Fe) mg/L 0.23 0.75 1.06 2.70 1.10 0.58 0.45 1.44 0.69 - - 
18. แมงกานีส (Mn) mg/L 0.04 0.09 0.07 0.11 0.07 0.21 0.05 0.09 0.04 ไม่เกิน 1.0 - 
19. สังกะสี (Zn) mg/L <0.04 <0.04 <0.04 0.04 0.05 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 0.1 
20. ทองแดง (Cu) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.02 
21.  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 

(FCB) 
MPN/100mg/L 

6.8 x 102 1.1 x 104 3.3 x 103 9.2 x 104 4.9 x 103 1.3 x 103 1.3 x 102 7.9 x 102 3.3 x 103 ≤4,000 - 

22.  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด 
(TCB) 

MPN/100mg/L 
1.4 x 104 >1.6 x 105 7.9 x 103 >1.6 x 105 2.2 x 104 1.7 x 103 7.9 x 102 2.4 x 104 4.9 x 103 ≤20,000 - 

มาตรฐาน  :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (แหล่งน้ าประเภที ่3) 
  2/ มาตรฐานคุณภาพน้ าของสถาบันประมงน้ าจืดแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2530 เร่ือง เกณฑ์คุณภาพน้ าเพื่อการคุ้มครอง 
ที่มา        :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการกอ่สร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ในช่วง พ.ศ. 2560-2564 
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ตารางท่ี 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 
คุณภาพน้ าใน

แหล่งน้ าผิวดิน1/ 
คุณภาพน้ าของ
สถาบันประมง2/ 

บริเวณคลองชลประทานท่ีเชื่อมต่อกับระบบ
ระบายน้ าฝนของโครงการ (SW4) 

บริเวณคลองชลประทานท่ีบรรจบกับห้วยโตนด 
(SW5) 

วันที่ 18/11/63 วันที่ 18/11/63 
1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.33 7.27 5.0-9.0 5.0-9.0 
2. ความเค็ม (Salinity) ppt 0.10 0.10 - - 
3. ความขุ่น (Turbidity) NTU 14.4 3.6 - - 
4. การน าไฟฟ้า (Conductivity) µs/cm 212 126 - - 
5. สารแขวนลอย (SS) mg/L 10.70 7.98 - - 
6. ออกซิเจนท่ีละลายน้ า (DO) mg/L 2.96 3.70 ≥4.0 ต่ าสุด 3 
7. บีโอดี (BOD) mg/L 2 2 ≤2.0 - 
8. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3

-) mg/L 0.25 <0.01 ไม่เกิน 5.0 - 
9. ฟอสฟอรัส (PO4

3-) mg/L 1.72 0.30 - - 
10. ซัลเฟต (SO4

2-) mg/L 8.97 0.89 - - 
11. คลอไรด์ (Cl-) mg/L 5.9 3.4 - - 
12. ตะกั่ว (Pb) mg/L <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.05 
13. แคลเซียม (Ca) mg/L 21.32 10.99 -  
14. แมกนีเซียม (Mg) mg/L 3.66 2.84 - - 
15. โซเดียม (Na) mg/L 9.04 8.18 - - 
16. ทองแดง (Cu) mg/L <0.05 <0.05 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.02 
17. เหล็ก (Fe) mg/L 0.58 0.65 - - 
18. แมงกานีส (Mn) mg/L 0.43 0.17 ไม่เกิน 1.0 - 
19. สังกะสี (Zn) mg/L <0.04 <0.04 ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 0.1 
20. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) MPN/100mg/L 2.4 x 103 3.3 x 103 ≤4,000 - 
21. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) MPN/100mg/L 4.9 x 103 2.2 x 102 ≤20,000 - 

มาตรฐาน  :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (แหล่งน้ าประเภที ่3) 
  2/ มาตรฐานคุณภาพน้ าของสถาบันประมงน้ าจืดแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2530 เร่ือง เกณฑ์คุณภาพน้ าเพื่อการคุ้มครอง 
ที่มา        :  ตรวจวัดโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 
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3.4  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน 

บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมผลตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ในช่วงพ.ศ. 2560-2564 โดยตรวจวัดน้ าใต้ดินปีละ 1 ครั้ง มีจุด
เก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 5 สถานี และบริษัทที่ปรึกษาได้ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ า
ใต้ดินเพ่ิมเติมอีก 1 สถานี โดยท าการเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 รวมทั้งหมด 
6 สถานี ได้แก่ (แสดงดังรูปที่ 3.4-1) ได้แก่ หมู่ 8 บ้านหนองจงอาง (GW1) หมู่ 16 บ้านหนองเต่า บ้านเลขที่ 
204 (GW2) หมู่ 13 วัดตลุกเทื้อม (GW3) หมู่ 12 บ้านรางดู่ บ้านเลขที่ 82 (GW4) หมู่ 10 รร.บ้านชัฏฝาง 
(GW5) หมู่ 15 บ้านเด่นกระต่าย (GW6) 

ดัชนีที่ท าการตรวจวิเคราะห์ ประกอบด้วย ความเป็นกรด -ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) สี 
(Color) การน าไฟฟ้า (Conductivity) ความขุ่น (Turbidity) ความเค็ม (Salinity) ของแข็งละลายทั้งหมด 
(TDS) ความกระด้าง (Hardness) ไบคาร์บอเนต (HCO3

-) คาร์บอเนต (CO3
2-) ไนไตรท์ (NO2

-) ไนเตรต (NO3
-) 

ฟอสเฟต (PO4
3-) ซัลเฟต (SO4

2-) คลอไรด์ (Cl-) สารหนู (As) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) 
แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) โครเมียม (Cr) เหล็ก (Fe) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) แสดงดัง
ตารางท่ี 3.4-1  

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์น้ าใต้ดินดังกล่าวข้างต้นกับค่ามาตรฐานน้ าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทาง
วิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 พบว่า  
ผลการตรวจวิเคราะห์น้ า ใต้ดินส่วนใหญ่มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกเว้น สี (color) ความขุ่น (Turbidity) สารหนู (As) ปรอท (Hg) 
แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) และแมงกานีส (Mn) ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด อย่างไรก็ตามหากน าค่า
ดัชนีที่เกินเกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสมมาเทียบกับเกณฑ์อนุโลมสูงสุด พบว่า ดัชนีที่ท าการตรวจวัดส่วนใหญ่ 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ยกเว้นสี (color) และแมงกานีส (Mn) ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับ
ค่าโลหะหนัก As Hg Cd Pb Mn Zn และ Cr เมื่อเทียบกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนด
เกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดินฯ พ.ศ. 2559  พบว่า ผลการ
ตรวจวิเคราะห์น้ าใต้ดินส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด (โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา 
ประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประเภทหรือชนิดของโรงงานในล าดับที่ 16 
และล าดับที่ 18 ไม่ได้อยู่ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนและน้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน 
พ.ศ. 2559) 

ทั้งนี้ เนื่องจากจุดเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินบางจุดเป็นบ่อน้ าบาดาลที่ไม่ได้ใช้แล้วจึงมีตะกอนขุ่นตกค้าง
อยู่ในบ่อ ท าให้มีค่าความขุ่นเกินมาตรฐาน และยังพบว่ามีตะกอนสนิมเหล็กแขวนลอยอยู่ในน้ าบาดาล  
โดยคุณภาพน้ าบาดาลในบริเวณพื้นที่ศึกษาเป็นน้ ากระด้างชั่วคราวที่สามารถน ามาใช้ได้เพื่อการอุปโภค 
ส่วนการบริโภคต้องน ามาต้มหรือผ่านเครื่องกรองน้ ากระด้างก่อน ส าหรับการปนเปื้อนของแบคทีเรียอาจ
เกิดจากสิ่งสกปรกบนผิวดินซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ และเนื่องจากเป็นบ่อน้ าบาดาลเก่ามากจึงท าให้มี
สิ่งปนเปื้อนรั่วซึมจากด้านบนลงสู่ด้านล่างได้ 
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รูปที่ 3.4-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน 

ดัชน ี
การตรวจวัด 

หน่วย 

ผลการตรวจวิเคราะห ์ ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม1/ ประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม/2 
หมู่ 8 บ้านหนองจงอาง (GW1) หมู่ 16 บ้านหนองเต่า บ้านเลขที ่204 (GW2) 

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

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด 

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

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

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

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

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

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

2- mg/L 147.89 81.32 40.77 37.57 12.33 18.42 17.39 8.81 14.31 9.11 200 250 - 
15. Cl- mg/L 65.7 37.2 39.1 56.4 76.6 33.6 33.1 21.8 33.7 74.11 250 600 - 
16. As mg/L 0.0054 0.0109 0.0054 0.0076 <0.0005 <0.0005 0.0007 0.0010 <0.0005 0.0009 ต้องไม่มี 0.05 0.1 
17. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ต้องไม่มี 0.001 0.7 
18. Cd mg/L <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่มี 0.01 2.0 
19. Pb mg/L <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่มี 0.05 4.0 
20. Mn mg/L 0.04 0.37 0.24 0.45 0.07 0.08 0.08 0.11 0.05 0.07 0.3 0.5 33 
21. Zn mg/L <0.04 0.04 0.97 <0.04 2.35 0.92 1.89 2.55 0.42 2.37 5.0 15 10 
22. Cu mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.08 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.07 1.0 1.5 - 
23. Cr mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - 2.0 
24. Fe mg/L 0.13 <0.05 0.05 <0.05 <0.05 0.39 0.08 0.29 0.08 0.06 0.5 1.0 - 
25. FCB MPN/100 mL 3.9 x 103 33.0 2.4 x 102 2.4 x 102 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 - - - 
26. TCB MPN/100 mL >1.6 x 105 3.5 x 104 4.9 x 103 1.3 x 103 <1.8 2.0 <1.8 4.0 <1.8 <1.8 2.2 - - 
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ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน 

ดัชน ี
การตรวจวัด 

หน่วย 

ผลการตรวจวิเคราะห์ ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม1/ ประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม/2 
หมู่ 13 วัดตลุกเทื้อม (GW3) หมู่ 12 บ้านรางดู่ บ้านเลขที่ 82 (GW4) 

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

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด 

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

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

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

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

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

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

2- mg/L 15.81 6.53 11.02 6.96 6.97 34.28 23.90 18.72 16.08 11.59 200 250 - 
15. Cl- mg/L 32.6 44.7 31.2 36.1 74.7 64.7 65.3 51.5 79.2 73.7 250 600 - 
16. As mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 0.0008 0.0007 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0008 <0.0005 ต้องไม่มี 0.05 0.1 
17. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ต้องไม่มี 0.001 0.7 
18. Cd mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่มี 0.01 2.0 
19. Pb mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่มี 0.05 4.0 
20. Mn mg/L <0.02 2.38 1.17 2.84 0.07 0.12 0.09 0.14 0.06 0.06 0.3 0.5 33 
21. Zn mg/L 0.14 2.44 2.29 4.77 2.30 0.60 0.83 2.20 3.26 2.29 5.0 15 10 
22. Cu mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.08 0.08 <0.05 <0.05 <0.13 0.08 1.0 1.5 - 
23. Cr mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - 2.0 
24. Fe mg/L 0.07 <0.05 0.19 2.56 <0.05 0.80 0.08 0.12 0.07 <0.05 0.5 1.0 - 
25. FCB MPN/100 mL <1.8 <1.8 9.3 <1.8 <1.8 2.0 1.3 x 102 <1.8 <1.8 <1.8 - - - 
26. TCB MPN/100 mL 2.0 <1.8 4.9 x 102 <1.8 6.8 79.0 2.3 x 102 <1.8 <1.8 <1.8 2.2 - - 
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ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน 

ดัชน ี
การตรวจวัด 

หน่วย 

ผลการตรวจวิเคราะห์ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม1/ ประกาศกระทรวง

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

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

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด 

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

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

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

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

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

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

2- mg/L 29.86 62.02 18.70 8.94 12.51 18.70 200 250 - 
15. Cl- mg/L 107.3 96.9 63.8 95.0 93.3 13.8 250 600 - 
16. As mg/L 0.0006 0.0006 0.0010 0.0010 0.0009 0.0016 ต้องไม่มี 0.05 0.1 
17. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ต้องไม่มี 0.001 0.7 
18. Cd mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่มี 0.01 2.0 
19. Pb mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่มี 0.05 4.0 
20. Mn mg/L 2.32 <0.02 0.06 <0.02 <0.02 9.61 0.3 0.5 33 
21. Zn mg/L 3.24 0.06 1.60 0.09 0.07 0.08 5.0 15 10 
22. Cu mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 1.5 - 
23. Cr mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - 2.0 
24. Fe mg/L 3.69 <0.05 0.20 <0.05 <0.05 <0.05 0.5 1.0 - 
25. FCB MPN/100 mL <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 4.5 <1.8 - - - 
26. TCB MPN/100 mL 4.9 x 103 <1.8 <1.8 <1.8 13.0 <1.8 2.2 - - 

มาตรฐาน :  1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้อ งกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
  2/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดท ารายงานผลการตรวจคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ มาตรการลด 

การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน พ.ศ. 2559 
ที่มา        :  /1  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ในช่วง พ.ศ. 2560 -2564 
  /2  ตรวจวัดโดยบริษัทที่ปรึกษา, 2564
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4.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 โครงการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2562 ครอบคลุมพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ แผนงานกระบวนการ  
มีส่วนร่วมของประชาชนแสดงดังตารางที่ 4-1 มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

4.1.1   การรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ข้อมูลกับ
ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ และเพ่ือน าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดท ารายงานฯ ให้ครบถ้วน มีก าหนด
จัดกิจกรรมเม่ือวันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลต าบล
หนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยด าเนินการเผยแพร่เอกสารและประชาสัมพันธ์การประชุมก่อนการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ไม่น้อยกว่า 15 วัน ผ่านช่องทางต่างๆ ด าเนินการระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน พ.ศ.2564 

4.1.2   เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท  
ทางอ าเภอหันคา จึงได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ชน 0618/1391 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง แจ้งเลื่อน  
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการ
ประเมินทางเลือกโครงการ ตลอดจนปรึกษาหารือเกี่ยวกับ เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดรับฟังความคิดเห็น 
โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด เนื้อความว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และให้เป็นไปตามข้อก าหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 
16 เมษายน 2564 และค าสั่งจังหวัดชัยนาทที่ 1413/2564 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด 19) ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ทางอ าเภอจึงขอให้เลื่อนการจัดประชุมออกไปก่อนจนกว่า
สถานการณ์จะดีขึ้น ทางโครงการและบริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการแจ้งเลื่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ.2564 ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยด าเนินการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ การส่งหนังสือแจ้งเลื่อนการประชุมตามกลุ่มเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ 
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด ด าเนินการระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ.2564 

4.1.3   โครงการและบริษัทที่ปรึกษา ได้หารือกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น และกลุ่มผู้น าชุมชนในพ้ืนที่
ศึกษา เพ่ือปรับรูปแบบการจัดประชุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และได้ข้อสรุปว่าการจัดประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ก าหนดให้จัดวันที่ 8-11 มิถุนายน พ.ศ.2564 ภายใต้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยให้หลีกเลี่ยงการชุมนุมของคนจ านวนมาก 
อ้างถึงแนวทางส านักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส. 1008.3/ว 4855 ลงวันที่ 10 
เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ค าแนะน าต่อแนวทางการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และ
ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
พ้ืนที่ควบคุม และพ้ืนที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องเพ่ือก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 13  
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บริษัทฯ จึงได้ปรับรูปแบบการจัดประชุมฯ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มของ
คนจ านวนมาก ดังตารางที่ตารางที่ 4.1-1 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งหมด 203 คน (ไม่รวมเจ้ าของ
โครงการและบริษัทที่ปรึกษา) ภายหลังจากการจัดประชุมได้จัดท ารายงานสรุปผลการประชุม ประเด็นความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมค าชี้แจง เผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้น าชุมชน รวมทั้งการปิด
ประกาศ ณ ที่ท าการชุมชน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภายใน 15 วัน หลังการ
จัดประชุม แสดงดังรูปที่ 4.1-1 

ตารางท่ี 4.1-1 รายละเอียดการจัดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 
เวทีการจัดประชุม 

รับฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 1 
วันที่จัดประชุม ช่องทางการจัดประชุม 

1. เวทีระดับชุมชน 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ขอความอนุเคราะห์ผู้น าชุมชนในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลร่างข้อเสนอโครงการผ่านเอกสารประกอบการ
ประชุมฯ และวีดิทัศน์ประกอบการจัดประชุม โดย
เจ้าของโครงการอ านวยความสะดวกในการเปิดสื่อวีดิ
ทัศน์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับชม 

2. เวทีระดับหน่วยงานราชการ 
องค์กรอิสระ และสื่อมวลชน 

10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรม Zoom Meeting 

3. เวทีระดับผู้น าชุมชุน 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรม Line Meeting 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 

4.2 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ สังคม รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อโครงการ แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 

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

2) กลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหวและสถานที่ส าคัญ เช่น สถานพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานที่ส าคัญ
ในพ้ืนที ่ได้แก่ แหล่งโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

3) กลุ่มตัวแทนผู้น าชุมชน/ผู้น าท้องถิ่น เช่น ประธานชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล นายกเทศมนตรี กรรมการชุมชน อสม. เป็นต้น 

4) กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน ด าเนินการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือบันทึกช่วย
จ า การก าหนดจ านวนตัวอย่างใช้การค านวณตามสูตรของ Taro Yamane (ที่มา : เทคนิคการสร้างเครื่องมือ
รวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย, บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2534, หน้า 13-14) โดยการส ารวจจะมุ่งเน้นไปที่
หัวหน้าครัวเรือน หรือคู่สมรส ด าเนินการระหว่างวันที่ 14-22 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้าน
ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการจ านวน 18 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 594 ตัวอย่าง 

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

1.  การเผยแพร่ข้อมูลก่อนการจัดประชุม  
1.1  การจัดเตรียมสื่อประชาสมัพันธ์ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 - รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการเพื่อให้

ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นของ
โครงการ 

- จัดท าเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น แผ่นพับ เอกสาร
ก าหนดขอบเขตการศึกษา เป็นต้น  

1.2 การเข้าพบหน่วยงานราชการและ 
การประชาสัมพันธ์โครงการ 

15-19 และ 31 มีนาคม 2564 - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ - เข้าพบหน่วยงานราชการ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

1.3 การเข้าพบ ผู้น าชุมชน และการประชาสัมพันธ์
โครงการระดับครัวเรือน 

16-17 มีนาคม 2564 - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ - ประชาสัมพันธ์ผู้น าชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
- แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการรายครัวเรือน 

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

5-7 เมษายน 2564 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น 

- ส่งหนังสือเชิญผ่านผู้น าชุมชนและประสานงานให้ผู้น าชุมชน
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ 

- ส่งหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
- ติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมในสถานท่ี

ต่าง ๆ เช่น หน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ร้านค้า 
เป็นต้น  

- เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ บริษัท 
เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

1.5 ติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็น ครั้งที่ 1 (วันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ. 2564) 
(ป้ายไวนิล ขนาด 1.5*2 เมตร)  

5-19 เมษายน 2564 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น 

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ที่ เป็นศูนย์รวม
ชาวบ้านและจุดอื่นๆ ท่ีสามารถมองเห็นได้ง่าย 5 จุด  
 ทางเข้าด้านหน้าบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
 หน้าเทศบาลต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา 
 หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน อ าเภอวัดสิงห์ 
 หน้าที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8 บ้านหนองมะเกลือ 

ต าบลเด่นใหญ่ 
 หน้าวัดพรหมวิหาร หมู่ที่ 1 บ้านบ่อพระ ต าบลไพรนกยูง 
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

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

ครั้งท่ี 1 (วันท่ี 22-23 เมษายน พ.ศ. 2564)  
19-21 เมษายน 2564 - ประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการจัดประชุมรับ

ฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 
- ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการจัดประชุมรับฟัง

ความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (22-23 เมษายน พ.ศ. 2564) เนื่องจาก
ได้รับหนังสือแจ้งเลื่อนจัดประชุมฯ เลขที่ ชน 0618/1391 
ของอ าเภอหันคา จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส  
โคโรน่า (COVID-19) 

- ประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ บริษัท 
เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

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

ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 
(วันท่ี 8-11 มิถุนายน พ.ศ.2564) 

21-24 พฤษภาคม 2564 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น 

- ส่งหนังสือเชิญและเอกสารประกอบการประชุมผ่านผู้น า
ชุมชนและประสานงานให้ผู้น าชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ลูกบ้านรับทราบ 

- ส่งหนังสือเชิญเอกสารประกอบการประชุมผู้มีส่วนได้เสีย 
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

- เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ บริษัท 
เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

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

(วันท่ี 8-11 มิถุนายน พ.ศ.2564) 
 

8-11 มิถุนายน 2564 - เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ
ที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขต
การศึกษาและการประเมินทางเลือก
โครงการ  

- เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการ
ศึกษาและการจัดท ารายงานฯ ให้ครบถ้วน 

- จัดประชุมน าเสนอร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ และ
รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

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

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

24-26 มิถุนายน 2564 - น าความคิด เห็นของประชาชนและผู้ มี 
ส่วนได้เสียจากการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นครั้งที่ 1 โดยน าประเด็นห่วงกังวล
และข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสียมาประกอบกับการก าหนดขอบเขต
และแนวทางในการศึกษาพร้อมทั้งค าช้ีแจง 

- จัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี 
ส่วนได้ เสีย พร้อมทั้ งความคิดเห็น และค าช้ีแจงของ
หน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือกิจการ พร้อมส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนได้ทราบภายใน 
15 วัน หลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

5.  การส ารวจ สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยแบบสอบถาม 
5.1. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็นผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  ตัวแทน
หน่วยงานราชการ 

19 กรกฎาคม 2564 - เพื่อประสานงานขอความอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ต่อโครงการ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่ งหนั งสื อขอความอนุ เค ราะห์ ตอบ แบ บสอบ ถาม
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5.2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหนว่ยงานราชการ 22-27 กรกฎาคม 2564 - เพื่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ 

- การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นในส่วนของหน่วยราชการ 
ด้วยการตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ 

5.3  สัมภาษณ์ความคิดเห็นครัวเรอืน/ผู้น าชุมชน 14-22 กรกฎาคม 2564 - เพื่อเป็นการส ารวจและรับฟังความคิดเห็น
ในขั้นตอนการประเมินและการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อส ารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม 

- การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือน (Attitude  
survey) ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล และการสัมภาษณ์ 
เชิงลึกผู้น าชุมชน  

6.  ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 2 
6.1 ส่งหนังสือเชิญประชุมครั้งท่ี 2  20-24 กันยายน 2564 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟัง

ความคิดเห็น 
- ส่งหนังสือเชิญผ่านผู้น าชุมชนและประสานงานให้ผู้น าชุมชน

ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ 
- ส่งหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
- ติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมใน

สถานท่ีต่าง ๆ เช่น หน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ร้านค้า เป็นต้น  

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

6.  ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
6.2  ติดประกาศเผยแพร่ร่างมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะ 

20-24 กันยายน 2564 -  เพื่อเผยแพร่ร่างมาตรการป้องกันและ
แ ก้ ไข ผ ล ก ระ ท บ สิ่ งแ วด ล้ อ ม  แ ล ะ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล 

- น าร่างมาตรการฯ เผยแพร่ให้สาธารณะชน และผู้มีส่วนได้
เสียได้รับทราบ โดยการติดประกาศและวางเอกสารที่
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และที่ท าการผู้น าชุมชนใน
พื้นที่ศึกษา 

7.  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 2 
7.1 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อ

ร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1-5 พฤศจิกายน 2564 - เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ 
และมาตรการฯ ทั้ งนี้  ข้อคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะที่ ได้จากการรับฟั งความ
คิดเห็นให้น ามาปรับปรุงรายงานฯ และ
มาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วน
หนึ่งของรายงานฯ 

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อร่างรายงานและ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

7.2. ปิดประกาศสรุปผลการประชุมครัง้ที่ 2  17-19 พฤศจิกายน 2564 - น าความคิดเห็นของประชาชนและผู ้มี
ส่วนได้เสียจากการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นครั้งที่ 2 โดยน าประเด็นห่วงกังวล
และข ้อเสนอแนะที ่ม ี ต่อร่างรายงาน 
และมาตรการป้ องกั นและแก้ ไขผล 
กระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- จัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน 
ได้เสีย พร้อมทั้งความเห็นและค าช้ีแจงของหน่วยงาน 
เจ้าของโครงการหรือกิจการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนรับทราบ 
ภายใน 15 วัน หลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

ที่มา : จากการด าเนินการดา้นการมีส่วนร่วมของโครงการ รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 
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การส่งหนังสือเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 (เวทีวันท่ี 22-23 เมษายน พ.ศ.2564) 

   

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

  

หน้าเทศบาลต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา หน้าวดัพรหมวิหาร หมู่ที่ 1 บ้านบอ่พระ ต าบลไพรนกยูง 
การติดป้ายไวนลิประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดประชุมรับฟังความคิดเหน็ ครั้งท่ี 1 (เวทีวันท่ี 22-23 เมษายน พ.ศ.2564) 

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

รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) การด าเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2021/04/05  2021/04/05  



      บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
 

- 76 - 

  

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

 
 

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

  
การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม เวทีท่ี 1 การจัดประชุมรบัฟังความคดิเห็นระดับชุมชน 

  
บรรยากาศการดูวีดิทัศน์ประกอบการจัดประชุม  

โดยเจา้ของโครงการอ านวยความสะดวกในการเปิดสื่อวีดิทัศน์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับชม 
เวทีท่ี 1 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับชุมชน (ระหว่างวันท่ี 8-9 มิถุนายน พ.ศ.2564) 
รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) การด าเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2021/07/08  

2021/07/08  

2021/07/09  

2021/07/09  

2021/06/21  2021/06/23  
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ช่วงลงทะเบียน เอกสารประกอบการรับฟังความคดิเห็น 

  

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

 
 

ช่วงลงทะเบียน เอกสารประกอบการรับฟังความคดิเห็น 

  
บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวทีระดับผู้น าชุมชนผ่านหอ้งประชุมออนไลน์ (Line Meeting) 

เวทีท่ี 3 การประชุมรับฟังความคดิเห็นระดับผู้น าชุมชน (วันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.2564) 
รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) การด าเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน) 
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ผลการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน และครัวเรือนจะน ามาผนวก
รวมกับการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ เพ่ือก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อไป ซึ่งจากการส ารวจความคิดเห็นตัวแทนครัวเรือนในรัศมี 5 
กิโลเมตร สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

(1) สภาพปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาตามลักษณะของปัญหา ดังนี้ 

- ปัญหาสังคม ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบันสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
ปัญหาทะเลาะวิวาท ร้อยละ 10.4 รองลงมาคือ ปัญหาแรงงานต่างถิ่น ร้อยละ 6.1 และปัญหาการลักขโมย
และชุมชนแออัด ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.7 ตามล าดับ 

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบันสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ ปัญหาค่าครองชีพสูง ร้อยละ 53.7 รองลงมาคือ ปัญหาการว่างงาน/การประกอบอาชีพ ร้อยละ 50.6 
และปัญหารายได้ต่ า ร้อยละ 50.0 ตามล าดับ 

- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบันสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ ปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 36.9 รองลงมาคือ ปัญหาเขม่า/ควัน ร้อยละ 34.2 และปัญหาเสียงดังรบกวน 
ร้อยละ 28.5 ตามล าดับ 

(2) ความคิดเห็นที่มีต่อการด าเนินโครงการในภาพรวม ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 84.0 รู ้จัก
บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.5) ไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากการด าเนินโครงการ ฯ 
เมื่อสอบถามถึงการด าเนินโครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ร้อยละ 35.0 เคยได้ยิน/ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ฯ และสอบถามเกี่ยวกับความวิตกกังวลที่มี
ต่อโครงการ ร้อยละ 89.4 ระบุว่าไม่มีความวิตกกังวลต่อการด าเนินโครงการ มีร้อยละ 10.6 ที ่ระบุว่า  
มีความวิตกกังวลเกี ่ยวกับโครงการ โดยประเด็นวิตกกังวลที่มีผู ้ระบุ คือ ปัญหากลิ่นรบกวน ฝุ่นละออง 
เขม่า/ควัน และกลิ่นเหม็น อย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามความคิดเห็นในภาพรวมต่อโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.8 เห็นด้วยกับโครงการ ด้านความเชื่อมั่นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ร้อยละ 66.6 มีความเชื่อมั่นในการการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ แสดงดังรูปที่ 4.2-1 

4.3 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในระหว่างการจัดเตรียมท าร่างรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นใน ครั้งที่ 2 คือ เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ 
และมาตรการฯ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้น ามาปรับปรุงรายงานฯ 
และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ ซึ่งการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2  
จะด าเนินการในระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยการจัดประชุมจะด าเนินการภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด โดยโครงการได้
ด าเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการจัดประชุม 
และภายหลังจากจัดประชุมจะน าความคิดเห็นประเด็นห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชาชนและ  
ผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 มาผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน และจัดท า
รายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 15 วัน 
หลังจัดประชุม 
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รูปที่ 4.2-1 ผลการส ารวจความคิดเห็นครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตร 
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รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) ผลการส ารวจความคิดเห็นครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตร 
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5.  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การพิจาณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ การพิจาณากลั่นกรอง
ประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการจะน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการ 
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 น ามาพิจารณาร่วมกับรายละเอียดโครงการและน ามากลั่นกรองประเด็น
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือท าการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการก าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 5-1 

ตารางท่ี 5-1 การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1  ลักษณะภูมิประเทศ ในระยะก่อสร้าง มีการวางฐานรากบริเวณติดตั้ง

เครื่องจักร และปรับระดับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง
อาคาร ระบบบ าบัดน้ าเสีย และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ในการก่อสร้าง ส าหรับระยะด าเนินการไม่มี
กิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะภูมิ
ประเทศ อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในขอบเขตของ
พื้นที่โครงการเดิม   

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

1.2  ลักษณะทางธรณีวิทยา 
และแผ่นดินไหว 

ไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะ 
ทางธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว เนื่องจากที่ตั้ง
โครงการไม่ได้อยู่ในพื้นที่ เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว 
ตามที่กรมทรัพยากรธรณี  แบ่งพื้นที่ เสี่ยงภัย
แผ่นดินไหวในประเทศไทย 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไมม่ีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

1.3  ทรัพยากรดิน ในระยะก่อสร้างมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรดิน เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคาร 
การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการ จึงมีกิจกรรมที่ต้อง 
น าดินมาปรับระดับพื้นที่ของโครงการ ส าหรับ
ระยะด าเนินโครงการไม่มีการใช้ดินเป็นตัวกลาง
ในการบ าบัดมลพิษ เช่น การฝังกลบ เป็นต้น  

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไมม่ีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

1.4  คุณภาพอากาศ ในระยะก่อสร้างมีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพอากาศ เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคาร 
การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการ จะมีมลพิษที่เกิดขึ้น
ได้แก่ ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง และ
จากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
ส าหรับระยะด าเนิ น โครงการ  โครงการมี
กระบวนการเผาไหม้เช้ือเพลิงหม้อน ้ำจากก๊าซ 
LPG จึงมีผลกระทบจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง 
จะท าการศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพอากาศให้
ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งแหล่งก าเนิดมลพิษที่อยู่
โดยรอบในพื้นที่ศึกษา  

ประเด็นผลกระทบฯ  ที่ ต้ องท าการ
ประเมิน ในรายละเอียดเนื่ องจากมี
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการซึ่ง
ต้ อ งท าการป ระ เมิ น ผลกระทบ ใน
รายละ เอี ยด ให้ ชัด เจน เพื่ อก าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 
1.5  อุทกวิทยา และ

คุณภาพน้ าผิวดิน 
การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ ามีการ
พิจารณาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการจัดการ 
น้ าเสีย/น้ าระบายทิ้งของโครงการ การจัดการ
น้ าทิ้ ง รวมถึงผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นต่อ 
คุณภาพน้ าของโครงการ โดยประเด็นน้ าทิ้ง 
จากโครงการไม่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพน้ าผิวดิน เนื่องจากโครงการไม่มีการ
ระบายน้ าออกสู่ภายนอกโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท าการประเมิน
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การด าเนินโครงการซึ่งต้องท าการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อ
ก าหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.6  อุทกวิทยา และ
คุณภาพน้ าใตด้ิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ าใต้ดิน 
มีการพิจารณาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ
บ าบัดน้ าเสีย/การจัดการน้ าทิ้ง 
  
 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท าการประเมิน 
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก 
การด าเนินโครงการซึ่งต้องท าการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อ
ก าหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.7  เสียง ในระยะก่อสร้าง แหล่งก าเนิด เสียงจาก
กิจกรรมการติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ เช่น 
การติดตั้งเครื่องจักร และการทดลองเดิน
เครื่องจักร ส าหรับระยะด าเนินการกิจกรรม
การผลิตอาจก่อให้เกิดเสียงดัง จากเครื่องจักร 
ซึ่งเสียงจากกิจกรรมการผลิตอาจส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท าการประเมิน 
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก 
การด าเนินโครงการซึ่งต้องท าการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อ
ก าหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.8  กากของเสีย ประเภทและการจัดการของเสียที่เกิดจาก
กิจกรรมของโครงการจะด าเนินการตาม
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่ง
ปฏิ กู ลห รือ วัส ดุ ที่ ไม่ ใช้ แล้ ว  พ .ศ . 2548 
นอกจากน้ีโครงการมีแนวคิดในการลดของเสีย
ตั้งแต่แหล่งก าเนิด และการป้องกันมลพิษ มา
ประยุ กต์ ใช้ กับ การจั ดการของเสี ยของ
โครงการ กลยุทธ์ในการแยกของเสียหรือลด
ของเสียที่แหล่งก าเนิด ซึ่งมีการน าของเสีย 
ที่แยกได้กลับมาใช้งานใหม่หรือกลับน าไปใช้
ประโยชน์จึ งช่วยลดต้นทุนการผลิตและ
สามารถลดปริมาณของวัตถุดิบที่น ามาใช้ได้
อีกด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถหาวิธีการจัดการ
ได้ อย่ างเหมาะสม  ก็ จะท าการส่ งไปยั ง
หน่วยงานที่ ได้ รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการเพื่อรับไปก าจัดต่อไป 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท าการประเมิน 
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก 
การด าเนินโครงการซึ่งต้องท าการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อ
ก าหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1  ทรัพยากรชีวภาพ 

บนบก 
ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ศึกษาเป็นระบบนิเวศ
เกษตร และพรรณพืชที่พบโดยทั่วไปเป็นพืช
เกษตรและพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มันส าปะหลัง  
เป็นต้น การประเมินผลกระทบด้านทรัพยากร
ชีวภาพบนบกจะด าเนินการศึกษาสภาพป่าไม้และ
สัตว์ป่าในพื้นที ่

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

2.2  ทรัพยากรชีวภาพ 
ในน้ า 

กิจกรรมระยะด าเนินโครงการ อาจก่อให้ เกิดผล
กระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ า ซึ ่งจะมีผล 
ท าให้เกิดการสูญเสียต่อทรัพยากรชีวภาพ เช่น 
แพลงก์ตอน (พืชและสัตว์) สัตว์หน้าดิน และปลา 
เป็นต้น 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
3.1  การใช้ประโยชน์ท่ีดิน โครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2560 จาก
ข้อก าหนดดังกล่าวการด าเนินงานของโครงการ 
ไม่ขัดกับข้อก าหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
จังหวัดชัยนาทแต่อย่างใด  

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ต้องประเมิน/
ตรวจสอบลักษณะสิ่งปลูกสร้างที่จะ
ท าการก่อสร้างภายหลังขยายก าลังการ
ผลิตซึ่งต้องด าเนินการให้สอดคล้อง
กับข้อก าหนด 

3.2  คมนาคมขนส่ง กิจกรรมการขนส่ งใน ช่วงด าเนินการ ได้แก่ 
ยานพาหนะที่เกิดจากการขนส่งสารเคมี ผลิตภัณฑ์ 
การขนส่งมูลฝอยและกากของเสีย และการเดินทาง
ของพนักงานซึ่งภายหลังขยายก าลังการผลิตจะท า
ใหม้ีปริมาณการขนส่งในภาพรวมเพิ่มขึ้น อาจจส่ง
ผลต่อสภาพปัญหาการจราจร สภาพถนนและ 
การเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท าการ
ประเมิน ในรายละเอียดเนื่ องจาก 
มีผลกระทบจากการด าเนินโครงการ
ซึ่งต้องท าการประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อก าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.3  การใช้น้ า กิจกรรมระยะด าเนินโครงการมีการสูบน้ าจาก  
แม่น้ าท่าจีน (สุพรรณ ท่ีกม. 14+100 ฝั่งขวา) มา
จัดให้มีบ่อเก็บน้ าดิบ จ านวน 7 บ่อ ขนาดความจุ
รวม 1,355,400 ลูกบาศก์เมตร โดยได้รับอนุญาต
ให้สูบหรือชักน้ าจากทางน้ าชลประทานของ
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพลเทพ จากแม่น้ า 
ท่าจีน (สุพรรณ ที่กม. 14+100 ฝั่งขวา) โดยให้ 
สูบน้ าหรือชักน้ าวันละประมาณ 24 ช่ัวโมงและ 
ให้ใช้น้ าได้ไม่เกินเดือนละ 450,000 ลูกบาศก์เมตร 
อย่างไรก็ตามภายหลังขยายก าลังการผลิตที่มี
ความต้องการใช้น้ าเพิ่มขึ้นดังนั้นปริมาณการสูบน้ า
มาใช้ในกิจกรรมการผลิตจะต้องท าการศึกษา
ศักยภาพแหล่งน้ าให้มีความเพียงพอประกอบ
การศึกษาในครั้งนี้ด้วย 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท าการ
ประเมิน ในรายละเอียดเนื่ องจาก 
มีผลกระทบจากการด าเนินโครงการ
ซึ่งต้องท าการประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อก าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.4  การระบายน้ าและ 

การป้องกันน้ าท่วม 
การด าเนินโครงการไม่ส่งผลให้ระบบระบายน้ า
และการจัดการน้ าฝนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
โดยได้ท าการศึกษาสภาพต่าง ๆ ที่จะใช้ในการ
พิจารณาถึงขนาด ทิศทางการระบาย และแนวทาง
การระบายน้ าที่เหมาะสม รวมทั้งความเพียงพอ
ของบ่อหน่วงน้ าฝน  

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท าการ
ประเมินในรายละเอียดเนื่องจากมี
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการซึ่ง
ต้องท าการประเมิน ผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อก าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.5 การใช้ไฟฟ้า โครงการจะรับไฟฟ้าที่มีแรงดัน 115 กิโลโวลต์  
มาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอหันคา 
เข้ามายังสถานีย่อยที่ ตั้ งอยู่ภายในพื้นที่ ของ
โครงการ 

ประ เด็ นสิ่ งแวดล้อมที่ ไม่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมของ
โครงการ 

3.6  การเกษตรกรรม พิจารณาข้อมูลรายละเอียดของโครงการ พบว่า 
ประเด็นน้ าทิ้งจากโครงการไม่มีโอกาสที่จะส่งผล
กระทบต่อเกษตรกรรม เนื่องจากโครงการไม่มีการ
ระบายน้ าออกสู่ภายนอกโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท าการ
ประเมินในรายละเอียดเนื่องจากมี
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการซึ่ง
ต้องท าการประเมิน ผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อก าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.7  การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

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

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท าการ
ประเมินในรายละเอียดเนื่ องจาก 
มีผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
ซึ่งต้องท าการประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อก าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1  สภาพสังคม-เศรษฐกิจ การพัฒนาโครงการเป็นการเพิ่มแหล่งงานให้กับ

ประชาชนในชุมชนในระดับแรงงานฝ่ายผลิต ท้ังนี้ 
โครงการจะพิจารณารับคนในท้องถิ่นเป็นอันดับ
แรก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ 
และวุฒิการศึกษา ตามต าแหน่งที่ต้องการ ซึ่งการ
เพิ่มอัตราการจ้างงานในโครงการ จะส่งผลดีต่อ
สภาพเศรษฐกิจในภาพรวมของชุมชนในท้องถิ่น 
ได้แก่ ส่งเสริมการค้าขายและการบริการในชุมชน 
อันจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในเรื่องการ
จ้างงาน 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท าการ
ประเมินในรายละเอียดเนื่องจากมี
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการซึ่ง
ต้องท าการประเมิน ผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัดเจน เพื่อก าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
4.2  อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 
โครงการ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ
ด้ านอาชีวอนามั ยและความปลอดภั ยต่ อ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ รวมทั้ง
การจัดการให้ มี อุปกรณ์ ป้ องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามลักษณะงาน  
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการใช้
เครื่องมือและเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตราย
หรือลดผลกระทบด้านสุขภาพ การซ่อมอุปกรณ์/
การติดตั้งป้ายเตือน การรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ 
การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับ
พนักงานเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

ประเด็ นผลกระทบฯ  ที่ ต้ องท าการ
ประเมิ น ใน รายล ะ เอี ย ด เนื่ อ งจาก 
มีผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
ซึ่ งต้องท าการประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัด เจน  เพื่ อก าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

4.3  สุนทรียภาพและ 
การท่องเที่ยว 

ประเมินผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวและ
ทัศนียภาพบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่
ศึกษาจากการตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติ
อันควรอนุรักษ์  ของส านั กคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ  (2531) และจากการ
ตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากทะเบียนแหล่ง
โบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ของฝ่ายทะเบียน กองโบราณคดี กรมศิลปากร 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไมม่ีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรมของโครงการ  
  

4.4  สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง ที่มีปริมาณ
จราจรเพิ่มขึ้นและระดับเสียงจากการจราจร  
ฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ เ ช้ือ เพลิ งและ 
ฝุ่นละอองจากการขนส่ง และเสียงดังจากการ
ขนส่งและกิจกรรมการผลิตของโครงการ ที่อาจ
ส่งผลต่อความวิตกกังวลหรือสภาวะความเครียด
ในการด ารงชีวิต 

ประเด็นผลกระทบฯ  ที่ ต้ องท าการ
ประเมิน ในรายละเอียดเนื่ องจากมี
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการซึ่ง
ต้ องท าการประเมิ น  ผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัด เจน  เพื่ อก าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 

ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมเป็นการเปลี ่ยนแปลงทิศทางและขนาดของโครงสร้างและการท างานของ
สภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าของมนุษย์หรือภัยตามธรรมชาติ โดยการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงทิศทางของผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ อีกทั้งยังสามารถระบุ
ขนาดของผลกระทบได้ว่าอยู่ในระดับสูง ปานกลาง ต่ า จนถึงระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ส าหรับ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ จะพิจารณาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งระยะ
ก่อสร้างและระยะด าเนินการ ซึ ่งมีแนวทางและเกณฑ์ในการพิจารณาทิศทางและขนาดของผลกระทบ 
รายละเอียดดังนี้ 
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1) การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ  

  การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบจะพิจารณาจากขนาดของผลกระทบ  
ขอบเขตของผลกระทบ และระยะเวลาของผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการประเมินขนาดของผลกระทบในที่นี้  
จะพิจารณาจากกิจกรรมหรือการด าเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งการประเมินขนาดของผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการโดยก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 5-2 

ตารางที่ 5-2 เกณฑ์และการให้ค่าคะแนนปัจจัยในการก าหนดลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

0 ไม่มีผลกระทบ/ 
ไม่มีนัยส าคัญ 

- กิจกรรมหรือการด าเนินโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่สภาพแวดล้อม
ดังกล่าวยังคงด ารงอยู่ได้ตามปกติ 

1 มีผลกระทบระดับต่ า - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการด าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  

- ขอบเขตของผลกระทบ ที่จ ากัดอยู่ในบางบริเวณของพื้นที่โครงการเท่านั้น  
- ระยะเวลาของผลกระทบ ที่เกิดผลกระทบจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ และสามารถ

ปรับตัวกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมปกติหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ค่ามาตรฐาน 
หรือค่าเฉลี่ยตามปกติที่ยอมรับได้/ยังคงอยู่ในเกณฑ์หรือค่ามาตรฐานที่กฎหมาย
ก าหนด อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชน เช่น  
การก่อให้เกิดความเดือดร้อน ซึ่งอาจพิจารณาให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบให้ลดลงหรือไม่มีการก าหนดเพิ่มเติม 

2 มีผลกระทบระดับ 
ปานกลาง 

- ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการด าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
(ยังคงอยู่ในเกณฑ์หรือค่ามาตรฐาน) เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยบางประการของ
สภาพสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศแต่ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

- ขอบเขตของผลกระทบ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีขอบเขตของผลกระทบค่อนข้าง
กว้าง แต่ยังคงจ ากัดอยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น  

- ระยะเวลาของผลกระทบ กิจกรรมเกิดขึ้นหลายช่วงระยะเวลาและเกิดผลกระทบ
เป็นเวลานาน แต่ไม่เกิดผลกระทบอย่างถาวร (ช่วงเวลาปานปลาง เช่น 5 -15 ปี 
หรือคืนสภาพได้เมื่อเวลาผ่านไป) อาจมีกิจกรรมที่ส่งผลต่อทรัพยากรและสุขภาพ
ของประชาชนแต่ไม่ร ุนแรงจนถึงระดับที ่เป็นอันตรายถึงชีวิต ทั ้งนี ้ โครงการ
สามารถก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้ลดลงได้ 

3 มีผลกระทบระดับสูง - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการด าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
หรือผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากกว่าเกณฑ์ตามมาตรฐานก าหนด หรือ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง/ถาวร เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสภาพสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศไปจากเดิมทั้งระบบ 

- ขอบเขตของผลกระทบ กระจายออกไปสู่ประชาชนในระดับที่ เป็นอันตราย 
ถึงชีวิต แพร่กระจายเป็นวงกว้าง  

- ระยะเวลาของผลกระทบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่สามารถก าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบดังกล่าวให้ลดลงหรือท าให้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ผลกระทบกลับคืนสู่สภาพเดิมได้  ผลกระทบยังคงอยู่หลังจากปิดโครงการ  
(ช่วงเวลานานมากกว่า 15 ปี หรือถาวรไม่สามารถฟ้ืนฟูได้) 

ที่มา :    ดัดแปลงจาก Nigel Rossouw  (2003) A REVIEW OF METHODS AND GENERIC CRITERIA FOR DETERMINING IMPACT    
  SIGNIFICANCE, AJEAM-RAGEE Volume 6 June 2003 p44-61 
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จากนั้นน าคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์และการให้คะแนน
หรือความรุนแรงของผลกระทบแสดงดังตารางท่ี 5-3 

ตารางท่ี 5-3 เกณฑ์การให้ค่าคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับต่ า มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 
2 มีผลกระทบระดับปานกลาง มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
3 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมาซึ่งต้องมีการจัดเตรียม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวดและเคร่งครัด 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 

2) การวิเคราะห์ความส าคัญของผลกระทบ 

ความส าคัญของผลกระทบพิจารณาจากคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียหรือ
เสื่อมสภาพลง หรือการสูญเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากร เกณฑ์การให้คะแนนแสดงดังตารางท่ี 5-4  

ตารางท่ี 5-4 เกณฑ์การให้คะแนนความส าคัญของผลกระทบ 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับต่ า รบกวนพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ทั่วไปซึ่งมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์เพียงเล็กน้อย  
ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่มีลักษณะของระบบนิเวศท่ีพบได้โดยทั่วไป 

2 มีผลกระทบระดบัปานกลาง รบกวนพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพส าหรับคุณค่าในเชิงอนุรักษ์หรือเป็นแหล่งทรัพยากร 
ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่มีความส าคัญในระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค 

3 มีผลกระทบระดับสูง รบกวนพื้นที่เก่าแก่/พื้นที่ดั้งเดิมที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ที่ส าคัญ การท าลาย
ของสายพันธุ์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญในระดับ 
ประเทศ/นานาชาติ 

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

3) การวิเคราะห์ระดับนัยส าคัญของผลกระทบ 

การประเมินระดับนัยส าคัญของผลกระทบจะพิจารณาเลือกใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมกับโครงการ  
โดยใช้ Matrix แสดงดังตารางที่ 5-5 ซึ่งพิจารณาผลการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ
และความส าคัญของผลกระทบ โดยผลการประเมินระดับนัยส าคัญของผลกระทบจะน าไปสู่การวิเคราะห์
ความจ าเป็นในการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 5-6 

ตารางท่ี 5-5 การประเมินระดับนัยส าคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ Matrix 

ระดับผลกระทบ (Consequence Rating) 
ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
ต่ า (1) ปานกลาง (2) สูง (3) 

1 รบกวนพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ทั่วไปซึ่งมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์เพียง
เล็กน้อย ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่มีลักษณะของระบบนิเวศท่ีพบได้โดยทั่วไป 

1 
ต่ า 

2 
ต่ า 

3 
ต่ า 

2 รบกวนพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพส าหรับคุณค่าในเชิงอนุรักษ์หรือเป็นแหล่ง
ทรัพยากร ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีมีความส าคัญในระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค 

2 
ต่ า 

4 
ปานกลาง 

6 
ปานกลาง 

3 รบกวนพื้นที่เก่าแก่/พื้นที่ดั้งเดิมที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ที่ส าคัญ 
การท าลายของสายพันธุ์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
ความส าคัญในระดับประเทศ/นานาชาติ 

3 
ต่ า 

6 
ปานกลาง 

9 
สูง 
 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 
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ตารางท่ี 5-6 ค าจ ากัดความของระดับนัยส าคัญของผลกระทบ 
คะแนน ระดับความส าคัญ รายละเอียด 

1-3 มีผลกระทบระดับต่ า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขไดด้้วยการด าเนินงานหรอืมาตรการทั่วไป 

4-6 มีผลกระทบระดับ 
ปานกลาง 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติมจากมาตรการปกติและมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

7-9 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมารวมทั้งไม่สามารถป้องกันและ
แก้ไขด้วยมาตรการใดๆ ได้หรือท าได้ยากมากไม่เหมาะสม 

ที่มา :  ดั ด แ ป ล งจ า ก  Nigel Rossouw  (2 0 0 3 )  A REVIEW OF METHODS AND GENERIC CRITERIA FOR DETERMINING IMPACT 
SIGNIFICANCE ,AJEAM-RAGEE Volume 6 June 2003 p44-61 

  การด าเนินการในขั้นตอนการออกแบบได้ก าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินการได้
มาตรฐานตามข้อก าหนดการออกแบบ โดยก าหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ พิจารณาร่วมกับรายละเอียดข้อมูลโครงการ (หัวข้อที่ 2) ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน (หัวข้อที่ 3) 
รวมทั้งข้อเสนอแนะจากชุมชน/หน่วยงาน ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะดังกล่าวที่จะน ามาก าหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อไป   
แต่อย่างไรก็ตาม เอกสารชุดนี้เป็นร่างรายงานฯ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุกภาค
ส่วนใช้ประกอบการประชุม เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในร่างรายงานฯ และมาตรการฯ  ทั้งนี้ ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นจะน ามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ ของโครงการ
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ซึ่งมีหัวข้อในการประเมินดังนี้ 

5.1 ผลการศึกษาด้านคุณภาพอากาศ 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เพ่ือท าการคาดการณ์ผลกระทบจากการด า เนินกิจกรรม
ของโครงการภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตด้วยการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD เพ่ือคาดการณ์
ปริมาณความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ จากกิจกรรมการผลิตและถูกปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศทาง
ปล่องระบาย เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาไปประกอบการพิจารณาขอบเขตและระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในพ้ืนที่ศึกษา การประเมินผลกระทบพิจารณามลพิษทางอากาศหลักของ
โครงการ คือ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM-2.5) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) โดยอ้างอิงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้พ้ืนที่
ศึกษาและมีความสมบูรณ์ของข้อมูลมากที่สุด รวมทั้งได้ก าหนดพ้ืนที่ศึกษาเพ่ิมเติม เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 

 ข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ (Source Information) การระบายมลพิษทางอากาศจากปล่อง
อากาศของโครงการ แสดงดังตารางท่ี 5.1-1  
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ตารางท่ี 5.1-1 แหล่งก าเนิดและค่าการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายหม้อไอน้ าของโครงการ  

หมายเหตุ  :  1/ สัดส่วนของ PM : PM10 และ PM : PM2.5 ที่ระบายออกจากหม้อไอน้ าทุกขนาดที่ใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงจาก EPA เท่ากับ 0.31 และ 0.19 ตามล าดับ 
  2/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549 
ที่มา  :   บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด, 2564 

แหล่งก าเนิด เชื้อเพลิง 

ข้อมูลของอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบาย 
อัตราการระบาย 

ลักษณะ 
ปลายปล่อง 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ความสูง อุณหภูม ิ ความเร็ว 

อัตรา 
การไหล 

ความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศ 
PM PM10 1/ PM2.5 1/ SO2 NOx PM PM10 PM2.5 SO2 NOx 

(m) (m) (K) (m/s) (Nm3/s) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (ppm) (mg/Nm3) (ppm) (mg/Nm3) (g/s) (g/s) (g/s) (g/s) (g/s) 
แหล่งก าเนดิและค่าการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ 
1. Boiler 1 LPG 100% 0.97 23 423 8.47 4.41 30.00 10.00 6.00 5.00 13.09 120.00 225.77 0.13 0.04 0.03 0.06 1.00 

ตรง  
(ไม่มีหมวก 

กันฝน) 

2. Boiler 2 

LPG : Biogas 
50:50 

0.97 23 423 10.12 5.27 30.00 10.00 6.00 25.00 65.44 110.00 206.95 0.16 0.05 0.03 0.34 1.09 
3. Boiler 3 0.97 23 423 10.12 5.27 30.00 10.00 6.00 25.00 65.44 110.00 206.95 0.16 0.05 0.03 0.34 1.09 
4. Boiler 4 0.97 23 423 10.12 5.27 30.00 10.00 6.00 25.00 65.44 110.00 206.95 0.16 0.05 0.03 0.34 1.09 
5. Boiler 5 0.97 23 423 10.12 5.27 30.00 10.00 6.00 25.00 65.44 110.00 206.95 0.16 0.05 0.03 0.34 1.09 

ค่ามาตรฐาน 3/ 320 - - 60 157.05 200 376.27 - - - - -  
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1)  ผลการศึกษาโดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ระยะก่อสร้าง 

-  กรณีที่ 1 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากกิจกรรมการปรับฐานราก 

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

-  กรณีที่ 2 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง 

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

(2)  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 7.68 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 
598500E 1672500N ภายในพ้ืนที่โครงการ อ้างถึงตารางท่ี 5.1-2 และรูปที่ 5.1-1 

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

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

(5) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 296.67 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 598500E  1672250N 
ภายในพ้ืนที่โครงการ ส าหรับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 149.38 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 598500E  1672250N ภายในพ้ืนที่โครงการ อ้างถึงตารางที่ 
5.1-2 และรูปที่ 5.1-1 
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ตารางท่ี 5.1-2 ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศในระยะก่อสร้าง 

รายละเอียด 

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

TSP PM10 PM2.5 SO2 NOx CO 
24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 

แบบ 

จ าลองฯ 

รวมกับ 
ความเข้มข้น

พื้นฐาน 

แบบ 

จ าลองฯ 

รวมกับ 
ความเข้มข้น

พื้นฐาน 

แบบ 

จ าลองฯ 
แบบ 

จ าลองฯ 

รวมกับ 
ความเข้มข้น

พื้นฐาน 

แบบ 

จ าลองฯ 
แบบ 

จ าลองฯ 

รวมกับ 
ความเข้มข้น

พื้นฐาน 

แบบ 
จ าลองฯ 

แบบ 
จ าลองฯ 

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

598500E  1672750N 598500E  1672500N 
598500E  

1672500N 
596750E  1672500N 

596500E 
1672750N 

598500E  1672250N 
598500E  

1672250N 
598000E  

1672500N 
บริเวณ 

บ.ดินสวยน้ าใส จ ากัด ภายในพื้นท่ีโครงการ 
ภายในพื้นท่ี
โครงการ 

เขาน้อย เขาน้อย ภายในพื้นท่ีโครงการ 
ภายในพื้นท่ี
โครงการ 

ภายในพื้นท่ี
โครงการ 

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

มาตรฐาน 330 1/ 120 1/ 50 2/ 780 3/ 300 1/ 320 4/ 34,200 5/ 10,260 5/ 
หมายเหต ุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ.2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
  2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  ์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
  4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  5/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
ที่มา  :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 
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ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (กรณีที่ 1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

รูปที่ 5.1-1 ต าแหน่งค่าความเข้มข้นสูงสุดของมลพิษ กรณีคาดการณ์ผลกระทบจากการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะก่อสร้าง 
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ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
รูปที่ 5.1-1 (ต่อ) ต าแหน่งค่าความเข้มข้นสูงสุดของมลพิษ กรณีคาดการณ์ผลกระทบจากการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะก่อสร้าง 
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ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

รูปที่ 5.1-1 (ต่อ) ต าแหน่งค่าความเข้มข้นสูงสุดของมลพิษ กรณีคาดการณ์ผลกระทบจากการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะก่อสร้าง 
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2) ผลการศึกษาโดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ระยะด าเนินการ 

-  กรณีที่ 1 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศของ
โครงการในปัจจุบันจากผลการตรวจวัดระหว่างปี 2561-2564 

(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้น
สูงสุดประมาณ 3.61 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 598400E 1672600N ภายในพ้ืนที่โครงการ 
ส าหรับความเข้มข้นของฝุ ่นละอองรวมเฉลี ่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 0.49 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 598300E 672800N บริเวณบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด แสดงดัง
ตารางที่ 5.1-3  

(2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 45.17 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 597200E  1672400N 
บริเวณเขาน้อย ส าหรับความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 15.66 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 598400E 1672600N ภายในพ้ืนที่โครงการ และ
ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 2.27 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 598300E 1672800N บริเวณบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด อ้างถึง
ตารางท่ี 5.1-3  

(3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 71.32 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่ พิกัด 597200E  
1672400N บริเวณเขาน้อย ส าหรับความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้น
สูงสุดประมาณ 3.22 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 598300E 1672800N บริเวณบริษัท โรงเบียร์
ตะวันแดง 1999 จ ากัด อ้างถึงตารางท่ี 5.1-3  

-  กรณีที่ 2 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศของ
โครงการภายหลังขยายก าลังการผลิตร่วมกับแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศของบริษัทในเครือ 

(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้น
สูงสุดประมาณ 17.29 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 598400E 1672600N ภายในพ้ืนที่โครงการ 
ส าหรับความเข้มข้นของฝุ ่นละอองรวมเฉลี ่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 2.46 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 598300E 1672800N บริเวณบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด แสดงดัง
ตารางที่ 5.1-4 และรูปที่ 5.1-2 

(2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 5.15 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 
598400E 1672600N ภายในพ้ืนที่โครงการ ส าหรับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 0.73 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่ พิกัด 598300E 
1672800N บริเวณบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด อ้างถึงตารางท่ี 5.1-4 และรูปที่ 5.1-2 
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(3) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 3.41 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 
598400E 1672600N ภายในพ้ืนที่โครงการ ส าหรับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 0.48 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่ พิกัด 598300E 
1672800N บริเวณบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด อ้างถึงตารางท่ี 5.1-4 และรูปที่ 5.1-2 

(4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 102.86 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 597200E 1672400N 
บริเวณเขาน้อย ส าหรับความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 30.49 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 598400E 1672600N ภายในพ้ืนที่โครงการ และ
ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 4.42 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 598300E  1672800N บริเวณบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด อ้างถึง
ตารางท่ี 5.1-4 และรูปที่ 5.1-2 

(5) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 187.67 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่ พิกัด 597200E  
1672400N บริเวณเขาน้อย ส าหรับความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้น
สูงสุดประมาณ 13.64 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 598300E  1672800N บริเวณบริษัท โรง
เบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด อ้างถึงตารางท่ี 5.1-4 และรูปที่ 5.1-2 
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ตารางท่ี 5.1-3 ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการในปัจจุบันจากผลการตรวจวัดระหว่างปี 2561-2564 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ (มคก./ลบ.ม.) 
TSP SO2 NO2 

24 ชั่วโมง 1 ปี 1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1 ปี 1 ชั่วโมง 1 ปี 

แบบจ าลองฯ 
รวมกับความ 
เข้มข้นพื้นฐาน 

แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ 
รวมกับความ 
เข้มข้นพื้นฐาน 

แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ 
รวมกับความ 

เข้มข้นพื้นฐาน 
แบบจ าลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 3.61 172.61 0.49 45.17 66.07 15.66 2.27 71.32 91.12 3.22 
พิกัด 

598400E  1672600N 
598300E  

1672800N 
597200E  1672400N 

598400E  
1672600N 

598300E  
1672800N 

597200E  1672400N 
598300E  

1672800N 
บริเวณ 

ภายในพื้นท่ีโครงการ 
บ. โรงเบียร์
ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
เขาน้อย 

ภายในพื้นท่ี
โครงการ 

บ. โรงเบียร์
ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
เขาน้อย 

บ. โรงเบียร์
ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ           
A1: พื้นท่ีโครงการ 1.84 170.84 0.09 29.24 50.14 8.51 0.42 40.13 59.93 0.61 
A2: ชุมชนบ้านเขาน้อย 0.14 169.14 <0.01 5.00 25.90 0.46 0.01 7.98 27.78 0.02 
A3: วัดรางดู่ 0.11 169.11 <0.01 2.41 23.31 0.54 0.02 3.32 23.12 0.03 
A4: ชุมชนบ้านชัฎฝาง 0.08 169.08 <0.01 2.15 23.05 0.37 0.02 3.08 22.88 0.03 
A5: ชุมชนบ้านหัวตะเฆ่ 0.08 169.08 <0.01 1.64 22.54 0.36 0.01 2.32 22.12 0.02 
จุดสังเกต           
6: บ้านเขาน้อย 0.47 169.47 0.04 6.45 27.35 2.15 0.18 8.34 28.14 0.24 
7: บ้านหนองจงอาง 0.12 169.12 0.02 2.43 23.33 0.56 0.07 3.38 23.18 0.11 
8: วัดหนองจงอาง 0.06 169.06 <0.01 1.75 22.65 0.28 0.01 2.35 22.15 0.01 
9: วัดตลุกเท้ือม 0.05 169.05 <0.01 2.31 23.21 0.24 <0.01 3.03 22.83 0.01 
10: โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 0.05 169.05 <0.01 2.01 22.91 0.25 <0.01 2.62 22.42 0.01 
11: บ้านหนองโสน (หนองสระ) 0.10 169.10 0.01 2.27 23.17 0.48 0.04 3.21 23.01 0.06 

มาตรฐาน 330 1/ 100 1/ 780 2/ 300 1/ 100 1/ 320 3/ 57 3/ 
หมายเหต ุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ.2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
  2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
  3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ที่มา  :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 
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ตารางท่ี 5.1-4 ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการภายหลังขยายก าลังการผลิต 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ (มคก./ลบ.ม.) 
TSP PM10 PM2.5 

24 ชั่วโมง 1 ปี 24 ชั่วโมง 1 ปี 24 ชั่วโมง 1 ปี 

แบบจ าลองฯ 
รวมกับความ 
เข้มข้นพื้นฐาน 

แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ 
รวมกับความ 
เข้มข้นพื้นฐาน 

แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 17.29 186.29 2.46 5.15 89.15 0.73 3.41 0.48 
พิกัด 

598400E  1672600N 
598300E  

1672800N 
598400E  1672600N 

598300E  
1672800N 

598400E  
1672600N 

598300E  
1672800N 

บริเวณ 
ภายในพื้นท่ีโครงการ 

บ. โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

ภายในพื้นท่ีโครงการ 
บ. โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
ภายในพื้นท่ีโครงการ 

บ. โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ         
A1: พื้นท่ีโครงการ 9.74 178.74 0.67 2.91 86.91 0.20 1.91 0.13 
A2: ชุมชนบ้านเขาน้อย 0.89 169.89 0.01 0.27 84.27 <0.01 0.17 <0.01 
A3: วัดรางดู่ 0.60 169.60 0.02 0.18 84.18 0.01 0.12 <0.01 
A4: ชุมชนบ้านชัฎฝาง 0.45 169.45 0.03 0.13 84.13 0.01 0.09 0.01 
A5: ชุมชนบ้านหัวตะเฆ่ 0.43 169.43 0.02 0.13 84.13 0.01 0.08 <0.01 
จุดสังเกต         
6: บ้านเขาน้อย 2.57 171.57 0.23 0.77 84.77 0.07 0.50 0.04 
7: บ้านหนองจงอาง 0.67 169.67 0.09 0.20 84.20 0.03 0.13 0.02 
8: วัดหนองจงอาง 0.32 169.32 0.01 0.10 84.10 <0.01 0.06 <0.01 
9: วัดตลุกเท้ือม 0.29 169.29 <0.01 0.09 84.09 <0.01 0.06 <0.01 
10: โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 0.29 169.29 0.01 0.09 84.09 <0.01 0.06 <0.01 
11: บ้านหนองโสน (หนองสระ) 0.56 169.56 0.05 0.17 84.17 0.01 0.11 0.01 

มาตรฐาน 330 1/ 100 1/ 120 1/ 50 1/ 50 2/ 25 2/ 
หมายเหต ุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ.2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
  2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  ์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ที่มา  :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 
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ตารางท่ี 5.1-4 (ต่อ) ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการภายหลังขยายก าลังการผลิต 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ (มคก./ลบ.ม.) 
SO2 NO2 

1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1 ปี 1 ชั่วโมง 1 ปี 

แบบจ าลองฯ 
รวมกับความ 
เข้มข้นพื้นฐาน 

แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ 
รวมกับความ 
เข้มข้นพื้นฐาน 

แบบจ าลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 102.86 123.76 30.49 4.42 187.67 207.47 13.64 
พิกัด 

597200E  1672400N 
598400E  

1672600N 
598300E  

1672800N 
597200E  1672400N 

598300E  
1672800N 

บริเวณ 
เขาน้อย ภายในพื้นท่ีโครงการ 

บ. โรงเบียร์ตะวันแดง 
1999 จ ากัด 

เขาน้อย 
บ. โรงเบียร์ตะวันแดง 

1999 จ ากัด 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ        
A1: พื้นท่ีโครงการ 60.46 81.36 17.48 1.24 137.79 157.59 3.80 
A2: ชุมชนบ้านเขาน้อย 19.77 40.67 1.61 0.03 48.99 68.79 0.09 
A3: วัดรางดู่ 5.16 26.06 1.07 0.04 17.09 36.89 0.15 
A4: ชุมชนบ้านชัฎฝาง 4.62 25.52 0.81 0.05 15.84 35.64 0.16 
A5: ชุมชนบ้านหัวตะเฆ่ 3.56 24.46 0.78 0.03 11.86 31.66 0.11 
จุดสังเกต        
6: บ้านเขาน้อย 16.10 37.00 4.69 0.41 50.02 69.82 1.43 
7: บ้านหนองจงอาง 5.29 26.19 1.21 0.16 17.34 37.14 0.56 
8: วัดหนองจงอาง 3.72 24.62 0.58 0.01 12.12 31.92 0.04 
9: วัดตลุกเท้ือม 4.92 25.82 0.52 0.01 16.32 36.12 0.03 
10: โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 4.34 25.24 0.53 0.01 13.26 33.06 0.03 
11: บ้านหนองโสน (หนองสระ) 4.98 25.88 1.01 0.08 16.39 36.19 0.29 

มาตรฐาน 780 1/ 300 2/ 100 2/ 320 3/ 57 3/ 
หมายเหต ุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
  2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ที่มา  :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 
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ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลีย่ 1 ปี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
รูปที่ 5.1-2 ต าแหน่งค่าความเข้มข้นสูงสุดของมลพิษ กรณีคาดการณ์ผลกระทบจากการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะด าเนินการภายหลังขยายก าลังการผลิต 
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ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 1 ป ี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 1 ป ี
รูปที่ 5.1-2 (ต่อ) ต าแหน่งค่าความเข้มข้นสูงสุดของมลพิษ กรณีคาดการณ์ผลกระทบจากการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะด าเนินการภายหลังขยายก าลังการผลิต 
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ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ป ี
รูปที่ 5.1-2 (ต่อ) ต าแหน่งค่าความเข้มข้นสูงสุดของมลพิษ กรณีคาดการณ์ผลกระทบจากการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะด าเนินการภายหลังขยายก าลังการผลิต 
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ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ปี 

รูปที่ 5.1-2 (ต่อ) ต าแหน่งค่าความเข้มข้นสูงสุดของมลพิษ กรณีคาดการณ์ผลกระทบจากการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะด าเนินการภายหลังขยายก าลังการผลิต 
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5.2 ผลการศึกษาด้านระดับเสียง 

การประเมินผลกระทบจากระดับเสียงต่อชุมชนจากการด าเนินโครงการในที่นี้ เป็นการค านึงถึง
ผลกระทบในภาพรวมที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดเสียงจากการด าเนินการของโครงการ โดยการประเมิน  
ผลกระทบในช่วงก่อสร้างและช่วงด าเนินการจะประเมินในกรณีเลวร้ายที่สุด (Worst Case) กล่าวคือ 
ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างและด าเนินการร่วมจากกิจกรรมของโครงการโรงงานผลิต
แอลกอฮอล์และสุรา ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด และบริษัทในเครือที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โรงงาน  
2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด (ประกอบกิจการผลิตไอน้ าและน้ าอุตสาหกรรมจากน้ ากากส่า) 
และบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด (ประกอบกิจการผลิตเบียร์) ที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด อีกทั้ง 
ได้ค านึงถึงระดับเสียงพ้ืนฐานของชุมชนที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันด้วย (ก่อนขยายก าลังการผลิต) 

การประเมินระดับเสียงในระยะก่อสร้างของโครงการจะประเมินระดับเสียงที่ห่างออกจากพ้ืนที่
โครงการไปในระยะต่างๆ จากแนวเขตพ้ืนที่โครงการ โดยประเมินระดับเสียงเมื่อด าเนินกิจกรรมการก่อสร้าง
ในแต่ละกิจกรรม รวมกับเสียงจากการตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหว ซึ่งโครงการได้ท าการตรวจวัดระดับเสียง 
จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 4-11 มิถุนายน 2563 และวันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 2 สถานี เป็น
เวลา 7 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุด) จ านวน 2 สถานี ได้แก่ ชุมชนบ้านเขาน้อย (N1) และ วัดรางดู่ (N2) 
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.2-1 โดยโครงการมุ่งเน้นศึกษาที่พ้ืนที่อ่อนไหวซึ่งอยู่ใกล้กับพ้ืนที่โครงการมาก
ที่สุด คือ ชุมชนบ้านเขาน้อย (N1) ซึ่งอยู่ห่างจากพ้ืนที่โครงการไปทางใต้ (จากขอบเขตรั้วโครงการด้านที่มี
กิจกรรมการผลิต) ประมาณ 350 เมตร ส าหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า ระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่
ก าหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 
115 เดซิเบลเอ 

ตารางท่ี 5.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหวที่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 
ระดับเสียง 
พ้ืนฐาน 
(L90) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
(Leq 1 hr) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(Leq 24 hr) 

ระดับเสียง 
สูงสุด 

(Lmax) 
ชุมชนบ้านเขาน้อย (N1)  
(ด้านทิศใต้ของโครงการ) 

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

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

04-08/06/2563 40.0-62.1 42.0-65.8 44.1-59.8 73.4-97.8 
16-23/11/2563 38.7-51.4 42.2-57.9 50.5-51.9 79.2-92.6 

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

มาตรฐาน  : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
ที่มา  :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 
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1) ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรมการก่อสร้างจะก่อให้เกิดเสียงดังเพ่ิมขึ้นจากการด าเนินงานปกติ โดยมีระยะเวลา  
การได้รับผลกระทบเป็นไปตามลักษณะของอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และสภาพแวดล้อม  
ในการก่อสร้าง การประเมินผลกระทบด้านเสียงในระยะก่อสร้างจากการเตรียมพ้ืนที่/งานฐานราก  การสร้าง
โครงอาคาร/งานอาคาร/ติดตั้งเครื่องจักร และการปรับปรุงพื้นที่หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีการคาดการณ์ค่า
ระดับเสียงเมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้าง ริมรั้วโครงการรวมกับระดับเสียงริมรั้วสูงสุดที่ตรวจวัดได้ คือ 59.8     
เดซิเบลเอ พบว่าระดับเสียงบริเวณริมรั้วโรงงานที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างมีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.9    
เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่เกนิมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน
และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ที่ก าหนดไว้ คือ 70 เดซิเบลเอ ส าหรับระดับ
เสียงทั่วไป (Leq 24 ชั่วโมง) บริเวณชุมชนบ้านเขาน้อย อยู่ทางด้านทางทิศใต้ของโครงการ มีระยะห่างจาก
ริมรั้วโครงการ ประมาณ 350 เมตร ซึ่งมีค่าสูงสุดเท่ากับ 65.1 เดซิเบลเอ รวมกับกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการและกิจกรรมก่อสร้างของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงไป คือ 65.1  
เดซิเบลเอ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93 ของค่ามาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงทั่วไปก าหนดที่ 70 เดซิเบลเอ) 

จากผลการคาดการณ์ระดับเสียงรบกวนเมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณบ้านเขาน้อย พบว่า  
มีค่าระดับเสียงรบกวนอยู่ในช่วง (-4.8) ถึง 9.8 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่เกินเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวนที่ก าหนด ค่าระดับเสียงรบกวนไม่ให้
เกิน 10 เดซิเบลเอ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการก่อสร้างจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาขณะหนึ่ง ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้น
จะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จผลกระทบดังกล่าวจะหมดไป รวมทั้งต้องควบคุมให้
ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ า ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของ
ผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่ า  (1)) 
ความส าคัญและระดับนัยส าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่ าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลด
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการ
ด าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น จึงคาดว่าการด าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านลบต่อระดับเสียงในระดับต่ า 

2) ระยะด าเนินการ 

การประเมินผลกระทบด้านเสียงระยะด าเนินการภายหลังขยายก าลังการผลิตต่อชุมชนที่อยู่ใกล้
พ้ืนที่โครงการมากที่สุด คือ ชุมชนบ้านเขาน้อย ซึ่งอยู่ทางด้านทางทิศใต้ของโครงการ มีระยะห่างจากริมรั้ว
โครงการ ประมาณ 350 เมตร (เช่นเดียวกับระยะก่อสร้าง) โดยแหล่งก าเนิดเสียงที่ส าคัญของโครงการในช่วง
ด าเนินการ ได้แก่ บริเวณสายพานบรรจุ หม้อไอน้ าและเครื่องโม่ เป็นกระบวนการที่ด าเนินการอยู่ภายใน
อาคารผลิต จากผลการประเมินแหล่งก าเนิดเสียงหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการไปยังริมรั้วของโครงการทั้งด้าน
ทิศใต้ที่อยู่ใกล้กับชุมชนบ้านเขาน้อยมากที่สุด พบว่า รั้วโครงการทางด้านทิศใต้มีค่าระดับเสียงเท่ากับ 53.1 
เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน
และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ที่ก าหนดไว้ คือ 70 เดซิเบลเอ 
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  ส าหรับการคาดการณ์ค่าระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชั่วโมง) จะประเมินร่วมกับกิจกรรมของ
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด และบริษัทในเครือท่ีอยู่ใกล้เคียง
กับพ้ืนที่โรงงาน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด (ประกอบกิจการผลิตไอน้ าและน้ าอุตสาหกรรม
จากน้ ากากส่า) และบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด (ประกอบกิจการผลิตเบียร์) ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
ทั้งหมด พบว่า บริเวณชุมชนบ้านเขาน้อย หลังเปิดด าเนินโครงการไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (ระดับเสียง
ทั่วไปที่ตรวจวัดล่าสุดบริเวณบ้านเขาน้อย ระหว่างวันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2563  คือ 65.1 เดซิเบลเอ)  
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93 ของค่ามาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงทั่วไปก าหนดที่ 70 เดซิเบลเอ ส่วนการ
ประเมินผลกระทบต่อระดับเสียงรบกวน พบว่า มีค่าระดับเสียงรบกวนอยู่ในช่วง (-22.6) ถึง 9.8 เดซิเบลเอ 
ซ่ึงมีค่าไม่เกินเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียง
รบกวน ที่ก าหนด ค่าระดับเสียงรบกวนไม่ให้เกิน 10 เดซิเบลเอ ทั้งนี้ โครงการจะก าหนดมาตรการฯ เพ่ือลด
ผลกระทบจากการด าเนินงานของโครงการที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนใกล้เคียงให้สอดคล้องกับระดับผลกระทบ
และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินงานบริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการในการควบคุม
เสียงตั้งแต่การควบคุมและลดระดับเสียงที่แหล่งก าเนิดเสียงดังมีการดูแลบริหารจัดการทางผ่านของเสียง 
รวมทั้งการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  

  ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่ า (1)) ความส าคัญและระดับนัยส าคัญ  
อยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่ าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 
ดังนั้น จึงคาดว่าการด าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะด าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อระดับ
เสียงในระดับต่ า ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขต
ของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่ า (1)) ความส าคัญและระดับ
นัยส าคัญอยู่ ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่ าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด าเนินงานหรือ
มาตรการทั่วไป ดังนั้น จึงคาดว่าการด าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะด าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบต่อระดับเสียงในระดับต่ า 

5.3 ผลการศึกษาด้านคุณภาพน้ า 

1) ระยะก่อสร้าง  

 ในระยะก่อสร้างโครงการจะมีน้ าเสียเกิดขึ้นจาก 2 กิจกรรม ได้แก่ น้ าเสียจากการอุปโภค-บริโภค
ของคนงาน และน้ าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งบางช่วงที่มีคนงานก่อสร้างสูงสุดประมาณ 250 คน ท าให้มี
ปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้นประมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เนื่องจากคนงานก่อสร้างพักในพ้ืนที่ โครงการ 
จึงพิจารณาอัตราการใช้น้ า อ้างอิงอาคารที่อยู่อาศัยรวม และจัดสรรที่ดิน ตามท่ีเกิดขึ้นจริงแต่ต้อง ไม่น้อยกว่า 
200 ลิตร/คน/วัน  แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบริการชุมชนและ 
ที่พักอาศัย,ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มกราคม 2558) พิจารณาน้ าใช้ที่คนงานก่อสร้างใช้ก่อให้เกิดน้ าเสีย ร้อยละ 80 ของน้ าใช้ทั้งหมด) 
ส าหรับการจัดการน้ าเสียที่เกิดขึ้นก าหนดให้มีจ านวนห้องน้ าห้องส้วมของคนงานก่อสร้างให้สอดคล้องเป็นไป
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2548  โดยบริษัทรับเหมาต้องจัด 
ให้มีระบบบ าบัดส าเร็จรูปหรือห้องสุขาแบบชั่วคราวอย่างเพียงพอ ส่วนน้ าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง  



      บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด   เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 107 - 

ได้แก่ น้ าเสียจากการบ่มคอนกรีต น้ าล้างอุปกรณ์/เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งคาดว่ามีปริมาณน้ าเสียดังกล่าว
เกิดขึ้นประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน  ทั้ งนี้น้ าเสียจากทั้ ง 2 แหล่งที่ เกิดขึ้นโดยรวมประมาณ 45  
ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS)  ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อท า
การบ าบัดต่อไป ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขต
ของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่ า (1)) ความส าคัญและระดับ
นัยส าคัญอยู่ ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่ าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ ด้วยการด าเนินงานหรือ
มาตรการทั่วไป ดังนั้นการด าเนินงานระยะก่อสร้างคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่ออุทกวิทยาและคุณภาพ
น้ าผิวดินภายนอกโครงการในระดับต่ า 

2) ระยะด าเนินการ 

 น้ าเส ีย/น้ าระบายทิ ้งที ่เก ิดขึ ้นของโครงการจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  (1) น้ าเส ียที ่เก ิดจาก 
การอุปโภค-บริโภคของพนักงาน อ้างอิงอัตราการเกิดน้ าเสีย คิดเป ็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าใช้  
(ธงชัย พรรณสวัสดิ์, 2554) (2) น้ าเสียจากกระบวนการผลิต ได้แก่ ปริมาณน้ ากากส่าทับ 1 และทับ 2 
ปริมาณน้ าเสียหรือน้ าควบแน่นฯ ที่รวบรวมเข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) และ (3) ปริมาณน้ าระบาย
ทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า โดยตามรายงาน EIA ปีพ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ าเสีย/น้ าทิ้งเกิดขึ้นรวม
ประมาณ 2,203.21 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส าหรับภายหลังขยายก าลังการผลิต คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ าเสีย
เกิดขึ้นทั้งหมด 5,044.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 2,841.23 ลูกบาศก์เมตร/วัน) อ้างถึงตารางที่ 2.7.2-1 
ซึ่งการจัดการน้ าเสีย/น้ าระบายทิ้งมีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  น้ าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ก) น้ าเสียจากอาคารส านักงานและแผนกต่างๆ  ในรายงานฯ ปีพ.ศ. 2564 มีปริมาณ 
น้ าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการใช้น้ าในห้องน้ า-ห้องส้วมอาคารส านักงาน ประมาณ 12 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
และภายหลังขยายก าลังการผลิตโครงการได้ทบทวนปริมาณน้ าเสียใหม่โดยได้ อ้างอิงอัตราการเกิดน้ าเสีย  
คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าใช้ ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณน้ าเสียลดลงเป็น 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
(ลดลง 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป (Septic tank) เพ่ือบ าบัด 
น้ าเสียเบื้องต้น ก่อนรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) เพ่ือบ าบัดอีกครั้ง จากนั้นน้ าเสียที่
ถูกบ าบัดแล้วจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 1 (Inspection pit 1) เพ่ือท าการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าทิ้ง ทั้งนี้หากมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะรวบรวมไปยังบ่อพักน้ าทิ้งฉุกเฉิน 1 (Emergency No.1)  
ก่อนสูบเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) เพ่ือบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ในกรณี
คุณภาพน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะส่งไปยังบ่อพักน้ าท้ิงของโครงการต่อไป 

ข) น้ าเสียจากกิจกรรมการใช้น้ าจากบ้านพักพนักงาน ในรายงานฯ ปีพ.ศ. 2564 มีปริมาณ
น้ าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการใช้น้ าจากบ้านพักพนักงาน ประมาณ 28 ลูกบาศก์เมตร/วัน และภายหลัง
ขยายก าลังการผลิตโครงการได้ทบทวนปริมาณน้ าเสียใหม่โดยได้อ้างอิงอัตราการเกิดน้ าเสีย คิดเป็นร้อยละ 
80 ของปริมาณน้ าใช้ (ธงชัย พรรณสวัสดิ์, 2554) ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณน้ าเสียลดลงเป็น 22 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
(ลดลง 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป (Septic tank) เพ่ือบ าบัดน้ าเสีย
เบื้องต้น ก่อนรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) เพ่ือบ าบัดอีกครั้ง จากนั้นน้ าเสียที่ถูก
บ าบัดแล้วจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 1 (Inspection pit 1) เพ่ือท าการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 
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ทั้งนี้หากมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะรวบรวมไปยังบ่อพักน้ าทิ้งฉุกเฉิน 1 (Emergency No.1) ก่อนสูบเข้า
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) เพ่ือบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ในกรณีคุณภาพน้ าทิ้ง 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะส่งไปยังบ่อพักน้ าท้ิงของโครงการต่อไป 

ค) น้ าเสียจากกิจกรรมการใช้น้ าในโรงอาหาร ในรายงานฯ ปีพ.ศ. 2554 มีปริมาณน้ าเสีย
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโรงอาหารประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน และภายหลังขยายก าลังการผลิตโครงการได้
ทบทวนปริมาณน้ าเสียใหม่โดยได้ อ้างอิงอัตราการเกิดน้ าเสีย คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าใช้  
(ธงชัย พรรณสวัสดิ์, 2554) ซ่ึงคาดว่าจะมีปริมาณน้ าเสียเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง จะรวบรวมเข้าสู่บ่อดักไขมัน 
แล้วถูกส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป (Septic tank) เพ่ือบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้น ก่อนรวบรวมเข้าสู่
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) เพ่ือบ าบัดอีกครั้ง จากนั้นน้ าเสียที่ถูกบ าบัดแล้วจะถูกส่งไปยังบ่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 1 (Inspection pit 1) เพ่ือท าการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง ทั้งนี้หากมีค่าไม่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานจะรวบรวมไปยังบ่อพักน้ าทิ้งฉุกเฉิน 1 (Emergency No.1) ก่อนสูบเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบตะกอนเร่ง (AS) เพ่ือบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ในกรณีคุณภาพน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ 
จะส่งไปยังบ่อพักน้ าท้ิงของโครงการต่อไป 

(2)  น้ าเสียจากกระบวนการผลิต  

 ก)  ปริมาณน้ ากากส่าทับ 1 และทับ 2 หรือน้ าเสียที่มีธาตุอาหารสูง เกิดจากกระบวนการ
กลั่นของโครงการ ในขั้นตอนการกลั่นครั้งที่ 1 (น้ าส่าให้เป็นแอลกอฮอล์ 65 %) จะได้น้ าเสียกากส่าทับ 1 
และในขั้นตอนการกลั่นครั้งที่ 2 (กลั่นแอลกอฮอล์ 65 %) ให้เป็นแอลกอฮอล์ 95 %) จะได้น้ าเสียกากส่าทับ 2 
ซึ่งน้ าเสียกากส่าทับ 1 และทับ 2 ในรายงานฯ ปีพ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ ากากส่าทับ 1 และทับ 2 ประมาณ 
1,537.28 ลูกบาศก์เมตร/วัน และภายหลังขยายก าลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณน้ าเสี ยเพ่ิมขึ้นเป็น 
3,084.55 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมข้ึน 1,547.27 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยน้ ากากส่าทับ 1 และน้ ากากส่าทับ 2 
จะถูกรวบรวมเข้าสู่เครื่องระเหยน้ ากากส่า (Evaporator) ของบริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด เพ่ือน าไปใช้ผลิตไอ
น้ า ซึ่งน้ าที่ออกจากเครื่องระเหยน้ ากากส่า (Evaporator) เรียกว่า น้ าควบแน่น โดยจะถูกรวบรวมผ่านท่อ 
ส่งกลับเข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพของโครงการ 

 ข) น้ าเสียจากการล้างถังยีสต์/ถังหมัก/ถังกรอง ในรายงานฯ ปีพ.ศ. 2564 มีปริมาณ 
น้ าเสียจากการล้างถังยีสต์/ถังหมัก/ถังกรอง ประมาณ 29 ลูกบาศก์เมตร/วัน และภายหลังขยายก าลัง 
การผลิตคาดว่าจะมีปริมาณน้ าเสียเพ่ิมขึ้นเป็น  59 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน)  
โดยจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) โครงการ เพ่ือน าไปผลิตก๊าซชีวภาพของโครงการต่อไป 

 ค) น้ าเสียจากกระบวนการบรรจุภัณฑ์ ในรายงานฯ ปีพ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ าเสียจาก
กระบวนการบรรจุภัณฑ์ ประมาณ 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน และภายหลังขยายก าลังการผลิตคาดว่าจะมี
ปริมาณน้ าเสียเพ่ิมขึ้นเป็น 31 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยจะถูกรวบรวมเข้าสู่
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) โครงการ เพื่อน าไปผลิตก๊าซชีวภาพของโครงการต่อไป 
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 ง) น้ าล้างผลไม้ ในรายงานฯ ปีพ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ าเสียจากการล้างผลไม้ ประมาณ  
8.9 ลูกบาศก์เมตร/วัน และภายหลังขยายก าลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณน้ าเสียเพ่ิมขึ้นเป็น  6.56  
ลูกบาศก์เมตร/วัน (ลดลง 2.34 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง 
(AS) เพ่ือบ าบัดอีกครั้ง จากนั้นน้ าเสียที่ถูกบ าบัดแล้วจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ ง  1 
(Inspection pit 1) เพ่ือท าการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง ทั้งนี้หากมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะรวบรวมไป
ยังบ่อพักน้ าทิ้งฉุกเฉิน 1 (Emergency No.1) ก่อนสูบเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) เพ่ือบ าบัด
น้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ในกรณีคุณภาพน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะส่งไปยังบ่อพักน้ าทิ้งของ
โครงการต่อไป 

(3)  ปริมาณน้ าระบายท้ิงจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 

ก)  น้ าระบายทิ้งจากหม้อไอน้ า (Blow down water) ตามรายงานฯ ปีพ.ศ. 2564  
มีปริมาณน้ าระบายทิ้งเกิดขึ้นประมาณ 0.88 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ภายหลังขยายก าลังการผลิตคาดว่าจะมี
ปริมาณระบายทิ้งเพ่ิมขึ้นเป็น 2.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 1.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยน้ าระบายทิ้ง
ดังกล่าวจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งที่ 2 (Inspection tank No.2) เพ่ือตรวจสอบค่าของแข็ง
ละลายน้ าทั้งหมด (TDS) ในน้ าทิ้งผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งอัตโนมัติ  (TDS Meter) ทั้งนี้หากมีค่าไม่
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะรวบรวมไปยังบ่อพักน้ าทิ้งฉุกเฉิน 2 (Emergency No.2) ก่อนสูบกลับเข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) เพ่ือบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอีกครั้ง ในกรณีคุณภาพน้ าทิ้งอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะส่งไปยังบ่อพักน้ าท้ิงของโครงการต่อไป 

ข) น้ าระบายทิ้งจากถังตกตะกอน น้ าดิบที่ผ่านระบบผลิตน้ าประปาด้วยระบบตกตะกอน 
(Clarifier system) โดยน้ าตะกอนที่เกิดขึ้นจากการล้างย้อนถังกรองทรายเร็วจะถูกถ่ายออกไปยังบ่อรวบรวม
น้ าทิ้งจากระบบผลิตน้ าประปา ตามรายงานฯ ปีพ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ าระบายทิ้งเกิดขึ้นประมาณ  
43.86 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ภายหลังขยายก าลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณระบายทิ้งเพ่ิมขึ้นเป็น 194 
ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 150.14 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยน้ าระบายทิ้งดังกล่าวจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ าทิ้งที่ 2 (Inspection tank No.2) เพื่อตรวจสอบค่าของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS) ในน้ าทิ้งผ่าน
เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งอัตโนมัติ (TDS Meter) ทั้งนี้หากมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะรวบรวมไปยัง
บ่อพักน้ าทิ้ งฉุกเฉิน 2 (Emergency No.2) ก่อนสูบกลับเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS)  
เพ่ือบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอีกครั้ง ในกรณีคุณภาพน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะส่งไปยังบ่อ
พักน้ าท้ิงของโครงการต่อไป 

ค)  น้ าระบายท้ิงจากระบบ UF เป็นน้ าที่มาจากกระบวนการล้างย้อน (Back Wash) เมื่อใช้
งานถังกรองไประยะหนึ่ง จะต้องมีการล้างสารกรองของถังกรองเพ่ือป้องกันการอุดตัน โดยการใช้น้ าใสที่ผลิต
ได้บางส่วนป้อนย้อนทิศทางการกรองเพ่ือล้างอนุภาคที่ค้างอยู่ในสารกรองออก ตามรายงานฯ ปีพ.ศ. 2564  
มีปริมาณน้ าระบายทิ้งเกิดข้ึนประมาณ 221.33 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ภายหลังขยายก าลังการผลิตคาดว่าจะ
มีปริมาณระบายทิ้งเพ่ิมขึ้นเป็น 522.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 300.67 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยน้ า
ระบายทิ้งดังกล่าวจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งที่ 2 (Inspection tank No.2) เพ่ือตรวจสอบค่า
ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS) ในน้ าทิ้งผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งอัตโนมัติ (TDS Meter) ทั้งนี้หาก
มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะรวบรวมไปยังบ่อพักน้ าทิ้งฉุกเฉิน 2 (Emergency No.2) ก่อนสูบกลับเข้า
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) เพ่ือบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอีกครั้ง ในกรณีคุณภาพ 
น้ าทิง้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะส่งไปยังบ่อพักน้ าท้ิงของโครงการต่อไป 
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ง)  น้ าระบายทิ้งจาก Carbon filter ตามรายงานฯ ปีพ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ าระบายทิ้ง
เกิดขึ้นประมาณ 49.42 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ภายหลังขยายก าลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณระบายทิ้ง
เพ่ิมขึ้นเป็น 255.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 205.58 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยน้ าระบายทิ้งดังกล่าวจะถูก
ส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งที่ 2 (Inspection tank No.2) เพ่ือตรวจสอบค่าของแข็งละลายน้ า
ทั้งหมด (TDS) ในน้ าทิ้งผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งอัตโนมัติ (TDS Meter) ทั้งนี้หากมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานจะรวบรวมไปยังบ่อพักน้ าทิ้งฉุกเฉิน 2 (Emergency No.2) ก่อนสูบกลับเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบตะกอนเร่ง (AS) เพ่ือบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอีกครั้ง ในกรณีคุณภาพน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานฯ จะส่งไปยังบ่อพักน้ าท้ิงของโครงการต่อไป 

จ)  น้ าระบายทิ้งจากระบบผลิตน้ าอ่อน  เกิดจากการใช้สารเคมีและน้ าเข้าไปท าความ
สะอาดเรซิ่นชนิด Strong Cation Resin ในกระบวนการฟ้ืนฟูเรซิน (Regeneration) ในการฟ้ืนฟูสภาพ 
เรซินในระบบผลิตน้ าประปา ตามรายงานฯ ปีพ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ าระบายทิ้งเกิดขึ้นประมาณ 30.07 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ภายหลังขยายก าลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณระบายทิ้งเพ่ิมขึ้นเป็น 390.50 
ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 360.43 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยน้ าระบายทิ้งดังกล่าวจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ าทิ้งที่ 2 (Inspection tank No.2) เพื่อตรวจสอบค่าของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS) ในน้ าทิ้งผ่าน
เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งอัตโนมัติ (TDS Meter) ทั้งนี้หากมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะรวบรวมไปยัง
บ่อพักน้ าทิ้ งฉุกเฉิน2 (Emergency No.2) ก่อนสูบกลับเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS)  
เพ่ือบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอีกครั้ง ในกรณีคุณภาพน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะส่งไปยังบ่อ
พักน้ าท้ิงของโครงการต่อไป 

ฉ)  น้ าระบายทิ้งจากระบบผลิตน้ า RO เป็นน้ าที่เหลือจากการกรองน้ าในระบบ RO ด้วย 
เมแบรน จึงท าให้ต้องมีการระบายน้ าทิ้ง ตามรายงานฯ ปีพ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ าระบายทิ้งเกิดขึ้นประมาณ 
175.88 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ภายหลังขยายก าลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณระบายทิ้งเพ่ิมข้ึนเป็น 378.00 
ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 202.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยน้ าระบายทิ้งดังกล่าวจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ าทิ้งที่ 2 (Inspection tank No.2) เพื่อตรวจสอบค่าของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS) ในน้ าทิ้งผ่าน
เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งอัตโนมัติ (TDS Meter) ทั้งนี้หากมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะรวบรวมไปยัง
บ่อพักน้ าทิ้ งฉุกเฉิน 2 (Emergency No.2) ก่อนสูบกลับเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS)  
เพ่ือบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอีกครั้ง ในกรณีคุณภาพน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะส่งไปยังบ่อ
พักน้ าท้ิงของโครงการต่อไป 

ช) น้ าระบายท้ิงจากระบบผลิตน้ า EDI เป็นน้ าที่เหลือจากการกรองน้ าในระบบผลิตน้ า EDI 
ตามรายงานฯ ปีพ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ าระบายทิ้งเกิดขึ้นประมาณ 24.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ภายหลัง
ขยายก าลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณระบายทิ้งเพ่ิมขึ้นเป็น 44.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 19.16 
ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยน้ าระบายทิ้งดังกล่าวจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งที่ 2 (Inspection 
tank No.2) เพ่ือตรวจสอบค่าของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS) ในน้ าทิ้งผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง
อัตโนมัติ  (TDS Meter) ทั้งนี้หากมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะรวบรวมไปยังบ่อพักน้ าทิ้งฉุกเฉิน  2 
(Emergency No.2) ก่อนสูบกลับเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) เพ่ือบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานอีกครั้ง ในกรณีคุณภาพน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะส่งไปยังบ่อพักน้ าท้ิงของโครงการต่อไป 
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ซ) น้ าระบายท้ิงจากระบบหอหล่อเย็น ในกระบวนการหมักและกระบวนการกลั่นจะท าการ
ระบายน้ าทิ้งทุกๆ 90 วัน/ครั้ง ตามรายงานฯ ปีพ.ศ. 2564 มีปริมาณน้ าระบายทิ้งเกิดขึ้นประมาณ  
15.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ภายหลังขยายก าลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณระบายทิ้งเพ่ิมขึ้นเป็น 31.80 
ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 16.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยน้ าระบายทิ้งดังกล่าวจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ าทิ้งที่ 2 (Inspection tank No.2) เพื่อตรวจสอบค่าของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS) ในน้ าทิ้งผ่าน
เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งอัตโนมัติ (TDS Meter) ทั้งนี้หากมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะรวบรวมไปยัง
บ่อพักน้ าทิ้ งฉุกเฉิน 2 (Emergency No.2) ก่อนสูบกลับเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS)  
เพ่ือบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอีกครั้ง ในกรณีคุณภาพน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ จะส่งไปยังบ่อ
พักน้ าท้ิงของโครงการตอ่ไป 

5.4 ผลการศึกษาด้านคมนาคม 

 การประเมินผลกระทบด้านคมนาคมบริษัทที่ปรึกษาได้มีการลงพื้นที ่ส ารวจข้อมูลปริมาณจราจร 
โดยใช ้คนน ับโดยตรง (Direct Method) บนทางหลวงชนบท ชน .5016 (ทต.ว ัดส ิงห ์-บ ้านน้ าพ ุ)  
ถนนบ้านหนองเต่า-เขาน้อย ถนนด้านหน้าโรงงาน และถนนหนองจงอาง-เขาน้อย เนื่องจากเป็นเส้นทางที่
สามารถเดินทางเข้าสู ่พื้นที่โครงการ โดยส ารวจครอบคลุมวันท างาน คือ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 
และในวันหยุด คือ วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้เนื่องจากพาหนะแต่ละชนิดส่งผลกระทบต่อสภาพ
จราจรแตกต่างกัน ดังนั้นการรวมปริมาณพาหนะทั้ง 12 ชนิด จึงต้องแปลงหน่วยปริมาณพาหนะให้อยู่ใน
หน่วยที่เทียบเท่ากันได้ที่เรียกว่า passenger car unit (PCU/วัน) ซึ่งเป็นหน่วยเทียบเท่ากับรถยนต์ส่วน
บุคคล ส าหรับการแปลงปริมาณพาหนะแต่ละชนิดจากหน่วย คัน/วัน มาเป็นหน่วย PCU/วัน เป็นการน า
ปริมาณพาหนะแต่ละชนิดคูณด้วยตัวแปลงหน่วยที่เรียกว่า passenger car equivalents (PCEs) ส าหรับ
ค่าตัวแปลงหน่วยของยานพาหนะแต่ละชนิดแสดงดังตารางที่ 5.4-1 

ตารางท่ี 5.4-1 ตัวแปลงหน่วยหรือ passenger car equivalents (PCEs) ของยานพาหนะแต่ละชนิด 

ชนิดของยานพาหนะ 
passenger car equivalents 

(PCEs) 
1. รถจักรยานยนต์และรถสามล้อ 0.333 
2. รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ 0.333 
3. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถนั่งเกิน 7 คน และรถบรรทุกขนาดเล็ก 4 ล้อ 1.0 
4. รถโดยสารขนาดเล็ก รถโดยสารขนาดกลาง  1.5 
5. รถบรรทุกขนาดกลาง 6 ล้อ และรถโดยสารขนาดใหญ ่ 2.1 
6. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ รถบรรทุกพ่วง และรถบรรทุกกึ่งพ่วง 2.5 

ที่มา :  รายงานการวิเคราะห์ค านวณ ดชันีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจร (ส านักอ านวยความปลอดภยั กรมทางหลวง, 2560) 

ส าหรับเกณฑ์บ่งชี้สภาพจราจรของแต่ละเส้นทางว่ามีความหนาแน่นหรือเบาบางเพียงใดจะอ้างอิงจาก
ค่าอัตราส่วนระหว่างวีต่อซี (V/C Ratio) หมายถึงอัตราส่วนระหว่างปริมาณพาหนะ หมายถึง อัตราส่วน
ระหว่างปริมาณพาหนะ (V; คัน/ชั่วโมง) หารด้วยความสามารถในการรองรับปริมาณพาหนะของแต่ละ
เส้นทาง (C : คัน/ชั่วโมง) ส าหรับเกณฑ์บ่งชี้สภาพจราจรแสดงดังตารางที่ 5.4-2 และเกณฑ์การบ่งชี้
ความสามารถในการรองรับปริมาณพาหนะของแต่ละเส้นทาง (Capacity; C) จะอ้างอิงตามรายงานการ
วิเคราะห์ค านวณ ดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจร (ส านักอ านวยความปลอดภัย  
กรมทางหลวง, 2561) โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ความกว้างของช่องจราจร ความกว้างของ 
ไหล่ทาง สภาพทั้งสองข้างทาง ปริมาณจราจรของรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ขนาดใหญ่  เป็นต้น  
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ทั้งนี้ จากการประเมินสภาพจราจรก่อนและหลังด าเนินโครงการ การค านวณหาสัดส่วนค่าวีต่อซี (สภาพของถนน) 
ทั้งในช่วงทั้งในชั่วโมงเร่งด่วนและนอกชั่วโมงเร่งด่วนของทางหลวงชนบท ชน.5016 (ทต.วัดสิงห์ -บ้านน้ าพุ) 
ถนนบ้านหนองเต่า-เขาน้อย ถนนด้านหน้าโรงงาน และถนนหนองจงอาง-เขาน้อย สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.4-2 เกณฑ์บ่งชี้สภาพจราจรอ้างอิงตามค่า V/C Ratio 
ระดับ สภาพที่ประเมินการจราจร V/C Ratio 

A ปริมาณจราจรต่ า รถสามารถว่ิงด้วยความเร็วสูงสุดที่ไม่ถูกจ ากัด ปริมาณความหนาแน่นต่ า และ
รถสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระในกระแสจราจร ผู้ขับขี่สามารถคงระดับความเร็วตามที่
ต้องการได้โดยไม่เกิดความล่าช้า 

0.00-0.60 

B ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจ ากัดเล็กน้อย ความล่าช้าที่เกิดขึ้น  
ไม่สร้างความล าบากและความเครียดต่อผู้ขับข่ี 

> 0.61-0.70 

C ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจ ากัดมากขึ้นด้วยปริมาณการจราจรที่
เพิ่มขึ้น ความเร็วในการขับข่ียังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่สภาพบริเวณสัญญาณไฟหรือความยาว
ของแถวอาจก่อให้เกิดความล่าช้าได้ 

> 0.70-0.80 

D ปริมาณการจราจรไม่คงตัว และถูกจ ากัดความเร็วในการเคลื่อนตัวจากระดับความเร็วท่ีต้องการ 
ขาดความสะดวกสบายในการสัญจร การเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจรเพียงเล็กน้อยสามารถ
ก่อให้เกิดความล่าช้าได้มากข้ึน แต่ยังอยู่ในระดับท่ีพอใช้ 

> 0.80-0.90 

E ปริมาณจราจรไม่คงตัวและเกิดการหยุดชะงักเป็นระยะสั้นๆ ความเร็วในการขับขี่ถูกจ ากัดเป็น
ครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามของความเร็วสูงสุด ความหนาแน่นของการจราจรสูงขึ้น ความยาวของ
แถวมีมากข้ึนซึ่งเป็นสาเหตุหลักท่ีก่อให้เกิดความล่าช้า 

> 0.90-1.00 

F สภาพการจราจรติดขัด เกิดความล่าช้าบริเวณทางแยกสัญญาณไฟ ความเร็วลดต่ าลงอย่างมาก 
และเกิดการหยุดชะงักเป็นระยะเวลาสั้นหรือยาวเนื่องจากเป็นการจราจรก่อนท่ีจะติดขัด 

> 1.00 

ที่มา : Highway Capacity Manual, 2000 

1)  ระยะก่อสร้าง   

 เนื่องจากโครงการเริ่มด าเนินการก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ 2566 อีกท้ังคาดว่าโครงการ
โรงงานผลิตเบียร์ (บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด) ที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงกันอาจจะด าเนินการก่อสร้าง
พร้อมกันในบางช่วงเวลา ดังนั้น ในการประเมินผลกระทบด้านการคมนาคม จึงพิจารณาปริมาณจราจรเป็นกรณี
เลวร้ายที่สุด คือ ด าเนินการก่อสร้างและเปิดด าเนินการพร้อมกัน โดยให้ปี พ.ศ. 2565 เป็นปีที่ 1 ในการ
ก่อสร้างก่อนเริ่มเปิดด าเนินโครงการในปี พ.ศ.2567 

(1) ทางหลวงชนบท ชน.5016 (ทต.วัดสิงห์-บ้านน้ าพุ) เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงเวลา
เร่งด่วนและนอกเวลาเร่งด่วน (ปี พ.ศ.2565 - พ.ศ.2566) ในระยะก่อสร้าง พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ใน
ระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่ า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.05-0.15) และ 
เมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นของปีที่ 1 และปีที่ 2 ในระยะก่อสร้าง พบว่าไม่ท าให้
สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ ยังคงสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณ
จราจรต่ า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระเช่นเดิม (V/C Ratio เท่ากับ 0.05-0.15)  
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(2) ถนนบ้านหนองเต่า-เขาน้อย เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนและนอกเวลาเร่งด่วน 
(ปี พ.ศ.2565 - พ.ศ.2566) ในระยะก่อสร้าง พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่ า 
สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.04-0.05) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณ
จราจรที่เพ่ิมขึ้นของปีที่ 1 และปีที่ 2 ในระยะก่อสร้าง พบว่าไม่ท าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยส าคัญ กล่าวคือ ยังคงสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่ า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมี
อิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.04-0.05)  

(3) ถนนหน้าโรงงาน  เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนและนอกเวลาเร่งด่วน  
(ปี พ.ศ.2565 - พ.ศ.2566) ในระยะก่อสร้าง พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่ า 
สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่
เพ่ิมขึ้นของปีที่ 1 และปีที่ 2 ในระยะก่อสร้าง พบว่าไม่ท าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ 
กล่าวคือ ยังคงสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่ า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ  
(V/C Ratio เท่ากับ 0.03) 

(4) ถนนหนองจงอาง-เขาน้อย เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนและนอกเวลา
เร่งด่วน (ปี พ.ศ.2565 - พ.ศ.2566) ในระยะก่อสร้าง พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณ
จราจรต่ า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจาก
ปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นของปีที่ 1 และปีที่ 2 ในระยะก่อสร้าง พบว่าไม่ท าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ ยังคงสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่ า สามารถเคลื่อนตัวได้
อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03) 

ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขต
ของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่ า (1)) ความส าคัญและระดับนัยส าคัญอยู่
ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่ าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้นจึงคาดว่า
การด าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการคมนาคมในระดับต่ า 

2)  ระยะด าเนินการ  

(1) ทางหลวงชนบท ชน.5016 (ทต.วัดสิงห์-บ้านน้ าพุ) เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงนอกเวลา
เร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด าเนินการ (พ.ศ. 2566-2567) พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณ
จราจรต่ า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.06) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจาก
ปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นจากการด าเนินโครงการ พบว่าไม่ท าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ 
กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่ า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ 
(V/C Ratio เท่ากับ 0.06) และเมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงในเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด าเนินการ  
(พ.ศ. 2566-2567) พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่ า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมี
อิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.16) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นจากการด าเนิน
โครงการ พบว่าไม่ท าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ใน
ระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่ า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.16)  
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(2) ถนนบ้านหนองเต่า-เขาน้อย เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิด
ด าเนินการ (พ.ศ. 2566-2567) พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่ า สามารถเคลื่อน
ตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.04) และเม่ือพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นจากการ
ด าเนินโครงการ พบว่าไม่ท าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจร
อยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่ า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.04) และ 
เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงในเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด าเนินการภายหลังขยายก าลังการผลิต  
(พ.ศ. 2566-2567) พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่ า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมี
อิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.05) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นจากการด าเนิน
โครงการ พบว่าไม่ท าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ใน
ระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่ า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.05) 

(3)  ถนนหน้าโรงงาน เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด าเนินการ 
(พ.ศ. 2566-2567) พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่ า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมี
อิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นจากการด าเนิน
โครงการ พบว่าไม่ท าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ใน
ระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่ า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03) และเมื่อ
พิจารณาสภาพจราจรช่วงในเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด าเนินการ (พ.ศ. 2566-2567) พบว่ามีสภาพ
การจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่ า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03) 
และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นจากการด าเนินโครงการ พบว่าไม่ท าให้สภาพจราจร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่ า 
สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03) 

(4)  ถนนหนองจงอาง-เขาน้อย เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิด
ด าเนินการ (พ.ศ. 2566-2567) พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่ า สามารถเคลื่อน
ตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03) และเม่ือพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นจากการ
ด าเนินโครงการ พบว่าไม่ท าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจร
อยู่ ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่ า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03)  
และเมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงในเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด าเนินการ  (พ.ศ. 2566-2567)  
พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือมีปริมาณจราจรต่ า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio 
เท่ากับ 0.03) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นจากการด าเนินโครงการ พบว่าไม่ท าให้
สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณ
จราจรต่ า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมีอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.03) 

ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขต
ของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู ่ในระดับต่ า (1)) ความส าคัญและระดับ
นัยส าคัญอยู ่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่ าที ่ก่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด าเนินงาน
หรือมาตรการทั่วไป ดังนั ้นจึงคาดว่าการด าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะด าเนินการจะก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านลบต่อการคมนาคมในระดับต่ า 
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5.5 ผลการศึกษาด้านการใช้น้ า 

1) ระยะก่อสร้าง 

น้ าใช้ในระยะก่อสร้างแบ่งตามลักษณะกิจกรรมการใช้ได้ 2 ประเภท คือ น้ าใช้เพื่ อการอุปโภค-
บริโภคของคนงานก่อสร้าง และน้ าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง  โดยการก่อสร้างของโครงการคาดว่า 
มีคนงานสูงส ุด (ในบางช่วง) ประมาณ 250 คน ซึ ่งจะมีความต้องการใช้น้ าสูงสุดในช่วงนี ้ประมาณ  
40 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เนื่องจากคนงานก่อสร้างพักในพื้นที่โครงการจึงพิจารณาอัตราการใช้น้ า อ้างอิง
อาคารที่อยู่อาศัยรวม และจัดสรรที่ดิน ตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ต้อง ไม่น้อยกว่า 200 ลิตร/คน/วัน แนวทางการ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย ,ส านักวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มกราคม 2558)  
ส าหรับน้ าใช้ในกิจกรรมก่อสร้างนั ้นมีปริมาณการใช้ในแต่ละวันขึ ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการก่อสร้าง 
ประกอบกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการเป็นโครงสร้างเหล็ก ส่วนคอนกรีตที่เลือกใช้มีลักษณะเป็น
คอนกรีตผสมเสร็จ จึงคาดว่ามีปริมาณการใช้น้ าเพ่ือล้างอุปกรณ์และเครื่องจักรประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
โดยโครงการก าหนดให้บริษัทที่รับเหมาจัดเตรียมน้ าส ารองไว้ให้เพียงพอ  ส่วนน้ าดื่มของคนงานก่อสร้างจะ
ใช้น้ าดื่มบรรจุขวดซึ่งก าหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหามาใช้อย่างเพียงพอเช่นกัน  ซึ่งจากการวิเคราะห์
ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของ
ผลกระทบ มีความรุนแรงอยู ่ในระดับต่ า (1)) ความส าคัญและระดับนัยส าคัญอยู ่ในระดับ 1 หรือมี
ผลกระทบระดับต่ าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้นจึงคาดว่า  
การด าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการใช้น้ าในระดับต่ า  

2) ระยะด าเนินการ 

(1)  แหล่งน้ าใช้ แหล่งน้ าใช้ของโครงการมาจากแม่น้ าสุพรรณ (ที่กม. 14+100 ฝั่งขวา) โดยมี
ส านักชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และมีอ านาจหน้าที ่ในการ
พิจารณาอนุญาตโดยตรง โดยโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพลเทพ ฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบ
ชลประทาน อนุญาตให้โครงการเพื่อวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว จ านวน 1 ท่อ ในเขตคันแม่น้ า
สุพรรณ ณ กิโลเมตรที่ 14+100 ของทางน้ าชลประทาน ซึ ่งตั ้งอยู ่เลขที่  8 ต าบลห้วยงู อ าเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท และอนุญาตให้สูบหรือชักน้ าจากทางน้ าชลประทานของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพล
เทพ เพื่อน าไปใช้ในกิจการผลิตแอลกอฮอล์และสุรา โดยให้สูบน้ าหรือชักน้ าวันละประมาณ 24 ชั่วโมงและ
ให้ใช้น้ าได้ไม่เกินเดือนละ 450,000 ลูกบาศก์เมตร โดยบริษัทจะต้องสร้างบ่อพักน้ าส ารองไม่น้อยกว่า 120 วัน 
เพื่อสูบน้ าไว้ใช้ในกรณีขาดแคลนน้ า โดยก่อนขยายก าลังการผลิต โครงการมีความต้องการใช้น้ าประมาณ 
2,187.59 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส าหรับภายหลังขยายก าลังการผลิตคาดว่าโครงการจะมีปริมาณการใช้น้ า
เพิ่มขึ้นเป็น 10,461.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 8 ,273.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน) หรือคิดเป็น
ปริมาณการใช้น้ าเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 313,831.20 ลูกบาศก์เมตร/เดือน  
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(2)  ความเพียงพอ 

ก) การศึกษาศักยภาพแหล่งน้ า ปริมาณน้ าต้นทุนแม่น้ าท่าจีน (สุพรรณ ที่กม. 14+100  
ฝั่งขวา) ณ ต าแหน่งสูบน้ าโครงการฯ พบว่ามีปริมาณน้ าท่ามีความขาดแคลนถึง 178.71 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ดังนั้น ในฤดูแล้งจึงไม่มีความเหมาะสมจะท าการสูบน้ าเพ่ือน ามาใช้ แต่ในขณะที่ในช่วงเดือนมิถุนายน- 
เดือนมกราคม (ช่วงฤดูฝน) ปริมาณน้ าในแม่น้ าท่าจีน บริเวณ ณ จุดสูบน้ าของโครงการยังสามารถจะท าการ 
สูบน้ าเพ่ือน ามาใช้ได้ เนื่องจากมีปริมาณน้ าท่าคงเหลือเมื่อหักจากกิจกรรมการใช้น้ าต่างๆ ในลุ่มน้ าแล้ว  

ข) การศึกษาปริมาณและรูปแบบการสูบน้ าของโครงการ  เมื่อพิจารณาการสูบน้ ามาใช้
จากแม่น้ าท่าจีน (สุพรรณ ที่กม. 14+100 ฝั่งขวา) ณ จุดสูบน้ าของโครงการ พบว่า โครงการสูบน้ าไม่เกิน  
ร้อยละ 6 ของปริมาณน้ าท่าที่หักการใช้น้ าในลุ่มน้ าแล้วในแต่ละเดือน ซึ่งท าให้ไม่ส่งผลกระทบต่อภัยแล้งที่
อาจเกิดข้ึนทั้งบริเวณเหนือและใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าจากต าแหน่งพ้ืนที่โครงการฯ นอกจากนี้ยังมีปริมาณน้ าเหลือ
ถึงท้ายน้ าอีก 16.59 ล้านลูกบาศก์เมตร และจากผลการพิจารณาดังกล่าว โครงการจะท าการก่อสร้างบ่อ
ส าหรับบ่อเก็บน้ าดิบทั้งสิ้น 7 บ่อ คือ บ่อเก็บน้ าดิบ 1-7 ซึ่งมีปริมาตรรวมกันทั้งหมดประมาณ 1,355,400 
ลูกบาศก์เมตร (บ่อเก็บน้ าดิบภายในโครงการ จ านวน 2 บ่อ ความจุรวม 557,800 ลูกบาศก์เมตร และบ่อเก็บ
น้ าดิบภายนอกโครงการ จ านวน 5 บ่อ ความจุรวม 802,000 ลูกบาศก์เมตร) เพ่ือการกักเก็บน้ าให้สามารถ
น ามาใช้ได้ตลอดทั้งป ี

ค) ลักษณะการสูบน้ าเข้าสู่โครงการฯ ส าหรับการสูบน้ าเข้าสู่โครงการฯ จะท าการสูบน้ า
จากแม่น้ าสุพรรณ (ที่กม. 14+100 ฝั่งขวา) โดยมีส านักชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแล และมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตโดยตรง ซึ่งการสูบน้ าจะท าการสูบน้ าผ่านระบบ
ท่อส่งน้ าแล้วมาพักไว้ในบ่อเก็บน้ าดิบรวมของโครงการ และสูบน้ าต่อจากบ่อเก็บน้ าดิบรวมเข้าสู่ระบบ 
การผลิตของโครงการฯ โดยรักษาระดับน้ าก่อนถึงขอบบ่อเก็บน้ าดิบรวมน้ าประมาณ 50 เซนติเมตร ส าหรับ
สภาพการสูบน้ าจากแม่น้ าท่าจีน (สุพรรณ) เพ่ือน ามาเก็บเข้าสู่บ่อเก็บน้ าดิบต่างๆ พบว่า ระดับน้ าในแม่น้ ามี
ระดับน้ าสูงสุดส าหรับการสูบน้ ามีค่าระดับน้ าเท่ากับ +15.50 ม.รทก. ระดับตลิ่งของโครงการฯ มีค่าเท่ากับ 
+17.00 ม.รทก. ค่าระดับน้ าที่โครงการจะท าการสูบน้ าเท่ากับ +10.00 ม.รทก. และมีค่าระดับน้ าต่ าสุด
เท่ากับ +8.00 ม.รทก. จะเห็นได้ว่าเมื่อมีค่าระดับน้ าต่ าสุด โครงการฯ จะไม่สามารถสูบน้ าเข้าสู่ โครงการได้ 
ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้โครงการจึงก าหนดเป็นมาตรการฯ ของโครงการ ซึ่งระบุให้
งดเว้นการสูบน้ าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -พฤษภาคมของทุกปี เพ่ือป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่
เกษตรกรรมของประชาชนในพื้นท่ี 

(3)  ปริมาณการใช้น้ า เนื่องจากบริเวณที่ตั้ งโครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา  
มีโรงงานผลิตเบียร์ (บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือตั้งอยู่ในพ้ืนที่ด้วย  
ทั้งนี้โครงการ ฯ จะท าหน้าที่บริหารจัดการน้ าเพ่ือส่งขายให้กับบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จ ากัด  
ซึ่งโครงการ และบริษัทในเครือ ฯ มีปริมาณความต้องการใช้น้ าในกิจกรรมต่าง ๆ เฉลี่ย ประมาณ 2,187.59 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ส าหรับภายหลังขยายก าลังการผลิตคาดว่าโครงการจะมีปริมาณการใช้น้ าเพ่ิมขึ้นเป็น
ประมาณ 10,461.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 8,273.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน) จากการด าเนินการในแต่ละ
กิจกรรมของโครงการ แบ่งการใช้น้ าภายในโครงการได้ดังนี้ คือ น้ าใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า น้ าใช้ใน
ส านักงาน/โรงอาหาร/บ้านพักพนักงาน น้ าใช้ในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรา  และน้ าใช้ในการรด
ต้นไม ้ 
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ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขต
ของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่ า (1)) ความส าคัญและระดับ
นัยส าคัญอยู่ ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่ าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด าเนินงานหรือ
มาตรการทั่วไป ดังนั้นจึงคาดว่าการด าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะด าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบต่อการใช้น้ าในระดับต่ า 

5.6 ผลการศึกษาด้านการจัดการของเสีย 

1) ระยะก่อสร้าง 

ระยะก่อสร้างมีของเสียเกิดขึ้น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง และมูลฝอย
ทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง ซึ่งโครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดเก็บและรวบรวมของเสียที่เกิดขึ้น และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการเข้ามารับไป
ก าจัด นอกจากนี้ เพ่ือให้มีการจัดการของเสียมีประสิทธิผลได้ก าหนดมาตรการในการจัดการของเสียระยะ
ก่อสร้างเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโครงการให้มากที่สุด ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือ
ความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ  
มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่ า (1)) ความส าคัญและระดับนัยส าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่ าที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
สามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการด าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น การด าเนินงานในระยะ
ก่อสร้างคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่อการจัดการของเสียอยูในระดับต่ า 

2) ระยะด าเนินการ 

ของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงด าเนินการจะมีแหล่งก าเนิดหลักจาก 2 แหล่ง คือ มูลฝอยทั่วไปจากการ
อุปโภค-บริโภคของพนักงาน/อาคารส านักงาน และกากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต   
มีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  มูลฝอยทั่วไปจากอาคารส านักงาน/โรงอาหาร พบว่า ก่อนขยายก าลังการผลิตมีปริมาณมี
ขยะมูลฝอย 0.200 ตัน/วัน และภายหลังขยายก าลังการผลิตมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็น 0.295 ตัน/วัน (เพ่ิมขึ้น 
0.095 ตัน/วัน) อย่างไรก็ตามโครงการมีนโยบายในการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3R เพ่ือลดปริมาณของ
เสียที่ต้องส่งก าจัดและยังสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า โดยจะท าการคัดแยก ณ แหล่งก าเนิดแล้วจะท า
การรวบรวมใส่ถังรองรับมูลฝอยที่กระจายอยู่ทั่วไป ขนาดความจุถังละ 240 ลิตร แยกประเภทของถัง
ออกเป็น 4 ถัง คือ มูลฝอยย่อยสลายได้/ขยะอินทรีย์ มูลฝอยทั่วไป ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย  
ซึ่งขยะมูลฝอยดังกล่าวจะถูกน าไปรวบรวมและน าไปจัดเก็บภายในอาคารพักขยะมูลฝอย ก่อนติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการน าไปก าจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

(2)  กากของเสียจากกระบวนการผลิต กากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต 
ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กากของเสียจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ และกากของเสียจาก
กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกากของเสียจากระบบสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ ส าหรับการจัดการของเสีย
ของโครงการก่อนและภายหลังขยายก าลังการผลิต โครงการได้แจ้งขอบันทึก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียด
ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา การขออนุญาตให้น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  



      บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด   เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 118 - 

โดยขอเพ่ิมรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ครอบคลุมกากของเสียทั้งจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ กากของเสีย
จากกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ และกากของเสียจากระบบสาธารณูปโภค ซึ่งด าเนินการตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 โดยมีการแจ้งรายละเอียด
ของชนิดกากของเสีย ปริมาณ และชื่อหน่วยงานที่รับไปก าจัดผ่านทางระบบออนไลน์ตามวิธีและแบบการแจ้ง
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด นอกจากนี้ ยังด าเนินการตามประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสาร
ก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 โดยการยื่นขออนุญาตน าของเสียออกนอกโรงงาน จะต้องแสดง
วิธีการก าจัดกากของเสียและความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนจะส่งของเสียออกนอกโรงงาน 
อีกทั้งโครงการได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดปริมาณ ลักษณะสมบัติ และ
การจัดการกากของเสียทุกชนิด รวมทั้งการจัดท าเอกสารก ากับการขนส่ง (Manifest system) ให้กับผู้ขนส่ง
และผู้รับก าจัดก่อนน าของเสียออกจากพ้ืนที่โรงงาน  ซึ่งจะต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ 
ลักษณะสมบัติ และการจัดการกากของเสียทุกชนิด รวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารก ากับการขนส่ง (Manifest 
Form) ที่ออกโดยหน่วยงานรับก าจัดกากของเสีย และรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและส านักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน 

ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขต
ของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่ า (1)) ความส าคัญและระดับ
นัยส าคัญอยู่ ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่ าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด าเนินงานหรือ
มาตรการทั่วไป ดังนั้น จึงคาดว่าการด าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการจัดการของเสียในระดับต่ า  

5.7 ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

โครงการจัดให้มีแผนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจ านวน 2 ครั้ง ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยครั้งแรกเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียด
โครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ และเพ่ือน าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดท ารายงานฯ ให้ครบถ้วน และ
ครั้งที่ 2 เป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความม่ันใจ
ในรายงานฯ และมาตรการฯ โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจะน ามาปรับปรุง
รายงานฯ และมาตรการฯ และผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ ทั้งนี้ การด าเนินโครงการจะก่อให้เกิดทั้ง
ผลดีและผลเสีย โดยผลดีจะส่งผลให้มีการจ้างแรงงาน-มีงานท าเพ่ิมขึ้น คนในพ้ืนที่มีอาชีพเสริม/มีงานท า 
สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น ท าให้ชุมชนเจริญขึ้น มีการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนและเงินช่วยเหลือในกรณี
ฉุกเฉินให้แก่ชุมชน เป็นต้น ส่วนผลเสียที่จะเกิด เช่น ปัญหากลิ่นรบกวน ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน  และมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน เป็นต้น ส าหรับผลกระทบต่อปัญหาทางสังคมที่คาดว่าอาจจะ
เกิดขึ้นนั้น โครงการได้มีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการด าเนินโครงการตลอดระยะด าเนินการจึงคาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ า 
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5.8 ผลการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 1)   ระยะก่อสร้าง 

การก่อสร้างโครงการจะมีกิจกรรมที่อาจส่งผลต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงาน
ก่อสร้าง เช่น การใช้เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ อาจเกิดอุบัติเหตุจากการร่วงหล่น และการขนย้าย ถูกของ  
มีคมบาด อุบัติเหตุเหล่านี้เกิดจากความประมาทของคนงานก่อสร้างในการป้องกันอันตรายดังกล่าว ทางโครงการ
ก าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาเคร่งครัดต่อมาตรการด้านความปลอดภัยในระยะก่อสร้าง เช่น การก าหนดแนวเขต
อันตรายห้ามเข้า โดยจัดให้มีรั้วและป้ายแจ้งเขตอันตรายไว้ชัดเจน ตรวจตราอุปกรณ์ เครื่องจักร ก่อนใช้งาน 
ทุกครั้งให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ในกรณีท่ีต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงหรืออยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต้องสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพ้ืนฐานตามที่บริษัทก าหนด ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัย และ
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามลักษณะงาน นอกจากนี้โครงการได้ก าหนดให้บริษัท
ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของโครงการ พร้อมท าการฝึกอบรมจากโครงการก่อนการด าเนินการใด ๆ 
รวมทั้ง ยังมีข้อก าหนดด้านระบบการจัดการความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 
และการรายงานอุบัติเหตุและอัคคีภัย ที่คนงานก่อสร้างทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติซึ่งจะก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
จึงคาดว่าผลกระทบด้านลบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่ า 

 2)   ระยะด าเนินการ 

ระยะด าเนินการพนักงานย่อมมีโอกาสสัมผัสกับฝุ่น สารเคมี ความร้อน เสียงดังจากกิจกรรมการ
ผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ 
และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน  
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (กฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554) และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการท างาน พ .ศ . 2549 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง 
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน (พ.ศ. 2546) เพ่ือให้
ลูกจ้างได้ท างานอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย  

เมื่อพิจารณาจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ท างาน ปี 2562-2563 ประกอบด้วย 
ปริมาณกรดไนตริก (HNO3) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และกรดไฮโดรคลอริก (HCl) บริเวณพ้ืนที่
ปฏิบัติงานบริเวณสายพานบรรจุ 1 สายพานบรรจุ 2 และห้องเก็บสารเคมี ด าเนินการตรวจวัดปริมาณกรด
ซัลฟิวริก (H2SO4) บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน บริเวณสายพานบรรจุ 1 สายพานบรรจุ 2 ห้องเก็บสารเคมี และ
แท็งก์ข้างอาคารหมัก ด าเนินการตรวจวัดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และมีเทน บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
บริเวณไบโอแก็สด าเนินการตรวจวัดปริมาณโซเดียมคลอไรด์ (NaCl as Na) บริเวณอาคารกรองน้ า และ
ด าเนินการตรวจวัดฝุ่นละอองทั้งหมด (Total Dust) และฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของ
ปอดได้ (Respirable Dust) บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานบริเวณช็อปช่างขณะท างาน ส าหรับผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ.2562-2563 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ข้ อ ก า ห น ด  The American Conference Of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) แ ล ะ 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560) 
โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม โครงการได้ก าหนดให้พนักงานต้องสวมใส่ อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ทุกครั้งเพ่ือความปลอดภัยในการท างาน 
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ส าหรับตรวจวัดเสียงในบริเวณพ้ืนที่ท างาน ในช่วงปี 2559-2562 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 8 
ชั่วโมง และ TWA ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ .ศ. 2546 
กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ ยตลอดระยะเวลา 
การท างานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ และ 
TWA มีค่าไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ส าหรับบริเวณที่มีระดับเสียงสูงกว่า 85 เดซิเบลเอนั้น พบว่า เป็นบริเวณ
เครื่องแมชชีนนิ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นบริเวณที่ท างานประจ าต่อเนื่องเป็นเวลานาน กรณีพนักงานต้องเข้าไป
ปฏิบัติงานจะต้องสวมอุปกรณ์ PPE ป้องกันเสียงดังทุกครั้ง เพ่ือเป็นการป้องกันระดับเสียงที่จะส่งผลกระทบ
ต่อผู้ปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว อีกทั้งโครงการมีการติดตั้งป้ายเตือนให้สวมใส่ PPE ป้องกันเสียงดังไว้ตั้งแต่
ก่อนเข้าพ้ืนที่กระบวนการผลิตอีกด้วย อีกทั้งโครงการมีการติดตั้งป้ายเตือนให้สวมใส่ PPE ป้องกันเสียงดังไว้
ตั้งแต่ก่อนเข้าพ้ืนที่กระบวนการผลิตอีกด้วย โครงการได้มีการจัดท าเส้นระดับเสียงที่เท่ากัน (Noise Contour)  
ในพ้ืนที่การผลิต เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือเป็นการน าผลมาใช้ในการก าหนดแนวทางการป้องกัน
ผลกระทบของโครงการต่อไป โดยโครงการจัดให้มีมาตรการในการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ 
โดยท าการทบทวนทุก 3 ปี 

ส าหรับค่าความร้อนจากผลการตรวจวัดปี พ.ศ. 2562-2563 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม โครงการได้ก าหนดให้พื้นที่ที่มีความร้อนสูงกว่าปกติ ต้องมีการ
ลดอุณหภูมิ เช่น การเพ่ิมการระบายอากาศ ใช้แผ่นกันความร้อนหรือฉนวนกันความร้อน รวมทั้งก าหนดให้
พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และลดระยะเวลาการท างานในพ้ืนที่ เพ่ือให้
คนงานลดการสัมผัสกับความร้อน 

5.9 ผลการศึกษาด้านสุขภาพ   

โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด  
มีแผนที่จะขยายก าลังการผลิตจาก 150,000 ลิตร/วัน เป็น 300,000 ลิตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 150,000 ลิตร/วัน) 
ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เพ่ือน าเสนอผลการศึกษา
ดังกล่าวต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม  
ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ โครงการได้ประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รวมถึง
ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552  และ
แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพ ส าหรับ
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

5.9.1 ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงปริมาณ  

จากการทบทวนค่า Reference Concentration (RfC) ของสารมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ พบว่า ไม่มีงานวิจัยใดที่มี ค่า RfC จากการรับ
สัมผัสระยะยาว มีเพียงการก าหนดค่า RfC เฉลี ่ย 1 ชั ่วโมง ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โอยอ้างอิงจาก All OEHHA Acute,  
8-hour and Chronic Reference Exposure Levels (chRELs) as of November, 2019 นอกจากนี้ 
โครงการได้พิจารณาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่า RfC โดยค านวณสัดส่วนเปรียบเทียบกับ
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

1) ระยะก่อสร้าง  

 มลพิษหลักทางอากาศในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากกิจกรรมการปรับ
ฐานราก และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง สามารถประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของ
ประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการจากการได้รับสัมผัสมลพิษทางอากาศในระยะก่อสร้าง ได้ดังนี้ 

ก) กรณีมีค่า RfC ผลการประเมินค่าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) จากการสัมผัส
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ในระยะก่อสร้าง แสดงดังตารางท่ี 5.9-1 พบว่า บริเวณจุดสังเกตมีค่า HQ ของก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) อยู่ระหว่าง 0.0349-0.0436 มีค่า HQ ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) อยู่ระหว่าง 
0.1570-0.5332 และมีค่า HQ ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) อยู่ระหว่าง 0.0015-0.0084 ซ่ึงสรุปได้ว่า 
การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับต่ าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HQ≤1)  

ส าหรับการพิจารณาค่าความเสี่ยงรวม หรือ Hazard Index (HI) พบว่า บริเวณจุด
สังเกตมีค่าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ กรณีเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ผลรวมค่า 
HQ ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.1919-
0.5729 ซึ่งสรุปได้ว่า ปริมาณมลพิษทางอากาศที่ร่างกายได้รับเฉลี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดิน
หายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ (HI≤1) 



      บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด   เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 122 - 

ข) กรณีไม่มีค่า RfC กรณีที่สารมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่า RfC โครงการได้ค านวณ
สัดส่วนค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  
ในระยะก่อสร้าง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แสดงดังตารางที่ 5.9-2 พบว่า บริเวณจุดสังเกตมีค่าสัดส่วนของฝุ่นละอองรวม (TSP) 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 0.5865-0.8397 ค่าสัดส่วนของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 0.7047-0.7373 ค่าสัดส่วนของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 0.0072-0.0818 ค่าสัดส่วนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
อยู่ระหว่าง 0.0005-0.0058 และค่าสัดส่วนของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 
0.0009-0.0090 ซึ่งถือว่ามีค่าอยู่ในระดับต่ า (สัดส่วน ≤1)  

ตารางที ่5.9-1 ค่าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) จากการสัมผัสมลสารทางอากาศในระยะก่อสร้าง  

รายละเอียด 

ความเข้มขน้ของมลพิษ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ค่าความ
เสี่ยงรวม 

(HI) 
ก๊าซซัลเฟอร์ 

ไดออกไซด์ (SO2) 
ก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ (NO2) 
ก๊าซคาร์บอน 

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

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

ค่า RfC  660 4/ ≤ 1 470 4/ ≤ 1 23,000 4/ ≤ 1 ≤ 1 
หมายเหตุ :  1/ ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดของโครงการด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD รวมกับ 

ความเข้มข้นพื้นฐานในบรรยากาศ 
  2/  ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดของโครงการด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD 
  3/ HQ = ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่ได้รับสัมผัส (มคก./ลบ.ม.)/ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณสารที่รับ 

เข้าร่างกายทางการหายใจโดยไม่ท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (มคก./ลบ.ม.) 
  4/ Cal 19 : All OEHHA Acute, 8-hour and Chronic Reference Exposure Levels (chRELs) as of November, 2019 

สืบค้นจาก https://oehha.ca.gov/air/general-info/oehha-acute-8-hour-and-chronic-reference-exposure-level-rel-summary 
  5/  ค่า HI = ค่าความเส่ียงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ (ผลรวมค่า HQ ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง)  
ที่มา     :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 
 
 
 
 
 
 
 

https://oehha.ca.gov/air/general-info/oehha-acute-8-hour-and-chronic-reference-exposure-level-rel-summary
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ตารางที่ 5.9-2 สัดส่วนค่าความเข้มข้นของมลสารทางอากาศในระยะก่อสร้าง เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

รายละเอียด 

สัดส่วนค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ฝุ่นละออง 
รวม 

(TSP) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน  
(PM-10) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน  
(PM-2.5) 

ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์  

(SO2) 

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ 

(CO) 

24 ชั่วโมง 1/ 24 ชั่วโมง 1/ 24 ชั่วโมง 2/ 24 ชั่วโมง 2/ 8 ชั่วโมง 2/ 
จุดสังเกต      
1: พื้นที่โครงการ (A1) 0.8397 0.7373 0.0818 0.0053 0.0090 
2: ชุมชนบ้านเขาน้อย (A2) 0.7846 0.7255 0.0562 0.0013 0.0051 
3: วัดรางดู่ (A3) 0.5865 0.7047 0.0072 0.0005 0.0009 
4: บ้านเขาน้อย 0.7785 0.7199 0.0270 0.0058 0.0032 

หมายเหตุ  :  1/ สัดส่วนค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดของโครงการด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD รวมกับ 
ค่าความเข้มข้นพื้นฐานในบรรยากาศ (มคก./ลบ.ม.) / ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมห่งชาติ (มคก./ลบ.ม.) 

  2/ สัดส่วนค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดของโครงการด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD /  
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (มคก./ลบ.ม.) 

ที่มา     :     บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 

2) ระยะด าเนินการ 

แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศที่ส าคัญของโครงการภายหลังขยายก าลังการผลิต เกิดจาก
การระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบายของโครงการ ซึ่งมลพิษหลักทางอากาศที่เกิดขึ้น ได้แก่ ฝุ่นละออง
รวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) สามารถประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ของประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการจากการได้รับสัมผัสมลพิษทางอากาศในระยะด าเนินการ ได้ดังนี้ 

ก) กรณีมีค่า RfC ผลการประเมินค่าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) จากการสัมผัส
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากแหล่งก าเนิดมลพิษ
ทางอากาศของโครงการภายหลังขยายก าลังการผลิต แสดงดังตารางที่ 5.9-3 พบว่า บริเวณจุดตรวจวัด
คุณภาพอากาศและสังเกตหลักมีค่า HQ ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) อยู่ระหว่าง 0.0371-0.1233 และ
มีค่า HQ ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) อยู่ระหว่าง 0.0674-0.3353 ซึ่งสรุปได้ว่า การเกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพอยู่ในระดับต่ าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HQ≤1)  

 ส าหรับการพิจารณาค่าความเสี่ยงรวม หรือ Hazard Index (HI) พบว่า บริเวณจุด
สังเกตมีค่าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ กรณีเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ผลรวมค่า HQ 
ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.1045-0.4586 
ซ่ึงสรุปได้ว่า ปริมาณมลพิษทางอากาศที่ร่างกายได้รับเฉลี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการ (HI≤1) 
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ข) กรณีไม่มีค่า RfC กรณีที่สารมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่า RfC โครงการได้ค านวณ
สัดส่วนค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) จาก
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการภายหลังขยายก าลังการผลิต เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แสดงดังตารางที่ 5.9-4 พบว่า 
บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตหลักมีค่าสัดส่วนของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
อยู่ระหว่าง 0.5130-0.5416 และเฉลี่ย 1 ปี มีค่าอยู่ระหว่าง น้อยกว่า 0.0001 -0.0067 ค่าสัดส่วนของฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 0.7008-0.7243 และเฉลี่ย 1 ปี มีค่า
อยู่ระหว่าง น้อยกว่า 0.0002-0.0040 ค่าสัดส่วนของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 0.0012-0.0382 และเฉลี่ย 1 ปี มีค่าอยู่ระหว่าง น้อยกว่า 0.0004-0.0052 ค่าสัดส่วนก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 0.0017-0.0583 และเฉลี่ย 1 ปี มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.0001-0.0124 และค่าสัดส่วนของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ปี อยู่ระหว่าง 0.0005-0.0667 
ซึ่งถือว่ามีค่าอยู่ในระดับต่ า (สัดส่วน ≤1)  

ตารางที่ 5.9-3 ค่าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) จากการสัมผัสก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง จากแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศของ
โครงการภายหลังขยายก าลังการผลิต 

รายละเอียด 

ความเข้มขน้ของมลพิษ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ค่าความ
เสี่ยงรวม 

(HI) 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

(SO2) 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

(NO2) 
1 ชั่วโมง 1/ HQ 2/ 1 ชั่วโมง 1/ HQ 2/ 1 ชั่วโมง 4/ 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ      
A1: พื้นที่โครงการ 81.36 0.1233 157.59 0.3353 0.4586 
A2: ชุมชนบ้านเขาน้อย 40.67 0.0616 68.79 0.1464 0.2080 
A3: วัดรางดู ่ 26.06 0.0395 36.89 0.0785 0.1180 
A4: ชุมชนบ้านชัฎฝาง 25.52 0.0387 35.64 0.0758 0.1145 
A5: ชุมชนบ้านหัวตะเฆ ่ 24.46 0.0371 31.66 0.0674 0.1045 
จุดสังเกตุหลัก      
6: บ้านเขาน้อย 37.00 0.0561 69.82 0.1486 0.2047 
7: บ้านหนองจงอาง 26.19 0.0397 37.14 0.0790 0.1187 
8: วดัหนองจงอาง 24.62 0.0373 31.92 0.0679 0.1052 
9: วัดตลุกเทื้อม 25.82 0.0391 36.12 0.0769 0.1160 
10: โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 25.24 0.0382 33.06 0.0703 0.1085 
11: บ้านหนองโสน (หนองสระ) 25.88 0.0392 36.19 0.0770 0.1162 

ค่า RfC  660 3/ ≤ 1 470 3/ ≤ 1 ≤ 1 
หมายเหตุ :  1/ ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดของโครงการด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD รวมกับค่าความ 

เข้มข้นพื้นฐานในบรรยากาศ 
 2/ HQ = ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่ได้รับสัมผัส (มคก./ลบ.ม.)/ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณสารที่รับเข้า 

 ร่างกายทางการหายใจโดยไม่ท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (มคก./ลบ.ม.) 
  3/ Cal 19 : All OEHHA Acute, 8-hour and Chronic Reference Exposure Levels (chRELs) as of November, 2019 สื บ ค้ น จาก 

https://oehha.ca.gov/air/general-info/oehha-acute-8-hour-and-chronic-reference-exposure-level-rel-summary 
 4/  ค่า HI = ค่าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ (ผลรวมค่า HQ ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจน

ไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) 
ที่มา       :    บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 

https://oehha.ca.gov/air/general-info/oehha-acute-8-hour-and-chronic-reference-exposure-level-rel-summary
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ตารางท่ี 5.9-4 สัดส่วนค่าความเข้มข้นของมลสารทางอากาศจากแหล่งก าเนิดของโครงการภายหลังขยายก าลังการผลิต เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานฯ 

รายละเอียด 

สัดส่วนค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ฝุ่นละออง 
รวม 

(TSP) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

(PM-10) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  

(PM-2.5) 

ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์  

(SO2) 

ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ 

(NO2) 
24 ชั่วโมง 1/ 1 ปี 2/ 24 ชั่วโมง 1/ 1 ปี 2/ 24 ชั่วโมง 2/ 1 ปี 2/ 24 ชั่วโมง 2/ 1 ปี 2/ 1 ปี 2/ 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ          
A1: พื้นที่โครงการ 0.5416 0.0067 0.7243 0.0040 0.0382 0.0052 0.0583 0.0124 0.0667 
A2: ชุมชนบ้านเขาน้อย 0.5148 0.0001 0.7023 <0.0002 0.0034 <0.0004 0.0054 0.0003 0.0016 
A3: วัดรางดู ่ 0.5139 0.0002 0.7015 0.0002 0.0024 <0.0004 0.0036 0.0004 0.0026 
A4: ชุมชนบ้านชัฎฝาง 0.5135 0.0003 0.7011 0.0002 0.0018 0.0004 0.0027 0.0005 0.0028 
A5: ชุมชนบ้านหัวตะเฆ ่ 0.5134 0.0002 0.7011 0.0002 0.0016 <0.0004 0.0026 0.0003 0.0019 
จุดสังเกตุหลัก          
6: บ้านเขาน้อย 0.5199 0.0023 0.7064 0.0014 0.0100 0.0016 0.0156 0.0041 0.0251 
7: บ้านหนองจงอาง 0.5142 0.0009 0.7017 0.0006 0.0026 0.0008 0.0040 0.0016 0.0098 
8: วัดหนองจงอาง 0.5131 0.0001 0.7008 <0.0002 0.0012 <0.0004 0.0019 0.0001 0.0007 
9: วัดตลุกเทื้อม 0.5130 <0.0001 0.7008 <0.0002 0.0012 <0.0004 0.0017 0.0001 0.0005 
10: โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 0.5130 0.0001 0.7008 <0.0002 0.0012 <0.0004 0.0018 0.0001 0.0005 
11: บ้านหนองโสน (หนองสระ) 0.5138 0.0005 0.7014 0.0002 0.0022 0.0004 0.0034 0.0008 0.0051 

หมายเหตุ  :  1/  สัดส่วนค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดของโครงการด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD รวมกับค่าความเข้มข้นพื้นฐานในบรรยากาศ (มคก./ลบ.ม.) / ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (มคก./ลบ.ม.) 

  2/  สัดส่วนค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดของโครงการด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD / ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
(มคก./ลบ.ม.) 

ที่มา        :     บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2564 
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5.9.2  ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพ 

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเชิงคุณภาพ โดยใช้ตารางเมตริกซ์แสดงความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
(Health Risk Matrix) เพ่ือหาขนาดของความเสี่ยง (Magnitude) ส าหรับการด าเนินการป้องกัน แก้ไข และ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ สรุปผลได้ดังนี้ 

1) ระยะก่อสร้าง  

 ผลการประเมินกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการและคนงานก่อสร้าง
ในระดับสูง ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง และผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้างใน
ระดับสูง ได้แก่ อุบัติเหตุจากการท างาน (ทั้งการกระท าที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย)  
ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพที่อยู่ในระดับสูง เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ โครงการได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ น เพ่ือให้
ผลกระทบดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เรียบร้อยแล้ว ดังตารางท่ี 6.1-1 

 ส าหรับผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการและคนงานก่อสร้าง 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ เสียงดังจากการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกิจกรรมการก่อสร้าง  
รวมถึงการขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์และการรับส่งคนงานก่อสร้าง ความสั่นสะเทือน ปัญหาการจราจรติดขัด / 
การคมนาคมไม่สะดวก การจัดการขยะมูลฝอย/ของเสีย การแย่งใช้น้ าจากชุมชน/ปริมาณความเพียงพอของ
แหล่งน้ าใช้ ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนและวิถีชีวิตของชุมชนเกิดการรบกวน โรคติดต่อจากคนงาน
ก่อสร้าง และความเพียงพอของสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่ ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพ  
ที่อยู่ในระดับปานกลาง เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นไปยัง
ระดับท่ียอมรับไม่ได ้

2) ระยะด าเนินการ 

 ผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการและพนักงาน
โครงการในระดับสูง ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง อุบัติเหตุ/ความเสี่ยง/เหตุฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้น เช่น แอลกอฮอล์รั่วไหลหรือเกิดการติดไฟ หม้อไอน้ าระเบิด เป็นต้น  ทั้งนี้ โครงการได้ก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้ผลกระทบดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เรียบร้อย
แล้ว ดังตารางท่ี 6.1-2 

ส าหรับผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ได้แก่ ระดับเสียงดัง ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคมไม่สะดวก การแย่งใช้น้ าจากชุมชน/
ปริมาณความเพียงพอของแหล่งน้ าใช้  การจัดการน้ าเสีย/น้ าทิ้ง การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียจาก
กระบวนการผลิต ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนและวิถีชีวิตของชุมชนเกิดการรบกวน และความ
เพียงพอของสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่ และผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของ
พนักงานโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มลพิษทางอากาศในสถานประกอบการ เสียงดัง 
ความร้อน การสัมผัสสารเคมี อุบัติเหตุจากการท างาน และความเพียงพอของสวัสดิการด้านสุขภาพ  
ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพที่อยู่ในระดับปานกลาง เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพ่ือป้องกันไม่ให้
ความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งนี้ โครงการได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
ที่อาจเกิดข้ึนเรียบร้อยแล้ว ดังตารางท่ี 6.1-2 
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5.10 ผลการศึกษาด้านการประเมินอันตรายร้ายแรง/ความเสี่ยง 

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงจากการด าเนินงานโครงการ ไม่เข้าข่ายที่ต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามบัญชี  
ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตาม โครงการมีการใช้สารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหล คือ  
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือเรียกก๊าซแอลพีจี (LPG) บริษัทที่ปรึกษาจึงพิจารณา
ประเมินอันตรายร้ายแรงบริเวณถังกักเก็บก๊าซแอลพีจี ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โอกาสและระดับความรุนแรงของ
อันตรายเพ่ือชี้บ่งถึงระดับความเสี่ยงของการเกิดอันตรายเพ่ือใช้ในการก าหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม 
และน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการประเมิน เพ่ือจัดล าดับความรุนแรงของผลกระทบในแต่ละด้าน 
ทั้งในส่วนของผลกระทบต่อบุคคล ผลกระทบต่อชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อทรัพย์สิน 
พบว่า โอกาสในการเกิดเหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก เนื่องจากทางโครงการมีมาตรการป้องกันด้าน
ต่างๆ รวมถึงแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ ของโครงการ ประกอบด้วย แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
กรณีก๊าซ LPG/Biogas รั่วไหล/ระเบิด แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกหรือรั่วไหล  
แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินกรณีหม้อไอน้ าระเบิด เป็นต้น 

6.  ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จะเสนอมาตรการที่จะใช้ในระยะก่อสร้างและ
ระยะด าเนินการ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้  
อย่างทันท่วงท ี

6.1 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

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

6.2 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 นอกจากมาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อมดังข้างต้น บริษัทที่ปรึกษายังได้เสนอแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง  
ที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ส าคัญ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการน ามาปฏิบัติ รายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแสดงไว้ในตารางท่ี 6.2-1 และตารางท่ี 6.2-2 
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ตารางท่ี 6.1-1  ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  มาตรการทั่วไป 
 

1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ตะวัน
แดง 1999 จ ากัด ตั้งอยู่ที่ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท อย่าง
เคร่งครัด โดยมีก าลังการผลิต 300,000 ลิตร/วัน และผังการใช้ประโยชน์โครงการ 
ดังรูปที่ 1 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 

 2) ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่
ตรวจวัดได้ในช่วงการด าเนินการปกติ หรือมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าควบคุมหรือ 
คา่มาตรฐาน ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงาน 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน 

-  พืน้ท่ีโครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 

 3) ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งก าเนิดของโครงการมีค่าเกินค่าควบคุม 
ที่ก าหนดไว้ให้โครงการท าการตรวจหาสาเหตุ ท าการแก้ไข และท าการตรวจวัดซ้ า
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 

 4) เมื่อผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
โดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ใน
การพิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

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

1.  มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

5) หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด ต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ชัยนาท และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ
โดยเร็ว เพื่อหน่วยงานดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากดั 

 

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

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 

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

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

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

1.  มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

- หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระส าคัญของการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการ 
ที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานฯ 
ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ แล้ว  
ให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งการ
ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดท าส าเนาการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการและการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
รับจดแจ้งไว้ส่งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 

 - หากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตมีความเห็นว่า
การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้น ๆ อาจกระทบต่อ
สาระส าคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าทีใ่นการพิจารณาอนุมัติ
หรืออนุญาตจัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประกอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการมี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
โครงการ 

1) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร 
และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู้ที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน  
ช่องทางการติดต่อ สื่อสารรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไป
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
ที่เกิดจากการด าเนินงานของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 

 2) ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบ
เกี่ยวกับความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) จัดให้มีการเยี่ยมชมโครงการ (Open House) เพื่อให้กลุ่มผู้น าท้องถิ่น/
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลาง/
ภูมิภาค/ท้องถิ่นและบุคคลผู้สนใจเข้าเห็นสภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
เทคโนโลยีกระบวนการผลิต และตอบข้อสงสัยเพื่อคลายความวิตกกังวล  
โดยเน้นการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) เพื่อการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและปรับปรุง/พัฒนาการจัดการด้านสิ ่งแวดล้อมและสังคม  
ที่ยั่งยืนควบคู่การพัฒนาโครงการ 

-  ชุมชนรอบพื้นทีโ่ครงการ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 

3.  เศรษฐกิ จและสั งคม  
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อท าหน้าที่ 
ในการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานโครงการ ตลอดจนวินิจฉัยและเร่งแก้ไข ข้อร้องเรียนของ
ประชาชนโดยให้บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด เป็นผู้ประสาน ขอความ
ร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ดังน้ี 

-  ชุมชนรอบพื้นทีโ่ครงการ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

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

3.  เศรษฐก ิจและส ังคม  
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

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

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท หรือผู้แทน 
รองประธานกรรมการ 

4) อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท หรือผู้แทน กรรมการและ
เลขานุการ 

5) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท หรือ
ผู้แทน 

กรรมการ 

6) นายกเทศมนตรีต าบลหนองแซง หรือผู้แทน                                                                                กรรมการ 
7) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ภายในต าบลหนองแซง หรือผู้แทน 
กรรมการ 

8) ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดชัฏฝาง หรือผู้แทน กรรมการ 
9) ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดพรหมวิหาร หรือ

ผู้แทน 
กรรมการ 

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

ผู้แทน 
กรรมการ 

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

ดง) ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา หรือผู้แทน 
กรรมการ 

 

-  ชุมชนรอบพื้นทีโ่ครงการ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
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3.  เศรษฐกิจและสั งคม  
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

19) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่6 บ้านสระดู่ ต าบลหนองแซง 
อ าเภอหันคา หรือผู้แทน 

กรรมการ 

20) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่8 บ้านหนองจงอาง  
ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา หรอืผู้แทน 

กรรมการ 

21) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่10 บ้านชัฎฝาง  
ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา หรอืผู้แทน 

กรรมการ 

22) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่11 บ้านดอนสีนวน  
ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา หรอืผู้แทน 

กรรมการ 

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

กรรมการ 

24) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่13 บ้านตลุกเทื้อม  
ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา หรอืผู้แทน 

กรรมการ 

25) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่15 บ้านเขาน้อย  
ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา หรอืผู้แทน 

กรรมการ 

26) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่16 บ้านหนองเต่า  
ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา หรอืผู้แทน 

กรรมการ 

27) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่17 บ้านหนองกาเหลืองต าบล
หนองแซง อ าเภอหันคา หรือผู้แทน 

กรรมการ 

28) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่1 บ้านบ่อพระ  
ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหันคา หรอืผู้แทน 

กรรมการ 

29) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่8 บ้านบ่อมะกอก  
ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหันคา หรอืผู้แทน 

กรรมการ 

30) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่12 บ้านหนองมณฑล  
ต าบลไพรนกยูง อ าเภอหันคา หรอืผู้แทน 

กรรมการ 

31) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่8 บ้านหนองมะเกลือ  
ต าบลเด่นใหญ ่อ าเภอหันคา หรือผู้แทน 

กรรมการ 

 

-  ชุมชนรอบพื้นทีโ่ครงการ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. เศรษฐกิจและสังคม  
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

32) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่4 บ้านวังหมัน  
ต าบลวังหมัน อ าเภอวัดสิงห ์หรือผู้แทน 

กรรมการ 

33) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่6 บ้านหนองโสน  
ต าบลวังหมัน อ าเภอวัดสิงห ์หรือผู้แทน 

กรรมการ 

34) นายทวาย ใจแสน ผู้แทนชุมชนหมู่ที่ 15ต าบล
หนองแซง อ าเภอหันคา 

กรรมการ 

35) นายนิยม แคนดา ผู้แทนชุมชนหมูท่ี ่15 
ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา 

กรรมการ 

36) นายมณเฑียร สิงห์สู ่ผู้แทนชุมชนหมู่ที ่15 
ต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา 

กรรมการ 

37) กรรมการผู้จดัการบริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

กรรมการ 
แเละเลขานุการร่วม  

-  ชุมชนรอบพื้นทีโ่ครงการ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
- ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไข
เพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ในระหว่างการก่อสร้างและด าเนินการ รวมถึงปัญหาข้อ
ร้องเรียนจากชุมชน อันเนื่องมาจากการด าเนินโครงการ 

- พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยอาจเชิญบุคลากร องค์กรและ/หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่ 
 ตรวจสอบแผนงานก่อสร้าง และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล

ก่อน/เปิดเผยข้อมูลก่อสร้าง 
 ตรวจสอบรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ตรวจสอบเรื่องราวร้องเรียนต่าง ๆ เรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกัน

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

-  ชุมชนรอบพื้นทีโ่ครงการ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

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

3. เศรษฐกิจและสังคม  
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

- พิจารณาและวินิจฉัยค าร้องทุกข์ ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชน
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ รวมทั้งสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
ชุมชนกับโครงการ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้เกี่ยวข้อง 

- ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติ กรณีมีข้อพิพาทด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการกับชุมชน มีอ านาจแต่งตั้งคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติ
หน้าท่ีตามความเหมาะสม 

-  ชุมชนรอบพื้นทีโ่ครงการ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 

 3) ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ให้กรรมการฯ มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราว
ละ 4 ปี ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการประกาศแต่งตั้ง และ
อาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก เมื่อครบก าหนดวาระ 
หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการ ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการสรร
หาหรือแต่งตั้งใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระนั้น ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการ
สรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันท่ี
กรรมการนั้นพ้นจากต าแหน่ง และให้ผู้ได้รับการสรรหา หรือได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งแทน อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 
ในกรณีที่กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งมีวาระเหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน จะไม่
ด าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงก็ได้ นอกจากนั้น 
กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งนอกเหนือจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ เมื่อตาย 
ลาออก คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งเพราะมี
ความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

-  ชุมชนรอบพื้นทีโ่ครงการ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

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

3.  เศรษฐก ิจและส ังคม  
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

4) ความถี่ในการประชุม การประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดย
ประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือนหรือตามความเหมาะสม แต่หากพบว่ามีความ
จ าเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนหนดเวลาปกติได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการกึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด ส่วนการวินิจฉัยช้ีขาด
ของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการ 1 คน มีเสียง 1 เสียง ในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

-  ชุมชนรอบพื้นทีโ่ครงการ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 

 5) ก าหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการ เช่น แผนการตรวจวัด กฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
โดยก าหนดให้ด าเนินการภายหลังการเห็นชอบภายใน 6 เดือน และเป็นประจ า
ทุกครั้งท่ีมีการปรับหรือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 

-  ชุมชนรอบพื้นทีโ่ครงการ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 

 6) จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนและติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
จากการด าเนินการภายใน 24 ช่ัวโมง หากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นให้รีบ
ด าเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลาดังกล่าว 
ต้องรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบทุก 7 วัน หลังจากนั้น แจ้งทุกๆ 15 วัน และ 
ในกรณีที่พบว่าสาเหตุของปัญหาไม่ได้เกิดมาจากโครงการต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียน
รับทราบภายใน 24 ช่ัวโมง ตามขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน ดังรูปที่ 2 

-  ชุมชนรอบพื้นทีโ่ครงการ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 

 7) จัดท าบันทึกข้อร้องเรียนจากหน่วยงาน/ชุมชนโดยรอบจากการด าเนิน
โครงการ รวมทั้งสรุปปัญหาข้อร้องเรียน ผลการแก้ไขปัญหา ทบทวนสาเหตุ
ของปัญหาและก าหนดแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ าโดยจัดท าเป็นสรุป
ประจ าเดือน 

-  ชุมชนรอบพื้นทีโ่ครงการ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 

 8) ก าหนดมาตรการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างเป็นธรรม โดยอาจใช้หลักการเชิงปริมาณตามข้อตกลงใน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

-  ชุมชนรอบพื้นทีโ่ครงการ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 



 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 137 - 

ตารางท่ี 6.1-2  ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  ทร ัพ ยากรด ิน แล ะ
การชะล้างพังทลาย
ของดิน 

1) การก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนของโครงการ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จในฤดู
แล้ง และฉีดพรมน้ าเป็นประจ าทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) 
จนกว่าเทคอนกรีตหรือลาดยางแอสฟัลท์แล้วเสร็จ 

- พื้นที่โครงการและถนน 
ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีก่อสร้างที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ การขุด ตัก เคลื่อนย้าย 
หรือถมกลบ ให้ชัดเจนและด าเนินการเฉพาะในพื้นที่ท่ีจะท าการก่อสร้างเท่านั้น 

- พื้นที่โครงการและถนน 
ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) จัดให้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการชะล้างพังทลายจากกิจกรรมการขุดและ
เปิดหน้าดิน เช่น ปรับพื้นที่เป็นคอนกรีตหรือบดอัดดินให้แน่น การปลูกพืชคลุม
ดินหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ งดกิจกรรมการเปิดหน้าดินในช่วงที่มีฝนตกหนัก 
หรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

- พื้นที่โครงการและถนน 
ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) จัดท าบ่อดักตะกอนบริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการ
ชะล้างเศษดิน ทราย ตะกอนไปยังบริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ และไหลลงสู่
แหล่งน้ า    

- พื้นที่โครงการและถนน 
ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

2.  คุณภาพอากาศ 1) ติดตั้งรั้วกั้นเขตก่อสร้างสูง 2 เมตร และปิดคลุมกองวัสดุก่อสรา้งด้วยผา้ใบหรือ
พลาสติก เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง 

- พื้นที่โครงการและถนน 
ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

- พื้นที่โครงการและถนน 
ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) รถบรรทุกที่ใช้ในการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง ดิน หิน หรือเศษวัสดุก่อสร้าง  
ให้มีผ้าใบปิดคลุมวัสดุอย่างมิดชิด และจัดท าบ่อล้างท าความสะอาดล้อรถบรรทุก
ทุกครั้งก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดถนน
และดูแลเก็บเศษดินที่อาจติดไปกับล้อรถบรรทุก 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) ให้มีการตรวจสอบ บ ารุงรักษาหรือตรวจสภาพยานพาหนะ/เครื่องจักรกลขนาด
ใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้างตามคู่มือการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอและเคร่งครัด 
เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และไม่ให้เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ 

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

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2.  คุณภาพอากาศ (ต่อ) 5) จัดเก็บและท าความสะอาดบริเวณพื้นท่ีที่มีการเปิดผิวหน้าดิน รื้อถอน/ท าลาย 

สิ่งปลูกสร้าง กองวัสดุอุปกรณ์ ขุดเจาะดิน หิน หรือคอนกรีต ให้เรียบร้อย 
- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 

จ ากัด 
 6) ปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โครงการตามผังพื้นที่สีเขียว เพื่อลดการกระจายของ 

ฝุ่นละออง 
- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 

จ ากัด 
 7) สนับสนุน/ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงถนนที่ใช้

ในการขนส่ง/ท างาน เฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชนให้เป็นถนนปลอดฝุ่น และถนนช่วงที่
ผ่านหมู่บ้านเขาน้อยให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

3.  ระดับเสียง 1) จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ที่อุดหู  ที่ครอบหู แก่พนักงานหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล (เอ) อย่างเพียงพอ และก ากับให้
ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
ใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างถูกต้องและตระหนักต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้ เกิดเสียงดัง หรืออาจมีผลกระทบต่อชุมชน  
ให้ด าเนินการเฉพาะในช่วงกลางวันระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้
รบกวนการพักผ่อนของประชาชน และหากมีความจ าเป็นต้องด าเนินงานก่อสร้าง
เฉพาะกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน ต้องแจ้งแผนการ
ด าเนินงานให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องที่และชุมชนทราบเป็นการล่วงหน้า 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) ควบคุมและจ ากัดความเร็วรถบรรทุกช่วงที่ว่ิงผ่านย่านชุมชนไม่เกิน 40 กิโลเมตร
ต่อช่ัวโมง พร้อมติดเบอร์โทรศัพท์ท่ีรถบรรทุก เพื่อรับแจ้งการขับรถไม่สุภาพ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 
5) แจ้งแผนการก่อสร้าง ให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโครงการทราบล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดให้ชัดเจน 
-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 

จ ากัด 

 
6) จัดให้มีรั้วผ้าใบหรือรั้วสังกะสีกั้นแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน และปลูกต้นไม้

ตามแนวเขตที่ดิน ตั้งแต่ช่วงแรกของการก่อสร้าง เพื่อลดระดับเสียงที่จะออกสู่
ภายนอก 

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

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3.  ระดับเสียง (ต่อ) 7) ดูแลก ากับให้คนงานก่อสร้างในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า  

85 เดซิเบลเอ ให้ท างานได้ไม่เกิน 8 ช่ัวโมงต่อวัน 
-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 

จ ากัด 

 

8) จัดให้มีมาตรการลดระดับเสียงดังจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง 
ได้แก่ การปฏิบัติตามคู่มือ การบ ารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนซ่อมแซมดูแลรักษาให้อยู่ ในสภาพดีตลอดเวลาและบ ารุงรักษา
เครื่องจักรตามระยะเวลาที่ก าหนด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

4.  คุณภาพน้ า 1) จัดให้มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสยีบริเวณพื้นที่ก่อสรา้ง รวมทั้งมีบ่อดักตะกอน
อย่างน้อย 2 แห่ง บริเวณบ้านพักคนงานและพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ เพื่อรองรับ
น้ าไหลบ่าหรือน้ าปนเปื้อนในช่วงฤดูฝนก่อนระบายออกสู่ภายนอก 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) จัดให้มีรางระบายน้ าฝน ระบายน้ าในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างและรวบรวมน้ าฝน
ผ่านบ่อดักตะกอน ก่อนระบายสู่บ่อเก็บน้ าดิบของโครงการต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) รวบรวมน้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของคนงานก่อสร้างที่พักอาศัยอยู่
ในพื้นที่โครงการ เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ าเสียได้ไม่น้อยกว่า  
49.3 ลบ.ม./วัน และบ่อพักน้ าทิ้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 วัน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 6) ก าหนดให้ผู้รับเหมาจัดซื้อน้ าจากภายนอกเข้ามาใช้ภายในโครงการให้เพียงพอ
ตลอดช่วงการก่อสร้างโครงการ เพื่อการอุปโภคบริโภคของคนงาน และ
ป้องกันปัญหาแย่งน้ าของประชาชน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 7) ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัสดุก่อสร้าง และของเสียทุกชนิดลงรางระบาย
น้ าท้ิง 

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

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5.  คุณภาพน้ าใต้ดิน 1) ปูพื้นบ่อพักน้ าทิ้งที่ 1-4 (Holding pond No. 1-4) และบ่อพักน้ าทิ้งฉุกเฉินที่ 1-2 

(Emergency pond No. 1-2) ด้วยแผ่นพลาสติกกันซึมชนิดความหนาแน่นสูง 
(HDPE) โดยให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นในแต่ละบ่อก่อนท่ีจะมีการปล่อยน้ าเข้าบ่อ 
เพื่อป้องกันแผ่นพลาสติกกันซึมชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) แตกเสียหาย 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) ออกแบบโครงการ ให้มีความกลมกลืนกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบให้
มากท่ีสุด และจัดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีพื้นท่ีสีเขียวยั่งยืน (ปลูกไม้ยืนต้น
ทรงสูง) เป็นแนวกันชนโดยรอบแปลงที่ดินของโครงการ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

6.  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 1) จ ากัดการใช้ประโยชน์ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่พัฒนา 
ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่อนุญาตหรือตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) หลีกเลี่ยงการใช้ถนนลูกรังหรือถนนดินที่ผ่านย่านชุมชน รวมทั้งหลีกเลี่ยง 
การใช้เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างร่วมกับถนนในท้องถิ่นที่ประชาชน 
ใช้สัญจรหลัก 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

7.  การคมนาคมขนส่ง 
 

1) ปรับปรุงพื้นผิวถนนช่วงที่ผ่านย่านชุมชนบ้านเขาน้อยให้เป็นแอสฟัลท์หรือ
คอนกรีต เพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง และการสัญจร 

-  พื้นที่ โครงการและถนน
เข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

-  พื้นที่โครงการและเส้นทาง
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้างได้ทราบล่วงหน้า  
ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เพื่อใช้ความระมัดระวังเมื่อจะสัญจรผ่าน รวมทั้งติดป้าย
แสดงช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ ระบุวันเริ่มต้นโครงการและวันสิ้นสุดโครงการ 
ช่ือผู้รับเหมาก่อสร้าง และบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรับทราบ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) ไม่ให้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโดยรถบรรทุกในช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งช่วงเช้า 
(เวลา 07.00-09.00 น.) และช่วงเย็น (16.00-18.00 น.) 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) จ ากัดความเร็วของยานพาหนะของโครงการทุกชนิด ช่วงที่ผ่านย่านชุมชนไม่เกิน 
40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

-  พื้นที่โครงการและเส้นทาง
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 

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

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7.  การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 
 

6) กวดขันด้านวินัยการจราจรของคนขับรถอย่างสม่ าเสมอ และมีมาตรการลงโทษ
เมื่อฝ่าฝืนหรือเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทเลินเล่อของคนขับ เป็นต้น 

-  พื้นที่โครงการและเส้นทาง
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 
7) ควบคุมน้ าหนักของการบรรทุกให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด เพื่อป้องกัน 

ความเสียหายของพื้นผิวจราจร 
- พื้นที่โครงการและเส้นทาง

ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 
-  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 

จ ากัด 
 8) ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถตามคู่มือการบ ารุงรักษารถทุกครั้งก่อนใช้งาน -  พื้นที่ โครงการและถนน 

ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
-  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 

จ ากัด 

 
9) ก าหนดให้รถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการช่วงก่อสร้างที่ขนส่งวัสดุ 

และอุปกรณ์ก่อสร้างต้องมีการปกคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด 
-  พื้นที่โครงการและเส้นทาง

ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 
-  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวนัแดง 1999 

จ ากัด 

 

10) จัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง โดยกั้นเขตพื้นที่ก่อสร้างออกจากเส้นทางจราจรให้
ชัดเจน โดยใช้แผงกั้น กรวย พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน  
ไฟกระพริบ ป้ายแนะน า และสัญญาณไฟจราจรช่ัวคราวให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ราชการก าหนด เพื่อใช้ปิดกั้นจราจร เตือนการจราจร และลดช่องทางก่อนถึง
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง โดยมีระยะการติดตั้งที่เหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้อง
กับลักษณะการใช้ประโยชน์ของเส้นทาง และต้องตรวจสอบบ ารุงรักษาป้าย
และสัญญาณไฟต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา รวมทั้งต้องด าเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไขโดยทันทีท่ีเกิดความเสียหาย ช ารุด หรือสูญหาย 

-  พื้นที่โครงการและเส้นทาง
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

8.  การจัดการของเสีย 1) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากคนงานและ
กิจกรรมการก่อสร้าง แบบแยกประเภทกระจายไปตามพื้นท่ีก่อสร้างและตาม
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม และติดต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มาท าการเก็บขนไปจัดการอย่างเหมาะสม 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) ตรวจสอบความช ารุดเสียหายของถังรองรับขยะมูลฝอย เช่น การแตกร้าว หรือรั่วซึม 
และต้องจัดหาถังใหม่ตั้งวางทันทีท่ีพบว่าถังรองรับเดิมเกิดการช ารุดเสียหาย 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแล/ควบคุมให้มีการคัดแยกและการเก็บรวบรวมมูลฝอย 
ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง พร้อมทั้งมีหน้าที่ประสานงานเพื่อจ าหน่ายมูลฝอย 
ที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ให้กับผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาต หรือติดต่อให้
หน่วยงานท้องถิ่นที่มีศักยภาพมารับมูลฝอยที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์
ได้เพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 

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

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8.  การจัดการของเสีย 

(ต่อ) 
4) จัดเตรียมพื้นที่ส าหรับเก็บกองเศษวัสดุโดยแยกประเภท เพื่อความเป็นระเบียบ

และป้องกันอุบัติเหตุ และน าเศษดิน เศษหินและเศษปูนไปใช้ประโยชน ์
-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 

จ ากัด 
 5) ก าหนดมาตรการส าหรับการจัดการมูลฝอยจากการก่อสร้าง ดังนี ้

- ผู้รับเหมาจัดท าแผนการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้น  และแจ้งให้ส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองแซงรับทราบพร้อมกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
โดยต้องก าหนด ประเภท ปริมาณ ขั้นตอนวิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
วิธีการก าจัด และสถานที่ก าจัด ซึ่งจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชนท่ัวไป หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือขัดต่อกฎหมาย 

- ในการขนย้ายวัสดุไปทิ้งหรือก าจัด ต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ผ้าใบคลุม ไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ ตกหล่น ปลิวหรือฟุ้งกระจาย และไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 - จัดคนงานเก็บกวาดมูลฝอยและเศษวัสดุที่ตกค้างอยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
หลังเลิกปฏิบัติงานทุกวัน 

- ก าหนดมาตรการทางด้านกฎหมายในการลงโทษผู้รับเหมาที่ลักลอบทิ้ง 
เศษวัสดุก่อสร้างในบริเวณที่ว่างของเอกชน หรือท่ีสาธารณะ 

- ผู้รับเหมาประสานงานกับเทศบาลต าบลหนองแซงเข้ามาท าการเก็บขนและ
ก าจัดมูลฝอยจากการก่อสร้าง 

- กากตะกอนจากการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียที่ท าการขุดลอก โครงการ
จะส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน าไปก าจัดต่อไป 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9.  สภาพเศรษฐกิจ - สังคม 1) ก าหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้จ้างแรงงานในท้องถิ่นที่มี 

ความเหมาะสมกับงานในแต่ละประเภทเป็นล าดับแรก เพื่อเป็นการสร้างงานและ
เพิ่มรายได้แก่คนในท้องถิ่นในเบื้องต้น ยกเว้นผู้ เข้ามาท างานในต าแหน่ง
เช่ียวชาญอาจใช้แรงงานจากที่อื่นและผู้รับเหมาต้องท าการตรวจประวัติแรงงาน
ก่อนเข้าท างาน รวมทั้งจัดท าประวัติแรงงาน ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวต้องเป็น
แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) ก าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดท าทะเบียนประวัติคนงานทุกคนที่ เข้ามา
ท างานในพื้นที่ก่อสร้าง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) ก าหนดกฎระเบียบการท างานอย่างชัดเจน และควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง 
อย่างเคร่งครัด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

10.  การประชาสั ม พั นธ์ 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1) ประชาสัมพันธ์แผนงานการก่อสร้างให้กับชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบล่วงหน้า 
15 วัน และหากชุมชนแจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างจะต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด 

-  ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

-  ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

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

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11.  อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
    

11.1 การคัดเลือกผู้รับเหมา
และแผนงานก่อสร้าง 

 

1) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมา โครงการต้องพิจารณารายละเอียด 
ด้านการจัดการความปลอดภัยในสัญญาจ้างให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครอง 
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง 
ประกอบด้วย แผนงานหรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้า
งาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพตาม
กฎหมายก าหนดที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างประจ าบริษัท
ผู้รับเหมา เป็นต้น 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) ตรวจสอบความปลอดภัยในการท างานอย่างสม่ าเสมอตามแผนงานที่ก าหนด
ร่วมกันระหว่างบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด กับบริษัทรับเหมา 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) จัดท าแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้างให้
สอดคล้องตามกฎหมายก าหนดและน าหลักเกณฑ์มาตรการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยมาก าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติงานและเงื่อนไขหรือข้อตกลง
กับบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานให้กับโครงการในสัญญาจ้าง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) จัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับ
หัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ 
ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท างาน พ.ศ. 2549 
ท าหน้าที่ก ากับดูแลผู้ รับเหมางานก่อสร้าง (Contractor) ให้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายด้านความปลอดภัยในการท างานพร้อมทั้งให้มีการ
ติดตามตรวจสอบตลอดระยะการก่อสร้าง 

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

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11.1 การคัดเลือกผู้รับเหมา

และแผนงานก่อสร้าง 
(ต่อ) 

 

5) จัดให้มีการนิเทศงานด้านความปลอดภัยและฝึกอบรมแก่คนงานก่อสร้างก่อน
เริ่มต้นการท างานทั้งในส่วนของ ความปลอดภัยในสถานที่ ความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องมือเครื่องจักร ความปลอดภัยส่วนบุคคลและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) หรือ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

6) จัดให้มีระบบขออนุญาต ท างานในเขตหวงห้าม (Work Permit System) 
ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเข้มงวดส าหรับคนงานท่ีมีความเสี่ยงทุกประเภท 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

7) ก าหนดแผนการก่อสร้างและแผนการเคลื่อนย้าย/การล าเลียงวัสดุ/การจัดเก็บ
วัสดุและการก าจัดวัสดุที่ใช้แล้วในสถานท่ีก่อสร้าง ก าหนดแผนเพื่อเตรียมการ
ไว้ล่วงหน้า รวมทั้งต้องปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่
กองเก็บวัสดุหรือบริเวณที่ก าลังท าการขนส่งวัสดุ/เส้นทางที่ใช้ในการส่ง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

11.2 ระบบการจัดการ
ความปลอดภัย 

1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และตรวจตราดูแล 
ความเรียบร้อยอย่างสม่ าเสมอ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) ก าหนดให้บริเวณเขตก่อสร้าง เช่น กั้นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างด้วยวัสดุที่เหมาะสม
ตามลักษณะงาน และจัดท าป้าย  “เขตก่อสร้าง” หรือ “เขตอันตราย”  
แสดงให้เห็นได้ชัดเจน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) ควบคุมดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
ตลอดเวลาที่ท างานและต้องจัดเตรียมให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน และ
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการตรวจสอบและ
อบรมการใช้อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งาน 

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

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11.3 การจัดสภาพแวดล้อม

และสุขาภิบาล  

1) จัดให้มีระบบการจัดเก็บ การขนและย้ายเศษวัสดุเหลือใช้ ไม่ให้กีดขวาง 
การท างาน มีความปลอดภัยและห้ามเผาท าลายวัสดุเหลือใช้หรือขยะ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) จัดเตรียมการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ จัดให้มี
ห้องน้ า-ห้องส้วม ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและติดตั้ งไว้ในที่ ซึ่ งใกล้กับ 
แหล่งปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดให้มีน้ าดื่มที่สะอาดและพอเพียงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิการ ได้แก่ สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการซักล้าง การเปลี่ยนเสื้อผ้า น้ าดื่ม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
รับประทานอาหาร และการติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป จัดถังรองรับขยะ
อย่างเพียงพอและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จให้รื้อถอนระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป
ออกไปจากพื้นที่ก่อสร้าง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) จัดให้มีรั้วกั้นพื้นที่ก่อสร้างสูง 2 เมตร เพื่อที่ช่วยบดบังสายตา -  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) ปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานในท้องถิ่น
เกี่ยวกับการท างานในพื้นที่ก่อสร้างนอกพื้นที่โรงงาน เช่น วางท่อส่งน้ า และ 
งานปรับปรุงถนน เป็นต้น และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องรีบคืนสภาพพื้นที่
โดยเร็ว 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) จัดให้มีระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ  
ตามกฎกระทรวงว่าดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 6) จัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางฉุกเฉิน และทางออก เส้นทางการจราจร พื้นที่
อันตราย และติดป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง 
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยที่ใกล้ที่สุดไว้ ณ เขตก่อสร้างให้เห็นได้ชัดเจน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 7) จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ 
ที่เข้า-ออกเขตก่อสร้าง โดยจัดให้มีป้ายเตือน และระบบควบคุมตรวจสอบ 
การเข้าท างานของคนงานเพื่อป้องกันและห้ามไม่ให้บุคคลหรือยานพาหนะ 
ทีไ่ม่ได้รับอนุญาตเข้าเขตก่อสร้าง 

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

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11.3 การจัดสภาพแวดล้อม

และสุขาภิบาล (ต่อ) 
8) จัดให้มีเส้นทางการจราจร ทางเท้า จุดบรรทุกและขนถ่ายวัสดุภายในเขตก่อสร้าง

ที่เหมาะสมและปลอดภัยกับบุคคลและยานพาหนะ 
-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 

จ ากัด 
11.4 การเฝ้าระวังและจัดการ

เร่ืองความปลอดภัย 
1) จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยในงานก่อสร้างตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน

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

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) จัดให้มีการบันทึกและรายงานการเกิดอุบัติเหตุโดยต้องสอบสวนเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น ระบุสาเหตุ ความเสียหาย วิธีการแก้ไขปัญหาและก าหนดมาตรการ
เพื่อป้องกันการเกิดซ้ า 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) จัดให้มีสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในต าแหน่งที่มีความเสี่ยง 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายความปลอดภัย และ 
รหัสสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

11.5  งานเจาะและงานขุด 1) การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกัน ต้องท าการ 
ขออนุญาตท างานเพื่อก าหนดมาตรการป้องกัน เช่น การจัดให้มีราวกั้นหรือ 
รั้วกันตก แสงสว่าง และป้ายเตือนอันตรายตามลักษณะของงานก่อสร้าง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดเวลาการท างาน และในเวลากลางคืนต้องจัด
ให้มีสัญญาณไฟสีส้มหรือป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) งานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 70 เซนติเมตรขึ้นไป  
ต้องจัดให้มีวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ด้านปฐพีวิศวกรรมประจ าสถานท่ีก่อสร้าง
ตลอดเวลาในกรณีที่มีการท างานด้านเสาเข็มเจาะ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) กรณีท างานเสาเข็มเจาะในบริเวณที่จ ากัด ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน
อันตรายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะแห่งเพื่อป้องกันมิให้คนงานได้รับอันตราย 
ขณะท างาน 

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

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11.6  ความปลอดภ ัย ใน

การใช้เคร่ืองมือและ
เคร่ืองจักร 

1) การออกแบบและติดตั้งถังเก็บกากน้ าตาลต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม  
มีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเซ็นรับรองการออกแบบ 
และควบคุมการก่อสร้างตามแบบแปลน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานก่อนด าเนินงานในทุกวัน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องมือและเครื่องจักร 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) จัดท าแผนงานดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานก่อสร้างให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยตามระยะเวลาการใช้งานที่ เหมาะสม และ 
การตรวจรับรองประจ าป ี

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) กรณีที่อาจเกิดอันตรายจากการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรใด ให้ติดตั้งอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายและเตือนอันตรายที่เครื่องจักรนั้น เช่น สัญญาณเสียง และแสง 
ส าหรับการเดินหน้าถอยหลังของเครื่องจักร และติดป้ายเตือนอันตรายให้เห็นได้
ชัดเจน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) จัดให้มี เครื่องป้องกันอันตรายส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานกับเครื่องจักร เช่น  
หลังคาเก๋ง ที่ปิดครอบแท่นหมุน เครื่องปิดบังประกายไฟ หรือตะแกรง 
เหล็กเหนียว 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

11.7  แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 1) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินส าหรับช่วงก่อสร้าง และท าการฝึกอบรมคนงาน
ก่อสร้างและพนักงานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีก่อสร้างเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนกรณีฉุกเฉิน 
และขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการประสานงานกับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) ประสานงานด้ านความปลอดภัยชุมชนกับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภั ย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร) ของเทศบาลต าบลหนองแซงและจัดให้มี เจ้าหน้าที่ 
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และตรวจตราดูแลความเรียบร้อย 
อย่างสม่ าเสมอ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์พื้นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มี
รถส าหรับน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันทีกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ 

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

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
12.  สาธารณสุขและสุขภาพ 1) ตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนเข้ามาท างานในพ้ืนท่ีก่อสร้าง -  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 

จ ากัด 
 2) จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมทั้งจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการ 

ปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอและให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงว่าดวยการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการจัดเตรียมรถน าส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันทีในกรณีฉุกเฉินโดย
ก าหนดให้มีการติดต่อประสานงานสถานพยาบาลที่เปิดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
เพื่อให้สามารถน าส่งพนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) ใหผู้้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
จากโรคติดต่อ ตามประกาศ/ค าสั่งจังหวัดชัยนาท รวมถึงประกาศและค าสั่ง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

13.  พ้ืนที่สีเขียว 1) บริเวณสวนสักที่อยู่ ในเขตพื้นที่ โครงการให้อนุรักษ์ ไว้เป็นพื้นที่สี เขียว 
แนวกันชน และปรับปรุงโดยการปลูกเสริมไม้ท้องถิ่นที่พบในธรรมชาติ  
พร้อมทั้งจัดภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ คนงาน รวมถึง
ประชาชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง สามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ขนาด 243.25 ไร่ (ร้อยละ 39.85 ของพื้นที่โครงการ)
แสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งจะท าการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ  
ไม้ยืนต้นที่น ามาปลูกก าหนดให้มีความสูงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เช่น  
ต้นสัก ต้นพยุง ต้นพฤกษ์ ต้นประดู่ ต้นขี้เหล็ก ต้นสะเดา ต้นยางนกยูง  
เป็นต้น โดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ช้ันเรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) บ ารุงรักษาพื้นที่สี เขียวให้อยู่ ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรร
งบประมาณการด าเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณใน
การซ่อมบ ารุงปั๊มน้ า ดูแลต้นไม้ พันธุ์ไม้ และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) กรณีที่พบว่ามีต้นไม้ตายให้ปลูกทดแทน ภายในระยะเวลาประมาณ 15 วัน -  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

หมายเหตุ  :  บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาว่าจ้าง และก ากับดูแล
บริษัทผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวขอ้งกับงานรับเหมาแต่ละกิจกรรมโดยเคร่งครัด  
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ตารางท่ี 6.1-3 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  คุณภาพอากาศ     
1.1  การระบายมลพ ิษ 
      ออกจากปล่อง 

1) ควบคุมค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงงาน 
โดยจะต้องไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของการระบายอากาศเสียจากปล่องตามค่า
มาตรฐานฉบับล่าสุด และ/หรือมาตรฐานท่ีเข้มงวดที่สุดตามที่กฎหมายก าหนด 
หรือตามค่าควบคุมความเข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้
เป็นไปตามค่าการออกแบบดังตารางที่ 1 

-  ปล่องระบายอากาศจาก
ระบบบ าบัดมลพิษทาง
อากาศ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 (1) ปล่องระบายหม้อไอน้ า #1 (กรณีใช้ก๊าซหุงต้มหรือ LPG เป็นเช้ือเพลิง)  
สูง 23 เมตร จ านวน 1 ปล่อง อัตราการระบายเป็นดังนี้ 

-  ปล่องระบายหม้อไอน้ า 
ชุดที่ 1 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 (1.1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือ 
0.13 กรัม/วินาที 

   

 (1.2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) ไม่เกิน 120 ส่วนในล้านส่วน 
หรือ 1.0 กรัม/วินาที 

   

 (1.3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 5.0 ส่วนในล้านส่วน หรือ 
0.06 กรัม/วินาที 

   

 (2) ปล่องระบายหม้อไอน้ า # 2 ถึง #5 (ใช้ก๊าซชีวภาพและก๊าซหุงต้ม  
ในอัตราส่วน 50: 50 เป็นเชื้อเพลิง) สูง 23 เมตร จ านวน 4 ปล่อง ; อัตรา
การระบายต่อปล่อง เป็นดังนี้ 

-  ปล่องระบายหม้อไอน้ า 
ชุดที่ 2-5 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 (2.1)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือ 
0.16 กรัม/วินาที 

   

 (2.2)  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) ไม่เกิน 110 ส่วนในล้านส่วน 
หรือ 1.09 กรัม/วินาที 

   

 (2.3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 25 ส่วนในล้านส่วน หรือ 
0.34 กรัม/วินาที 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.2  ระบบควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ 

1) ตรวจสอบและแก้ไขสภาพการท างานของหม้อไอน้ า ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ออกแบบเริ่มต้น พร้อมจัดท าแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
(Preventive Maintenance Program) เพื่อให้ระบบสามารถด าเนินงาน
อย่ างเต็มประสิทธิภาพ ประกอบด้วย แผนการตรวจสอบประจ าวัน 
ประจ าเดือน และประจ าปี ลดความเสี่ยงที่อุปกรณ์จะช ารุดเสียหายในระหว่าง
การผลิต 

-  ปล่องระบายอากาศจาก
ระบบบ าบัดมลพิษทาง
อากาศ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) ใช้เช้ือเพลิงจากก๊าซชีวภาพผลิตที่ได้เอง มาใช้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับหม้อไอน้ า 
ชุดที่ 2-4 ในอัตราส่วน LPG 50 : Biogas 50 

-  หม้อไอน้ า -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) จัดให้มีระบบรวบรวมและก าจัดก๊าซ H2S ด้วยวิธีดักจับด้วยระบบ BioScrubber 
หรือการเผาทิ้งทางปล่องระบาย 

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

 4) ถุงคลุมบ่อ UASB ออกแบบให้มีความสูงไม่เกิน 5 เมตร เพื่อลดปัญหาที่เกิด 
ความเสียหายจากแรงลม 

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

 5) ติดตั้งตาข่ายคลุมถุงเก็บก๊าซอีก 1 ช้ัน เพื่อเสริมความแข็งแรงของถุงที่คลุมระบบ
บ่อ UASB 

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

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

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

 7) ตรวจสอบ บ ารุงรักษา หรือตรวจสภาพยานพาหนะ/รถบรรทุกตามคู่มือ 
การบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอและเคร่งครัด เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และ
เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งก าเนิดไอเสีย 

-  ระบบบ าบัดมลพิษทาง
อากาศ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 8) จัดอบรมความรู้ และจัดอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อป้องกันฝุ่น/ก๊าซให้เพียงพอ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

-  ระบบบ าบัดมลพิษทาง
อากาศ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 9) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศตามที่กฎหมายก าหนด ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อท าหน้าที่ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบการท างานของระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศของโครงการ 

-  ระบบบ าบัดมลพิษทาง
อากาศ 

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

1.2  ระบบควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ (ต่อ) 

10) กรณีที่มีผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายของโครงการ 
มีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงด าเนินการปกติก าหนดให้โครงการ
ตรวจสอบสาเหตุและท าการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน 

-  ระบบบ าบัดมลพิษทาง
อากาศ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

1.3 การควบคุมปัญหา
ด้านกลิ่นรบกวน 

1) ก าหนดให้มีการติดตั้งระบบ Bio scrubber เพื่อดักจับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ -  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) ก าหนดให้มีการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยเครื่องมือตรวจวัด
ก๊าซแบบพกพา (Portable Gas Detector) บริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงใน 
การรั่วไหล ได้แก่ บริเวณพื้นทีห่ม้อไอน้ า พื้นที่บ่อพักน้ าเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
อย่างน้อยทุก 6 ช่ัวโมง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถบ าบัดอินทรีย์สารที่เป็นต้นเหตุของกลิ่น
โดยควบคุมค่าบีโอดีให้เหมาะสม เพื่อลดปัญหาด้านกลิ่นจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) ลดกลิ่นรบกวนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยใช้พลาสติก HDPE ปิดคลุม ระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพ (บ่อ UASB) หากมีการรั่วของพลาสติกปกคลุมให้ด าเนินการ
ซ่อมแซมทันที 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพของพลาสติก HDPE ที่ปกคลุมบ่อ UASB 
อย่างสม่ าเสมอตามแผนการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันของโครงการ หากมีการรั่ว
ของพลาสติกปกคลุมให้ด าเนินการซ่อมแซมทันที  

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

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

1.3 การควบคุมปัญหา
ด้านกลิ่นรบกวน (ต่อ) 

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

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 10) ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากโครงการ ให้โครงการด าเนินการ
ตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นตามวิธีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด และแก้ไข
ปัญหาพร้อมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน รวมทั้งแนวทางการ
ป้องกันการเกิดซ้ า 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

1.4  การควบคุมมลพิษทาง
อากาศจากรถบรรทุก
ภายนอก 

1) ก าหนดให้รถบรรทุกที่ขนส่งวัตถุดิบประเภทข้าวหรือธัญพืช/ผลิตภัณฑ์/ของ
เสีย จากโรงงานต้องมีผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านฝุ่น
ละอองและการตกหล่นของสินค้าท่ีบรรทุก 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

2.  เสียง     

2.1  การป้องกัน เสียงที่
แหล่งก าเนิด 

 

1) ควบคุมระดับเสียงให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อเป็นการลดระดับ
เสียงที่แหล่งก าเนิด โดยได้วางแผนการเลือกอุปกรณ์/เครื่องจักรต่าง รวมถึง
การจัดสรรพื้นที่ที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงให้อยู่ภายในอาคาร เช่น สายพาน
บรรจุขวดในอาคารผลิต หม้อไอน้ า บริเวณขนถ่ายวัสดุ และอาคารโม่ข้าว ให้มี
ค่าระดับเสียงน้อยท่ีสุด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) ก าหนดให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงหลักอยู่ภายในอาคาร 
หรือมีวัสดุที่ลดความดังจากเสียง เพื่อเป็นการควบคุมระดับเสียงตั้งแต่
แหล่งก าเนิด รวมทั้งใช้วิธีควบคุมเสียงตั้งแต่แหล่งก าเนิดให้เหมาะสม เพื่อลด
การเกิดเสียงดังและบ ารงุรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีสภาพท่ีดีอย่างสม่ าเสมอ 
และป้องกันผลกระทบเสียงดังรบกวนชุมชน 

-  เครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ 

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

2.1  การป้องกันเสียงที่
แหล่งก าเนิด (ต่อ) 

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

-  เครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) จัดท าป้ายหรือสัญลักษณ์ เตือนก่อนเข้าบริเวณที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่  
85 เดซิเบลเอขึ้นไป 

-  เครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

5) ตรวจวัดระดับเสียงภายในอาคารผลิต เพื่อจัดท าเส้นระดับเสียงที่เท่ากัน 
(Noise Contour Map) ครอบคลุมถึงริมรั้วโครงการ ภายหลังเปิดด าเนินการ
ภายในระยะเวลา 1 ปี และทบทวนทุก ๆ 3 ปี และน าผลการศึกษามาใช้ใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในโรงงานต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 6) ก าหนดแผนตรวจสอบบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน  (Preventive Maintenance 
Program) ส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถท างานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ และไม่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงดัง โดยต้องมีการระบุช่วงเวลา
และกิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 7) ควบคุมการด าเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อให้ระดับเสียงที่บริเวณริมรั้ว
ของโครงการและระดับเสียงในพื้นที่ท างานมีค่าไม่ เกิน 70 เดซิเบลเอ  
หากพบว่ามีค่าระดับเสียงสูงเกินกว่าก าหนด จะต้องด าเนินการปรับปรุงและ
แก้ไขทันที 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวนัแดง 1999 
จ ากัด 

 8) ในการตรวจวัดระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วโรงงานและระดับเสียงรบกวน  
หากพบว่ามีค่าการตรวจวัดสูงกว่าค่ามาตรฐานก าหนด และพิสูจน์ได้ว่าเป็น
ผลกระทบจากกิจกรรมการผลิต ทางโรงงานจะต้องมีแนวทางการแก้ไข 
เพื่อปรับปรุงผลกระทบด้านเสียงท่ีเกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดเสียง โดยการติดตั้ง
วัสดุดูดซับเสียงหรือติดตั้งก าแพงกันเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงดัง เพื่อลด
ระดับเสียงท่ีทางผ่านของเสียง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 
 
 

    



 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 155 - 

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

2.2  การป้องกันที่ตัวกลาง 1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเป็นแนวกันชน (Buffer Zone) ล้อมรอบบริเวณโรงงาน 
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองหรือ 
สารมลพิษทางอากาศ 

-  พื้นที่ริมรั้วโครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

2.3  การป้องกนัที่พนกังาน   
 

1) ก าหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และ 
ท าสัญลักษณ์บริเวณที่มีเสียงดัง และก าหนดให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ 
ลดเสียงในขณะปฏิบัติงานในบริเวณนั้น ได้แก่ ที่ครอบหูหรือที่อุดหู กรณี
พนักงานต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป  
ต้องจัดหาที่ครอบหูให้พนักงานแทนท่ีอุดหู 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 
 

2) รณรงค์ให้พนักงานสวมใส่ที่อุดหูหรือที่ครอบหูก่อนเข้าพื้นที่การผลิตที่มี 
เสียงดังอย่างเคร่งครัด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 
 

3) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เช่น ปลั๊กลดเสียง  
และครอบหูลดเสียง ส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ที่มี 
ระดับเสียงดังตั้ งแต่  85 เดซิเบลเอขึ้นไป และมีอุปกรณ์ดังกล่าวส ารองไว้ 
อย่างเพียงพอ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) เตรียมเอกสารแนะน าเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล (PPE) อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ/หรือ มีการอบรมก่อน
การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับพนักงานของโครงการ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

3.  การใช้น้ า 1) จัดให้มีบ่อเก็บน้ าดิบของพื้นที่โครงการ จ านวน 7 บ่อ ขนาดความจุรวม 
1,355,400 ลูกบาศก์ เมตร โดยขออนุญ าตสูบหรือ ชักน้ าจากทางน้ า
ชลประทานของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพลเทพ จากแม่น้ าท่าจีน 
(สุพรรณ ที่กม. 14+100 ฝั่งขวา) โดยให้สูบน้ าหรือชักน้ าวันละประมาณ 24 
ช่ัวโมงและให้ใช้น้ าได้ไม่เกินเดือนละ 450,000 ลูกบาศก์เมตร 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) งดเว้นการสูบน้ าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคมของทุกปี เพื่อป้องกัน
ปัญหาขาดแคลนน้ าในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของประชาชนในพ้ืนท่ี 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) โครงการต้องได้รับอนุญาตวางท่อส่งน้ าจากแม่น้ าท่าจีนไปยังพื้นที่โครงการ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเริ่มก่อสร้าง พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการใช้น้ าตามระเบียบหรือข้อก าหนดของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 

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

4.  คุณภาพน้ า     
4.1  การรวบรวมน้ าเสีย 1) ก าหนดให้ระบบระบายน้ าเสียของโครงการแยกกับระบบระบายน้ าฝนโดย

เด็ดขาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ าเสียลงรางระบายน้ าฝน 
-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 

จ ากัด 
4.2  การจัดการน้ าเสีย

จากส านักงานและ
โรงอาหาร 

1) ติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียแบบส าเร็จรูป ซึ่งมีความสามารถรองรับน้ าเสียจากโรง
อาหารอาคารส านักงาน/อาคารผลิต และบ้านพักพนักงาน/สรรพสามิต 
(ห้องน้ า-ห้องส้วม) รวมกันได้สูงสุดประมาณ 49.3 ลูกบาศก์เมตร/วัน ก่อน
รวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

2) ติดตั้งถังดักไขมันและน้ ามัน ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน จ านวน 1 ชุด ส าหรับ
บ าบัดน้ าเสียจากโรงอาหารและก าหนดให้มีการตักไขมันและน้ ามัน ไปก าจัด
อย่างสม่ าเสมอ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป จะถูกรวบรวมเข้าสู่
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) และจัดให้มีบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding 
pond) จ านวน 4 บ่อ ซึ่งแต่ละบ่อมีขนาด 49,600 ลูกบาศก์เมตร 40,900 
ลูกบาศก์เมตร 41,000 ลูกบาศก์เมตร และ 15,000 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 
รวมขนาดความจุบ่อรวมทั้งหมดประมาณ 146,500 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับ
น้ าท่ีผ่านการบ าบัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) ก าหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูปของโครงการอย่างสม่ าเสมอ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) จัดให้มีการดูแลท าความสะอาดถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปโดยการสูบกากตะกอน
ออกไปก าจัดอย่างสม่ าเสมอ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 

    



 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 157 - 

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

4.3  การจัดการน้ าเสียจาก
กระบวนการผลิตและ
ระบบเสริมการผลิต 

1) ติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) ที่สามารถรองรับน้ าเสียจากกระบวนการผลิต 
ของโรงงานได้ไม่น้อยกว่า 3,400 ลบ.ม/วัน ประสิทธิภาพในการบ าบัดบีโอดี
และซีโอดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และท างานร่วมกับระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อ
น าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงที่หม้อไอน้ า 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) รวบรวมน้ ากากส่าทั้งในส่วนของน้ ากากส่าแดง (น้ าตาล) และน้ ากากส่าขาว 
(ธัญพืชและผลไม้) ผ่านระบบท่อล าเลียงขนาด 4 น้ิว จ านวน 4 ส่งมากักเก็บไว้
ในถังพักน้ ากากส่า ของบริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด เพื่อน ามาใช้เป็นเช้ือเพลิง
ส าหรับกระบวนการผลิตไอน้ า และเป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าอุตสาหกรรม 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) น้ าเสียที่เกิดจากการล้างท าความสะอาดวัตถุดิบที่เป็นผลไม้สดจะถูกรวบรวม
เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) ติดตั้งระบบ SCADA ท าหน้าที่ตรวจสอบสถานะและควบคุมการท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ UASB และผลิตก๊าซชีวภาพ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) ส าหรับส่วนขยายครั้งที่ 1 ไม่
น้อยกว่า 1,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน ความสามารถในการรองรับน้ าเสียโดยรวม
ของระบบได้สูงสุด 3,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน  และมีประสิทธิภาพในการ
บ าบัดบีโอดีประมาณร้อยละ 96 ในการรองรับน้ าเสียจากกระบวนการผลิต 
ก๊าซชีวภาพ (UASB) และระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป (Septic tank) 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 6) จัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งที่ 1 (Inspection Tank No.1) ขนาด 61 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ 
ตะกอนเร่ง (AS) ผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าบีโอดี (BOD) 
กรณีน้ าทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะส่งเข้าบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding pond) เพื่อ
น าไปใช้ประโยน์ต่อไป หากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งจะรวบรวมเข้าสู่บ่อพัก
น้ าทิ้งฉุกเฉินที่ 1 (Emergency pond No.1) เพื่อน ากลับไปบ าบัดใหม่อีกครั้ง 

- ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ
ส าเร็จรูป 

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

4.3 การจัดการน้ าเสียจาก
กระบวนการผลิตและ
ระบบเสริมการผลิต 
(ต่อ) 

7) จัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งที่ 2 (Inspection Tank No.2) ขนาด 50 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าระบายทิ้งจากระบบผลิตน้ าประปา 
ระบบหอหล่อเย็น และระบบหม้อไอน้ า ผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง
อัตโนมัติ ได้แก่ ค่าของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS) กรณีน้ าทิ้งผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจะส่งเข้าบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding pond) เพื่อน าไปใช้ประโยน์ต่อไป 
หากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งจะรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้ าทิ้งฉุกเฉินที่ 2 
(Emergency pond No.2) ก่อนรวบรวมกลับไปบ าบัดใหม่ที่ระบบบ าบัดน้ า
เสียแบบตะกอนเร่ง (AS) 

- บ่อตรวจสอบคุณภาพ
น้ าท้ิง 2 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 8) จัดให้มีบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding pond) จ านวน 4 บ่อ ซึ่งแต่ละบ่อมีขนาด 
49,600 ลูกบาศก์เมตร 40,900 ลูกบาศก์เมตร 41,000 ลูกบาศก์เมตร และ 
15,000 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ รวมขนาดความจุบ่อรวมทั้งหมดประมาณ 
146,500 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ าที่ผ่านการบ าบัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 

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

 9) ห้ามระบายน้ าที่ ไม่ ได้มาตรฐานหรือน้ าปนเปื้อนลงสู่บ่อพักน้ าทิ้ งรวม 
(Holding pond) โดยจัดให้มีบ่ อพั กน้ าทิ้ งฉุก เฉิน  (Emergency Pond) 
ส าหรับรองรับน้ าที่ไม่ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อน ากลับเข้าสู่ระบบ
บ าบัดใหม่จนกว่าคุณภาพน้ าทิ้งจะเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 10) ควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งจากการระบบบ าบัดน้ าเสียในบ่อพักน้ าทิ้งให้ได้ตามค่า
มาตรฐานน้ าทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม  
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม (พ.ศ.2559) และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง
จากโรงงาน พ.ศ.2560 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
 

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

4.3 การจัดการน้ าเสียจาก
กระบวนการผลิตและ
ระบบเสริมการผลิต 
(ต่อ) 

11) กรณีผลการตรวจวัดมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง จะถูกส่งไปยังบ่อพักน้ าทิ้ง
ฉุกเฉิน (Emergency pond) จ านวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อพักน้ าทิ้งฉุกเฉินที่  1 
(Emergency pond No.1) ขนาด 21,000 ลูกบาศก์เมตร จะรองรับน้ าเสียจาก
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) และบ่อพักน้ าทิ้ งฉุกเฉินที่  2 
(Emergency pond No.2) ขนาด 17,000 ลูกบาศก์เมตร จะรองรับน้ าระบาย
ทิ้งจากจากระบบผลิตน้ าประปา ระบบหอหล่อเย็น และระบบหม้อไอน้ า เพื่อ
รองรับน้ าทิ้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 12) กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้น ให้รวบรวมเข้าสู่ระบบการจัดการ
กากตะกอนของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) เพื่อท าเป็นตะกอนแห้ง 
ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไป
ก าจัดต่อไป 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

4.4  การควบคุม และ
ตรวจสอบระบบ 
บ าบัดน้ าเสีย  

 

1) ก าหนดให้มีการตรวจสอบดูแลรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อป้องกันไม่ให้มี 
การรั่วไหลของน้ าเสียหรือน้ าทิ้งลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะโดยเด็ดขาด ทั้งนี้  
หากเกิดกรณีการรั่วไหลของน้ าเสียหรือน้ าทิ้งลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ และ 
มีผลการพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ (โดยการด าเนินการพิสูจน์ว่าเกิดจาก
โครงการหรือไม่นั้น คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จะร่วมพิจารณาติดตามตรวจสอบและพิจารณาค่าชดเชยที่อาจเกิดขึ้นจาก 
การด าเนินการ) โครงการยินดีจะชดเชยค่าเสียหายและการฟื้นฟูแหล่งน้ า
สาธารณะดังกล่าว 

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

 2) ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีระบบ lining โดยปูวัสดุกันซึมสังเคราะห์ที่ใต้
พื้นระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยแผ่นวัสดุสังเคราะห์ High density polyethylene : 
HDPE ความหนาของแผ่นวัสดุสังเคราะห์ HDPE ที่ใช้ lining ระบบบ าบัด 
น้ าเสีย ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้น้ าเสียในระบบบ าบัด 
น้ าเสียปนเปื้อนกับน้ าใต้ดินและป้องกันการซึมของน้ าจากภายนอกเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

-  ระบบบ าบัดน้ าเสีย -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.4  การควบคุม และ
ตรวจสอบระบบ 
บ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

3) ติดตั ้งบ ่อส ังเกตการณ ์ (Monitoring Well) บริเวณรอบพื ้นที ่โครงการ 
จ านวน 6 บ่อ ทางทิศตะวันออก 2 บ่อ ทิศตะวันตก 2 บ่อ ทิศเหนือ 1 บ่อ 
และทิศใต้ 1 บ่อ เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของบ่อบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า 

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

 4) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางน้ าให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน ก าหนดวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจ า และหลักเกณฑ์ 
การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล ส าหรับระบบป้องกันสิ่ งแวดล้อมเป็นพิษ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

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

 5) จัดท าแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) และ
ตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียทุกระบบเป็นประจ าทุกสัปดาห์ เพื่อให้ระบบท างาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กรณีที่พบว่าระบบบ าบัดน้ าเสียไม่สามารถท างานได้
ตามค่าที่ออกแบบให้ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ และด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 6) ตรวจสอบและจัดท าบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ าบัดน้ าเสียให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล 
การจัดท าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัด 
น้ าเสีย พ .ศ . 2555 เป็นประจ า 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 7) จดบันทึกปริมาณน้ าทิ้งที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสรุปและรายงานผลในรายงาน 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทราบทุก 6 เดือน 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 8) ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์บ าบัดน้ าทิ้งเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 9) ตรวจสอบความสูงของตะกอนท่ีสะสมที่ก้นบ่อบ าบัด หากพบตะกอนมีความสูง
เกินหนึ่งในสามของความลึกของแต่ละบ่อ ต้องลอกตะกอนออกป้องกัน
ประสิทธิภาพของบ่อบ าบัดน้ าเสียลดลง 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 10) กรณีที่ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการขัดข้อง ต้องท าการแก้ไขระบบบ าบัด
น้ าเสียของโครงการโดยเร็ว หากแก้ไขไม่แล้วเสร็จ โครงการจะส่งน้ าเสียไป
บ าบัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ จนกว่าจะท าการแก้ไข
ระบบบ าบัดน้ าเสียแล้วเสร็จ 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
 

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

4.5  การจัดการน้ าทิ้ง 1) ก าหนดให้บ่อพักน้ าทิ้ง ขนาดรวมทั้งหมด 146,500 ลูกบาศก์เมตร เป็นบ่อ 
สูบน้ าเพื่อใช้รดพื้นที่สีเขียว และก าหนดให้มีการควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งของ
โครงการให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด และก าหนดให้มีการ
ควบคุมค่าของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS) ของน้ าทิ้งให้มีค่าไม่เกิน 1,300 
มิลลิกรัม/ลิตร บีโอดี (BOD) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซีโอดี (COD) ไม่เกิน 
120 มิลลิกรัม/ลิตร และทีเคเอ็น (TKN) ไม่เกิน 100 มิลลิกัรม/ลิตร เพื่อให้มี
คุณภาพเหมาะสมส าหรับหมุนเวียนน้ าทิ้งไปใช้รดพื้นที่สีเขียวของโครงการ 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดจากบ่อพักน้ าทิ้ง  
จะน าไปใช้รดน้ าต้นไม้บริเวณสวนสัด โดยรวบรวมผ่านทางท่อ (ทั้ง นี ้
ให้ด าเนินการขออนุญาตวางท่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) รวมทั้งใช้รดพื้นที่ 
สีเขียวภายในโครงการ 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) น้ าท้ิงที่ผ่านการบ าบัดตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดบางส่วนจะถูกรวบรวม
ไปยังระบบผลิตน้ าแบบอัลตราฟิวเตช่ัน (Ultra Filtration System: UF)  
ที่ติดตั้งภายในโครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นน้ าอุตสาหกรรม ก่อน
จ าหน่ายเป็นน้ าอุตสาหกรรมหรือน้ าใช้ทางการเกษตร 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) ไม่มีการระบายน้ าทิ้งออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการหรือแหล่งน้ าสาธารณะแต่
อย่างใด มีเพียงน้ าฝนเท่านั้นท่ีถูกระบายออกนอกโครงการ หรือให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการ 

- ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

5.  การระบายน้ า และ 
ป้องกันน้ าท่วม 

1) จัดให้มีระบบระบายน้ าชนิดราง คสล.รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ลึก 1 เมตร ขนาดกว้าง 2.4 เมตร ลึก 0.8 เมตร และขนาด 1.8 เมตร ลึก 0.6 เมตร 
ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อท าหน้าที่รวบรวมและระบายน้ าฝนไปยังบ่อ
หน่วงน้ าฝน และบ่อเก็บน้ าดิบ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

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

5.  การระบายน้ า และ 
ป้องกันน้ าท่วม (ต่อ) 

3) ติดตั้งหลังคาปกคลุมพื้นที่ที่อาจมีการปนเปื้อน เช่น พ้ืนที่อาคารเก็บสารเคมี/
เก็บของเสีย เป็นต้น เพื่อป้องกันน้ าฝนปนเปื้อน 

-  พืน้ท่ีโครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) รวบรวมน้ าฝนที ่ไม่มีโอกาสปนเปื ้อน เช่น น้ าฝนที ่ตกในบริเวณพื้นที ่ที ่มี
หลังคาปกคลุม พื้นที่ลานเปิดโล่ง เป็นต้น รวบรวมลงสู่รางระบายน้ าฝน และ
บ่อหน่วงน้ าฝนของโครงการ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) จัดให้มีรางระบายน้ าฝนและน้ าเสียแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด โดยน้ าฝน
รวบจะรวมลงสู่บ่อหน่วงน้ าฝนของโครงการ ส่วนน้ าเสียจะถูกรวบรวมเข้า
ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการเพื่อท าการบ าบัดให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ก าหนดก่อนหมุนเวียนน้ าทิ้งกลับมาใช้รดพื้นที่สีเขียว โดยไม่มีการระบายออก
สู่ภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

6.  การคมนาคม  
6.1  การขนส่งท่ัวไป 

1) จัดอบรมแนะน าพนักงานขับรถ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
การขับขี่อย่างปลอดภัย และมารยาทบนท้องถนน เป็นต้น 

-  ภายในพื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) ปิดคลุมรถบรรทุกด้วยวัสดุปกคลุมเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของสิ่งของ รวมถึง
ป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 

-  ภายในพื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) จัดให้มีป้ายสัญญาณจราจรและป้ายเตือนต่างๆ บริเวณทางเข้าออกโครงการ 
และบริเวณลานจอดรถบรรทุก 

-  ภายในพื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) กวดขันพนักงานขับรถขนส่งให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และมีมาตรการ
ด าเนินการต่อรถที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเข้มงวด 

-  ภายในพื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) ควบคุมน้ าหนักของการบรรทุกไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด เพื่อป้องกัน
ความเสียหายของพื้นผิวจราจร 

-  ภายในพื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 6) สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน ป้ายการจราจร 
และสิ่งใดๆ ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งมีสาเหตุจากการกระท าของบุคคลหรือ
ยานพาหนะของโครงการ 

-  บริเวณชุมชน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 7) จ ากัดความเร็วในการขับขี่รถบรรทุกตามเกณฑ์ของกรมทางหลวง และ  
ช่วงที่ผ่านแหล่งชุมชน ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง พร้อมติดเบอร์โทรศัพท์ 
ที่รถบรรทุก เพื่อรับแจ้งการขับรถไม่สุภาพ 

-  รถขนส่งวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 



 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 163 - 

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

6.1  การขนส่งท่ัวไป 
(ต่อ) 

8) ก าหนดให้มีแผนตรวจสอบสภาพรถ และซ่อมบ ารุงอย่างสม่ าเสมอ หากพบ
ข้อบกพร่องระหว่างขนส่งให้ด าเนินการแก้ไขทันที 

-  รถขนส่งวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

-  พนักงานขับรถขนส่ง -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 10) ดูแลให้มีการขับรถด้วยความระมัดระวังทั้งรถยนต์ทั่วไป รถบรรทุก และ 
รถรับส่งพนักงาน มีการจดบันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรที่เกิดกับรถของ
โครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการป้องกันในอนาคต 

-  รถยนต์ทั่วไป รถบรรทุก 
และรถของโครงการ 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 11) ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายเพื่อป้องกัน
ความเสียหายของพื้นผิวจราจร 

-  รถบรรทุก -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

6.2 การขนส่งผลิตภัณฑ ์ 1) การขนถ่ายแอลกอฮอล์จากถังใส่รถบรรทุก ก าหนดให้ตัวรถต้องอยู่ในต าแหน่ง
ที่พร้อมจะเคลื่อนย้ายออกไปข้างหน้า หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น และวาล์ว
ควบคุมการขนถ่าย ต้องอยู่ในต าแหน่งที่ควบคุมได้ง่าย 

-  รถขนส่งผลิตภณัฑ ์ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) จัดให้มี เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญรับผิดชอบควบคุมการขนส่ง  
ท าหน้าที่ประสานงานและควบคุมการขนส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 

-  รถขนส่งผลิตภณัฑ ์ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) การขนส่งทุกครั้งจะต้องมีเอกสารก ากับการขนส่ง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ช่ือสินค้า ประเภท กลุ่มการบรรจุ ปริมาณรวม ข้อควรระวังพิเศษ และเอกสาร
ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุที่ขนส่ง (Material Safety 
Data Sheet; MSDS) รวมถึงข้อมูลด้านการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินและการ 
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยผู้ส่งต้องรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลในเอกสาร พร้อมทั้งลงนามก ากับไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

-  รถขนส่งผลิตภณัฑ ์ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่จะขนส่ง ต้องอยู่ในสภาพดี เรียบร้อยไม่แตกหรือ 
ช ารุดเสียหาย รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ความปลอดภัยประจ ารถว่ามีครบถ้วน และอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ 

-  รถขนส่งผลิตภณัฑ ์ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) ก่อนเคลื่อนรถออกจากบริเวณขนถ่ายวัสดุ ต้องตรวจสอบเอกสารรายชื่อสินค้า
ว่าตรงกับสินค้าที่จะขนส่ง เอกสารก ากับการขนส่งว่ามีข้อมูลกรอกไว้ 
อย่างครบถ้วน รวมถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุท่ีจะขนส่ง 

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

6.2 การขนส่งผลิตภัณฑ์ 
(ต่อ) 

6) หากมีเหตุฉุกเฉินจ าเป็นต้องจอดรถที่บรรทุกแอลกอฮอล์และสุรา ในพื้นที่
หนึ่ง ๆ เป็นเวลานาน ต้องจอดรถในสถานที่ที่มีผู้ควบคุมดูแล หรือคลังสินค้า
หรือในโรงงานที่มีหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้
ควบคุมทราบถึงข้อห้ามและ /หรืออันตรายของสินค้าที่บรรทุก รวมถึงแจ้งชื่อ
ที่อยู่และช่องทางการติดต่อประสานงานกับคนขับรถหรือผู้ควบคุม ดูแลรถให้
ผู้ที ่เกี่ยวข้องได้ทราบ กรณีที่ไม่สามารถหาที่จอดตามข้อดังกล่าวข้างต้นได้  
ให้จอดรถในที่ส าหรับจอดรถโดยทั่วไปได้ แต่ต้องเป็นสถานที่ปลอดภัย และ
ต้องมีผู้ดูแลรถตลอดเวลา 

-  รถขนส่งผลิตภณัฑ ์ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 7) รถขนส่งแอลกอฮอล์ต้องติดป้ายแสดงชนิดผลิตภัณฑ์ให้เห็นได้ชัดเจน และ
ติดตั้งระบบระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) 

-  รถขนส่งผลิตภณัฑ ์ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 8) รถบรรทุกสินค้าต้องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและตรวจสอบให้มีสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

-  รถขนส่งผลิตภณัฑ ์ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 9) ฝึกอบรมพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าทุกคนก่อนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ และ 
จัดอบรมเป็นประจ าทุกปีเพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินจาก
การขนส่ง โดยมีหัวข้อการอบรมเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย การป้องกัน
และระงับเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นจากการขนส่ง เป็นต้น 

-  รถขนส่งผลิตภณัฑ ์ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 10) จัดให้มีระบบประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินจากการขนส่ง 

-  รถขนส่งผลิตภณัฑ ์ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

6.3  การขนส่งวัตถุดิบ/ 
สารเคมี/ของเสีย 

1) ก าหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาการขนส่ง/ซื้อขาย ให้บริษัทที่ เข้ามาส่ง
กากน้ าตาลให้โครงการ ต้องท าการตรวจสภาพรถขนส่งก่อนออกเดินทาง
เพื่อให้มั่นใจว่ารถอยู่ในสภาพที่สามารถขับได้อย่างปลอดภัยโดยก าหนดให้
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ/พนักงานขับรถที่ได้รับ
มอบหมายจะต้องท าการตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าการตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางได้น าไปปฏิบัติ 

-  รถขนส่งวัตถุดิบ/
สารเคมี/ของเสีย 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

-  รถขนส่งวัตถุดิบ/
สารเคมี/ของเสีย 

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

6.3  การขนส่งวัตถุดิบ/ 
สารเคมี/ของเสีย 
(ต่อ) 

3) ก าหนดให้รถบรรทุกกากน้ าตาล/แอลกอฮอล์ ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถ (GPS Tracking) ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ระบุตัวผู้ขับรถโดยใช้
ใบอนุญาตขับรถชนิดแถบแม่เหล็กและผ่านการรับรองจากกรมการขนส่ง   
ทางบก เพื่อตรวจสอบการขนส่ง 

-  รถขนส่งวัตถุดิบ/
สารเคมี/ของเสีย 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) ก าหนดให้รถบรรทุกขนส่งวัตถุดิบ/สารเคมี/ของเสีย ต้องติดป้ายหมายเลข
โทรศัพท์ของโครงการหรือหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของรถในบริเวณที่เห็น
ได้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือขับขี่รถไม่
ปลอดภัย 

-  รถขนส่งวตัถุดิบ/สารเคม/ี
ของเสีย 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) รถบรรทุกวัตถุดิบ/สารเคมี/ของเสียที่เป็นของเหลวทุกคันต้องก าหนดเป็น
เงื่อนไขของสัญญาจ้าง ซึ ่งต้องตรวจสอบถังบรรจุที ่มีประสิทธิภาพ เพื ่อ
ป้องกันการหกรั่วไหลตลอดเส้นทางการขนส่งจากต้นทางเข้าสู่โครงการหรือ
จากโครงการสู่ปลายทาง ในกรณีที่ผิดเงื่อนไขที่ก าหนดให้ระงับการขนส่ง
วัตถุดิบ/สารเคมี/ของเสีย จนกว่าจะได้รับการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเสร็จสิ้นแล้ว 

-  รถขนส่งวตัถุดิบ/สารเคมี/
ของเสีย 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวนัแดง 1999 
จ ากัด 

 6) กรณ ีการขนส ่งจากโครงการก ่อให ้เก ิดผลกระทบต ่อบ ุคคลอื ่นและ
สภาพแวดล้อมโครงการและบริษัทรับเหมาขนส่งจะต้องร่วมรับผิดชอบใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้น 

-  รถขนส่งวตัถุดิบ/สารเคมี/
ของเสีย 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 7) จัดให้มีข้อมูลการจัดการในกรณีรถขนส่งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ เช่น เอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัย แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน แนวทางการปฐม
พยาบาล หร ืออาจใช ้เอกสาร “คู ่ม ือป ้องก ันอ ุบ ัต ิภ ัย” ที ่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจัดท าขึ้นโดยข้อมูลเหล่านี้ต้องเก็บแยกจากหีบห่อบรรจุสินค้า
อันตราย 

-  รถขนส่งวตัถุดิบ/สารเคมี/
ของเสีย 

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

7.  การจัดการของเสีย     
7.1  มาตรการทั่วไป 1) พิจารณาก าหนดแนวทางการลดปริมาณของเสียจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ 

ภายในโครงการ หรือการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ให้มากที่สุด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) จัดท าแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้บุคลากรของบริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด มีส่วนร่วมในการคัดแยกวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ หรือวัสดุที่มี
มูลค่ากลับมาใช้ใหม่หรือจ าหน่ายให้ผู ้รับซื้อที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการ โดยน าหลัก 3R มาประยุกต์ใช้ในโรงงาน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) ก าหนดให้มีพื้นที่จัดเก็บของเสียอันตรายและไม่อันตรายภายในอาคารแยก
จากกันให้ชัดเจน โดยโครงการต้องจัดให้มีผู ้ควบคุมด้านการจัดการกาก
อุตสาหกรรมประจ าโรงงานและคอยตรวจสอบสภาพพื้นที่จัดเก็บของเสียทุก  
6 เดือน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) เลือกใช้บริการจากผู ้ขนส่ง และผู ้ก าจัดสิ ่งปฏิกูลและวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที ่มี
มาตรฐานในการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ และได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเท่านั้น 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) ก าหนดให้โครงการท าการรวบรวมเอกสารการแจ้งขอขยายระยะเวลาในการ
กักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.1) เอกสารการขออนุญาต  
น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และ
เอกสารการแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.
3) 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 6) จัดให้มีระบบการตรวจสอบ (Audit) ผู้รับก าจัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับก าจัด 
มีมาตรฐานในการด าเนินการได้อย่างแท้จริง 

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

7.2  ของเสียจากส านักงาน
และพนักงาน 

1) จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยแยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่ย่อย
สลายได้ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะอันตราย ซึ่งจะน าไป
วางตามจุดต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการอย่างเพียงพอให้มีการเก็บรวบรวมทุกวัน 
ส่วนขยะรีไซเคิลโครงการจะติดต่อให้ผู้รับซื้อน ากลับไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิดมิดชิด
และสามารถขนถ่ายได้สะดวก รวบรวมเก็บไว้ภายในอาคารพักขยะรวมแยก
ประเภทขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ (ขยะเปียก) และขยะมูลฝอยทั่วไป (ขยะแห้ง) 
รวมถึงประสานงานกับเทศบาลต าบลหนองแซง ให้เข้ามาเก็บขนขยะมูลฝอย
ทุกวัน หรือตามระยะการเก็บขนที่เทศบาลต าบลหนองแซงก าหนดไว้   

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีสามารถรีไซเคิลได้ภายในโครงการ
ควรน ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดหรือเก็บรวบรวมไว้บริเวณพื้นที่จัดเก็บ
ขยะ เพื่อให้บริษัทที่รับซื้อมาเก็บรวบรวมต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) จัดให้มีพื้นที่เก็บขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีหลังคาปกคลุม 
เพื่อเก็บกักขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วช่ัวคราว ให้เพียงพอต่อ
การจัดเก็บขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ และขยะมูลฝอยรีไซเคิล 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) ส่งเสริมการน าหลักการ 3Rs มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย/ 
สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ได้แก่ การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (Reduce) การลดมลพิษที่แหล่งก าเนิด โดยการน าของ
เสียกลับมาใช้ซ้ า โดยไม่มีขั้นตอนการแปรรูปก่อนน าไปใช้ (Reuse) และ 
การน าหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถน ากลับมารีไซเคิล หรือน ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 6) ท าความสะอาดถังรองรับขยะมูลฝอยเดือนละ 2 ครั้ง โดยการล้างและใช้ 
น้ ายาฆ่าเช้ือโรคฉีดพรม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

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

7.3  ของเสียจากกระบวน 
การผลิต 

1) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต ซึ่งไม่เป็นขยะอันตราย เช่น เศษขวดแก้ว 
กล่องกระดาษใส่บรรจุภัณฑ์ เศษกระดาษจากสายการผลิต เศษพลาสติก 
จากสายการผลิต และเศษไม้พาเลสที่ช ารุด  เก็บรวบรวมไว้ในอาคารพัก 
ขยะมูลฝอยรวม 2 ก่อนขนออกภายนอกและน าไปก าจัดด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 - ของเสียจากกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น เศษขวดแก้ว กระป๋อง/ ฝา
เครื่องดื่ม เศษเหล็ก/สแตนเลส/อลูมิเนียม ขวดน้ าพลาสติก PET/ขวดน้ าอื่น ๆ 
รวบรวมก่อนให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปก าจัดต่อไป 

- ของเสียจากกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น กล่องกระดาษใส่บรรจุภัณฑ์/ 
ลังกระดาษ/ กระดาษทั่วไป/ แกนกระดาษ/ เศษกระดาษ รวบรวมก่อน
ส่งกลับโรงงานผู้ผลิต เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 

- ของเสียจากระบบสาธารณูปโภค รวบรวมก่อนส่งให้กับหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

   

 2) ตรวจสอบสภาพอาคารพักขยะมูลฝอยรวม 1-2 ทุก 6 เดือน -  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) ขยะจากการซ่อมบ ารุงในส่วนต่าง ๆ และน้ ามันใช้แล้ว (Used Oil) ต้องจัดให้
มีถังรองรับขยะอันตราย ขนาดมาตรฐาน 200-240 ลิตร (โลหะ) ก่อนจะน าไป
เก็บพักไว้ที่บริเวณอาคารพักขยะมูลฝอยรวม 2 ขนาดพื้นที่ 72 ตารางเมตร 
รวบรวมก่อนส่งให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปก าจัดต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) ควบคุมดูแลสถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายตลอดเวลา เพื่อป้องกันมิให้
เกิดเพลิงไหม้ และติดตั้งถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้ รวมทั้งจัดให้มีน้ าใช้
ส าหรับกรณีฉุกเฉินเกิดไฟไหม้ระหว่างปฏิบัติงาน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังรองรับขยะอันตรายทุกระยะ 6 เดือน และ
ปรับเปลี่ยนถังรองรับขยะอันตรายทุก ๆ 3-5 ปี หรือเมื่อพบว่าหมดอายุ    
การใช้งาน หรือเกิดการแตกหักเสียหาย โดยจัดหาถังที่ได้มาตรฐานเดียวกัน
หรือดีกว่า เพื่อให้มีถังรองรับเพียงพอตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 

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

7.3  ของเสียจากกระบวน 
การผลิต (ต่อ) 

6) กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้เก็บรวบรวมไว้ ในบริเวณหน่วยการ
จัดการกากตะกอนน้ าเสีย ก่อนติดต่อหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมารับไปก าจัดต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 8) การด าเนินการจัดส่งกากของเสียออกไปก าจัดนอกโครงการจะต้องด าเนินการ
ให้ถูกต้องตามขั้นตอนท่ีหน่วยงานราชการก าหนด ดังนี ้
- ตรวจสอบหน่วยงาน/บริษัทรับก าจัดกากของเสียที่เสนอให้บริการก าจัด 

กากของเสียของโครงการ โดยเลือกใช้บริการเฉพาะหน่วยงาน/บริษัท 
ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่สามารถรับก าจัดกากของเสีย 
ตามประเภทท่ีก าหนดเท่านั้น 

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

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

   

 9) ก าหนดให้อาคารเก็บรวบรวมของเสียเป็นพื้นที่ที่มีหลังคาคลุม  และมีพื้นที่
พอเพียงต่อปริมาณการของเสียที่เกิดขึ้น 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการจัดการของเสียของ
หน่วยงานที่รับก าจัด เพื่อเป็นการตรวจประเมินผู้รับก าจัดฯ ให้มีการด าเนินการ
ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปตามข้อตกลงการรับก าจัด โดยจัดเจ้าหน้าที่ของ
โครงการเข้าไปตรวจสอบสถานที่รับก าจัดของหน่วยงานที่เข้ามารับของเสียไปก าจัด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 



 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.  เศรษฐกิจและสั งคม 
และการม ีส ่วนร ่วม
ของประชาชน 

1) พิจารณาจ้างแรงงานคนในท้องถิ ่นที ่ม ีความรู ้ความสามารถตามความ
เหมาะสมของลักษณะงานเข้าเป็นพนักงานของโครงการเป็นอันดับแรก 
 โดยโครงการต้องท าหนังสือแจ้งการรับสมัครงานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นใน
พื้นที่ และติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

-  ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

-  ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 (2)  ผู้น าชุมชนหรือตัวแทนภาคประชาชนที่สนใจ เยาวชน เพื่อเปิดโอกาส  
ให้ได้ช้ีแจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ  

   

 (3)  การเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานที่อาจส่งผลต่อชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ
โครงการ เช่น ชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการ โดยตรงต่อผู้น าชุมชน
หรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ ่นเพื ่อเป็นสื ่อกลางในการสื ่อสาร/  
แจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการรับทราบหากมีผลกระทบเกิดขึ้นจาก 
การด าเนินโครงการ/ก าหนดให้เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะเยี่ยม
เยือน ชุมชน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการที่อาจส่งผล
กระทบหรือท าให้ชุมชนเกิดความกังวลใจ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ
จากชุมชน/จัดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าร่วมประชุมกับชุมชนในการ
ประชุมของหมู ่บ ้านหรือการประชุมผู ้ใหญ่บ้าน หน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อแจ้งข่าวสารของโครงการและรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน 
เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้เหมาะสม 

   

 (4)  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนรอบโครงการอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เช่น ส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมด้านสังคมและประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชนตามความเหมาะสม/ส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดการ
อบรมวิชาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/ส่งเสริมหรือสนับสนุน 
การพัฒนาศักยภาพการท างานของแรงงานท้องถิ่น เป็นต้น 

   



 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.  เศรษฐกิจและสั งคม 
และการม ีส ่วนร ่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

(5)  ระบ ุรายละเอ ียดระดับก ิจกรรมหรือโครงการให ้ช ัดเจน ขั ้นตอน 
ผู ้ร ับผ ิดชอบ ช ่วงระยะด าเน ินการ ความถี ่ และการประเม ินผล
ด าเนินงาน โดยกิจกรรมที่ท าต้องครอบคลุมชุมชนในพื้นที่ศึกษา เช่น 
กิจกรรมสุขภาพชุมชนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ 
กิจกรรมเยี่ยมเยียนชุมชน กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษา
แก่โรงเรียนในพื้นที่ กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียน นิสิต/นักศึกษา  
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการติดตามผลจากการด าเนินการของ
โครงการ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

-  ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลในด้าน
อุปกรณ์การแพทย์ 

-  ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

4) ก าหนดนโยบายรับซื้อวัตถุดิบที่ผลิตภายในจังหวัดหรือภูมิภาคเป็นล าดับแรก -  ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) สนับสนุนน้ าใช้เพื่อใช้ทางการเกษตรหรือการอุปโภค บริโภค ให้กับชุมชน
โดยรอบพื้นที่โครงการ ในกรณีที่เกิดภัยแล้ง และขาดแคลนน้ า 

-  ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 6) ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมที่ก าหนดในแผนงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทุกปี และให้มีการปรับปรุงกิจกรรมให้สอด
รับกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

-  ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 7) ท าการประเมินผลประจ าปีเพื่อสะท้อนการตอบรับและการยอมรับต่อ
โครงการจากภาคประชาชน โดยการส ารวจสภาพสังคม เศรษฐกิจและ 
ความคิดเห็นของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสภาพการเปลี่ยนแปลง ปีละ 1 ครั้ง ที่ชุมชนในพื้นที่โดยรอบ
โครงการ และชุมชนที่ด าเนินการเก็บตัวอย่างดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อวิเค
ระห์แนวโน้มความต้องการของชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการ
ด าเนินงานของโครงการ โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

-  ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 8) น าเสนอผลการด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้น าชุมชน และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

-  ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

     



 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.  เศรษฐกิจและสั งคม 
และการม ีส ่วนร ่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

9) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ เพื่อสร้างความ
เข้าใจต่อการด าเนินโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบ
โครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

-  ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 10) ก าหนดให้มีโครงการ สื่อสารความเข้าใจหรือจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์/
วารสารของโครงการ/วารสาร/แผ่นพับ เพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ต่างๆ ของโครงการ เช่น ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ต่อชุมชนในรูปแบบกราฟ/ตาราง/แผนภาพ ที่สามารถสื่อสารให้ชุมชน/
ชาวบ้านเข้าใจได้ง่าย 

-  ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

9.  อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

    

9.1  ความปลอดภัยท่ัวไป 1) ด าเนินนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างชัดเจน ให้เป็นไปตาม
แนวทางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือมาตรฐานอื่น ๆ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) จัดท าคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่อาจเป็น
อันตราย การสวมใส่อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)  
กฎความปลอดภัยเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น 

-  พื้นที่โครงการ 
 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) มีกฎระเบียบข้อบังคับในด้านความปลอดภัย เช่น การบังคับให้ใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) โดยเคร่งครัด การกวดขันให้ปฏิบัติ
ตามป้ายเตือนต่างๆ ภายในโรงงาน เป็นต้น โดยให้เป็นมาตรการที่เข้มงวด  
มีบทลงโทษที ่ช ัดเจนโดยการเตือน การภาคทัณฑ์ หรือการหักคะแนน  
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู ้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

-  พื้นที่โครงการ 
 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) จัดตั ้งหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของสถานประกอบกิจการกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน พ.ศ. 2549 

-  พื้นที่โครงการ 
 

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

9.1  ความปลอดภัยท่ัวไป 
(ต่อ) 

5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร 
ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั ้นสูง และระดับวิชาชีพ ให ้สอดคล้องตาม
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท างาน พ.ศ. 2549  
ในการวางแผนการจัดการด้านความปลอดภัย ดูแลให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ถูกวิธีและ  
อยู่ในสภาพการใช้งานได้ ตรวจตราสภาพการท างานและการปฏิบัติงานของ
คนงานแล้วรายงานให้ปรับปรุงแก้ไข บันทึกจัดท ารายงานและสอบสวน
เกี่ยวกับอุบัติเหตุและโรคที่เกิดเนื่องจากการท างาน และส่งเสริมสนับสนุนให้มี
กิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 6) แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของสถานประกอบกิจการ ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพ แวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 และประกาศให้เป็นที่รับทราบโดย
ทั่วถึง โดยก าหนดให้พนักงานบางส่วนของทุกฝ่ายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 
ร่วมกันวางแผนควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด มีการจูง
ใจและประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 7) พิจารณาทบทวน และก าหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประจ าปี เพื่อน าไปสู่การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

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

9.2  อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล 

1) วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและความเสี่ยง เพื่อก าหนดประเภทอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะสม 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

2) จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงาน
อย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมีจ านวนเพียงพอ  รวมทั้งการดูแล
ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

9.3  เสียง 1) ก ากับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามการสวมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงาน และก าหนด
ข้อปฏิบัติกรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่ สวมใส่อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ที่ก าหนด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ จะต้องติดตั้งป้ายเตือนหรือ
สัญลักษณ์ที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะเข้าไป
ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

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

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) จัดให้มีระบบตรวจสอบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้หัวหน้างาน หัวหน้ากะ และ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ 

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

9.3  เสียง (ต่อ) 5) ก าหนดระยะเวลาในการท างานของพนักงานที่ท างานในบริเวณที่มีเสียงดัง
เก ินกว่า 85 เดซ ิเบลเอ ท างานต ่อ เนื ่องได ้ไม ่เก ิน  8 ชั ่วโมง/ว ัน ตาม
ข้อก าหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และ ฎกระทรวง เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายฉบับล่าสุดอย่างเคร่งครัด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

9.4  ความร้อน 
 

1) ปิดประกาศเตือนให้พนักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งก าเนิดความร้อนที่มี
สภาพความร้อนสูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริเวณที่มีความร้อนให้
เป็นไปตามข้อก าหนดกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ 
และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) จัดระบบระบายอากาศและการใช้ลมเย็น เพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจสะสมใน
ร่างกายพนักงาน และเพิ่มจ านวนพัดลมระบายความร้อนในพื้นที่ที่ท าการ
ตรวจวัดแล้วพบว่ามีค่าความร้อนสูงกว่าที่กฎหมายก าหนดและต้องด าเนินการ
แก้ไขทันที 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) จัดเวลาท างานและเวลาพักให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อน 
อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยลดการสะสมความร้อนในร่างกายและอันตรายจาก
ความร้อน 

-  พืน้ท่ีปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากความร้อน การป้องกันและการปฐมพยาบาล 
กรณีเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อนให้กับคนงานทุกระดับ 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากดั 

 6) ก าหนดเขตทางเดิน/ตีกรอบแนวเส้นทางเดินให้สอดคล้องตามข้อกฎหมาย 
และติดป้ายเตือนเพื่อป้องกันการสัมผัสกับเครื่องจักรที่มีความร้อน 

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

9.5  สารเคมี 1) การจัดเก็บสารเคมีต้องสอดคล้องกับประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง 
คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 หรือกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  
พ.ศ. 2556 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) จัดท าข้อมูลความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิด พร้อมติด
ประกาศไว้บริเวณพื้นที่ท างาน 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) จัดให้มีสถานทีเ่ก็บสารเคมีเป็นสถานที่ปิดมิดชิด อยู่ภายนอกอาคาร ฝาผนังควร
ท าด้วยสารทนไฟ (กันไฟ) ปิดล็อคได้ และมีป้ายบอกอย่างชัดเจนว่า “สถานที่
เก็บสารเคมี” 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) จัดเก็บสารเคมีโดยแยกตามประเภทของสารเคมีให้เป็นหมวดหมู่และมีป้าย
สัญลักษณ์แสดงองค์ประกอบท่ีบ่งช้ีอันตรายของสารเคมีแต่ละชนิดอย่างชัดเจน
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายเนื่องจากการท าปฏิกิริยา 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) เก็บสารเคมีตามล าดับการเข้ามาก่อนหลัง และต้องใช้ก่อนหมดอายุ ถ้าหมดอายุ
แล้วต้องท าลายทันที ห้ามใช้โดยเด็ดขาด รวมทั้งให้ความรู้และช้ีแจงอันตราย
จากการขนถ่าย การหกรั่วไหลของสารเคมี และแนวทางแก้ไข 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 6) จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ฝักบัวฉุกเฉิน และอ่างล้างตาในพื้นที่ต่าง ๆ  
เช่น พ้ืนท่ีเก็บสารเคมี อาคารส่วนการผลิต เป็นต้น 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 7) จัดให้มีคู่มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการปฏิบัติงาน
กรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 8) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ส าหรับพนักงานตามลักษณะงานและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน การขนถ่ายสารเคมี และอันตรายจากสารเคมี รวมทั้ง
แนวทางแก้ไข 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 9) การจัดเก็บสารเคมีที่ใช้ไว้ในอาคารเก็บสารเคมี จะต้องมีการระบายอากาศได้ดี -  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.5  สารเคมี (ต่อ) 
 

10) จัดเตรียมอุปกรณ์ตอบสนองกรณีสารเคมีหกรั่วไหลในพื้นที่ท่ีมีการจัดเก็บและ
เปลี่ยนถ่ายสารเคมี เช่น ทรายหรือวัสดุดูดซับ ถังเปล่า เป็นต้น ไว้อย่าง
เพียงพอตลอดจนจัดหาที่อาบน้ า และล้างตาฉุกเฉินในสถานที่ปฏิบัติงาน 
ที่เสี่ยงกับการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 11) ก าหนดเส้นทางการเคลื่อนย้ายสารเคมี ไม่ให้มีการขนถ่ายสารเคมีไวไฟผ่าน
บริเวณที่มีความร้อนและประกายไฟ รวมทั้งมิให้มีการขนถ่ายสารเคมีใน
ช่วงเวลาที่มีฝนตก 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 12) จัดให้มีคู่มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการปฏิบัติงาน
กรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

9.6  อุบัติเหตุ 1) จัดท าการวิ เคราะห์ความเสี่ยง (Jobs Safety Analysis) ในพื้นที่ การท างาน 
ที่มีความเสี่ยง โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพร่วมกับ
หัวหน้างาน เพื่อก าหนดประเภทอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(PPE) ให้เหมาะสมและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) แบ่ งเขตภายในโรงงานเป็นเขตปลอดภัย (Safety Zone) และเขตอันตราย 
(Hazardous Zone) ทั้งนี้พนักงานที่ท างานในเขตอันตรายจะต้องมีการสวม
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยเช่น หมวกนิรภัย แว่นตากันแสง ถุงมือ รองเท้า 
หัวเหล็ก เป็นต้น หรือในบริเวณที่มีเสียงดัง มีฝุ่นมากจะต้องสวมเครื่องป้องกันหู
และหน้าหน้ากากป้องกันฝุ่น โดยโรงงานจะต้องติดป้ายเตือนเป็นระยะๆ 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) จัดให้มีการติดป้ายเตือนต่างๆ ในพื้นที่ตามลักษณะหน้างาน เช่น ป้ายบังคับ
การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ป้ายเตือนพื้นที่
เสียงดัง พื้นที่ที่มีความร้อน หรือพื้นที่ที่เครื่องจักรก าลังปฏิบัติงาน เป็นต้น 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) การตรวจสอบสภาพพื้นที่ท างานและลักษณะงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 
โดยมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ 
และคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ร่วมกับเจ้าของพื้นที่ เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง รวมถึงเน้น
เรื่องการตรวจ 5 ส. ในพื้นที่การท างานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้ง
ก่อนเริ่มงานและหลังเริ่มงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มีความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

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

9.6  อุบัติเหตุ 5) เครื่องจักรหรือส่วนของเครื่องจักรหรือเครื่องมืออุปกรณ์การท างานที่อาจก่อ
ให้ เกิดอุบัติเหตุ หนีบ/ทับ/ทิ่มแทงหรือกระแทกมือ ก าหนดให้ทุกเครื่องจักร
ที่มีจุดหนีบ จุดหมุน จุดตัดหรือส่วนที่อาจจะเกิดอันตรายต่อพนักงานต้องมี
การ์ดป้องกันอันตรายรวมทั ้งปุ ่มหยุดฉุกเฉินและห้ามพนักงานที ่ก าล ัง
ปฏิบัติงานถอดการ์ดป้องกันอันตรายออกจากเครื่อง หากพนักงานไม่ปฏิบัติ
ตามต้องได้รับการลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 6) ติดประกาศสัญลักษณ ์เต ือนอันตราย และ เครื ่องหมายเกี ่ยวกับความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและสภาพการท างานในที ่ที ่เห็นได้ง่าย เพื ่อเตือนให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง
ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และ
ข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 7) จัดให้มีกิจกรรม Safety Talk ก่อนเริ่มปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน และ
การรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานเรื่องของความปลอดภัยในการท างาน 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 8) จัดท ารายงานอุบ ัติเหตุ โดยก าหนดให้แบบฟอร์มการรายงานอุบัต ิเหตุ  
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง ลักษณะการบาดเจ็บ และความรุนแรง 
แนวทางแก้ไข และการป้องกัน ขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
หรือไม่และความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับอุบัติเหตุนั้น โดยรวบรวม
และน าเสนอต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการท างานทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ  ซึ่งเมื่อมีการเกิด
อุบัติเหตุขึ้นทางเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ จะมีการ
ลงพื้นที่ส ารวจจุดเกิดเหตุและการสอบสวนบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับ
เจ้าของพื ้นที ่ เพื ่อหาสาเหตุการเกิดอันตรายพร้อมหาแนวทางการแก้ไข
ร่วมกัน 

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

9.6  อุบัติเหตุ (ต่อ) 9) ก าหนดให้ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ให้ตัวแทนแต่ละแผนก/หน่วยงาน น าเสนอ
ข้อมูล/ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นหรือการเกิดอุบัติเหตุ
และแนวทางการแก้ไขในการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 10) แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ 
แวดล้อมในการท างาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานตามที่
กฎหมายก าหนด และประกาศให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วถึงโดยก าหนดให้ใน
การประชุมให้ตัวแทนแต่ละแผนก/หน่วยงาน น าเสนอข้อมูล/ตรวจสอบสถิติ
การประสบอันตรายที่เกิดขึ้นหรือการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางการแก้ไขใน
การประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 11) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ ท าการ
วิเคราะห์อุบัติเหตุร่วมกับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้า
งาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ถึงสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุที่ผ่านมาในลักษณะของการบาดเจ็บ ส่วนของร่างกายที่ได้รับการ
บาดเจ็บ แหล่งที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บ ชนิดของอุบัติเหตุ (การชน ถูกบีบ 
กระแทก การลื่น) สภาพที่เป็นอันตราย สิ่งที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ส่วนของสิ่งที่
ท าให้เกิดอุบัติเหตุ การกระท าที่ไม่ปลอดภัยหรือต่ ากว่ามาตรฐาน ปัจจัยจาก
พนักงาน และปัจจัยจากงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อา
ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน เสนอแนะหรือหาแนวทางแก้ไข
ในทางวิศวกรรม การให้ความรู้ หรือจัดท าแผนงานแล้วแต่กรณี 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 12) จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับข้อก าหนดด้านความปลอดภัย/การ
ท างานของเครื่องจักร ลักษณะงานท่ีเป็นอันตราย การแก้ไขปัญหาเครื่องจักร
ระหว่างปฏิบัติงานโดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

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

9.6  อุบัติเหตุ (ต่อ) 13) มีจัดให้มีหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทั้งที่เข้ามา
ใหม่และพนักงานเก่า ให้เข้าใจเรื ่องความปลอดภัยในการท างาน และ
เข้าใจถึงความหมายของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
แต่ละประเภทเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 14) ส่งเสริมความตระหนักความปลอดภัยโดยการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความ
ปลอดภัยในการท างานเพื่อเป็นแรงกระตุ้นพนักงานหันมาใส่ใจเรื่องความ
ปลอดภัยในการท างาน โดยมีการจัดมอบรางวัลให้แก่แผนกที่ไม่มีการเกิด
อุบัติเหตุขึ ้นในรอบ 1 ปี และรางวัลส าหรับหัวหน้าแผนกดีเด่นเรื่องการ
สวมใส่อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และพนักงาน
ดีเด่นเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
รวมถึงการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท างานอย่างปลอดภัย
เผยแพร่ให้แก่พนักงานศึกษาและปฏิบัติตาม 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 15) การตรวจสอบดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจ
ติดตามการสวมใส่อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)  
ขณะปฏิบัติงาน และก าหนดข้อปฏิบัติกรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่สวมใส่
อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ก าหนด เช่น การตักเตือนด้วยวาจาในครั้ง
แรก และการลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งไปยังหัวหน้าแผนก
รับทราบ 

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

9.7  ระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

1) การออกแบบติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งภายในและภายนอก
อาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย (มาตรฐาน ว.ส.ท.) หรือ NFPA 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 

-  พืน้ท่ีปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) จัดให้มีการทดสอบ ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งจัดท า
รายงานสรุปผลการทดสอบซึ่งได้รับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และ/หรือ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3)  บริเวณอาคารผลิต ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้ 
(1) ชุดตรวจจับควัน (Smoke Detector) 
(2) ระบบหัวจ่ายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle) 
(3) ติดตั้ง Fire Alarm 
(4) ป้ายเตือนอันตราย และป้ายบอกทางหนีไฟ 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) การป้องกันอัคคีภัยให้ด าเนินการให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
และก าหนดให้ในพื้นที่เสี่ยงต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อย 1 
เครื่อง ทุก ๆ 1,000 ตารางเมตร ยกเว้นบริเวณหรือห้องเก็บวัสดุติดไฟได้ง่าย 
จะต้องมีอย่างน้อย 1 เครื่อง ทุก ๆ 100 ตารางเมตร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) จัดเตรียมระบบเตือนอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 6) จัดให้มีการตรวจสอบระบบดับเพลิง โดยเขียนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติ
ตาม รวมทั้งจัดท าตารางตรวจสอบสภาพ/ประสิทธิภาพในการท างานอย่าง
สม่ าเสมอให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 7) จัดให้มีระบบอนุญาตให้ท างาน (Work Permit) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย
โดยเฉพาะงานเช่ือม ตัด หรืองานท่ีท าให้เกิดประกายไฟ 

-  พื้นที่ปฏิบัติงาน -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 8) จัดท ารายงานตรวจสอบตัวเอง (Self Audit) ตามคู่มือ (Guideline) ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม พร้อมท าการทบทวนเป็นประจ าทุกปี เพื่อใช้ในการ
ทบทวนและปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ 

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

9.8  แผนปฏิบัติการเหตุ
ฉุกเฉิน  

1) จัดให้มีแผนฉุกเฉินในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  โดยแบ่งออกเป็น
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1-3 ดังรูปที่ 4 

-  พื้นทีโ่ครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
ให้ความร่วมมือในการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 2-3 ร่วมกับหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และฝึกซ้อมเหตุ
ฉุกเฉินประจ าปีร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเตรียมการหรือก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย เมื่อเกิดเหตุภายในโรงงานและพื้นท่ีใกล้เคียง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และสถานพยาบาลในพื้นท่ีในการให้ข้อมูล
แผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ เส้นทางการขนส่ง และเอกสารข้อมูล 
ความปลอดภัยของสารเคมีของโครงการ 

-  พื้นทีโ่ครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ  โดย
โครงการจะจัดให้มีแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง 
ส าหรับเนื้อหาของวิชาภาคทฤษฎีเป็นอย่างน้อยที่ท าการฝึกอบรม ได้แก่ 
แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ แผนการอพยพ
หนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ การค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ส่วนเนื้อหาของวิชาภาคปฏิบัติที่ท าการฝึกอบรมเป็นอย่างน้อย 
ได้แก่ การดับเพลิงด้วยเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือและสายดับเพลิง  
การดับเพลิงจากเพลิงประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสถานประกอบการ  
การอพยพหนีไฟ การค้นหาช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

9.9  การป้องกันผลิตภัณฑ์
ร่ัวไหล 

1) ออกแบบถังเก็บและเครื่องสูบแอลกอฮอล์เป็นระบบปิดทั้งหมด รวมทั้ง
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเป็นระบบป้องกันการระเบิดหรือการสันดาป 
(Explosion proof) 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) จัดท าคันคอนกรีตล้อมรอบบริเวณถังเก็บแอลกอฮอล์ เพื่อรองรับกรณีถังเก็บ
กักแอลกอฮอล์รั่วหรือแตกให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดและมีการตรวจสอบ
เป็นประจ า 

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

9.10 การป้องกัน และ
ควบคุมเหตุฉุกเฉิน
จากหม้อไอน้ า 

1) ตรวจสอบการท างานและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบหม้อไอน้ าตาม
ระยะเวลาที่คู่มือก าหนด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

2) ตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนป้อนเข้าสู่หม้อไอน้ าตามที่ผู้ออกแบบก าหนด  
เพื่อควบคุมคุณภาพน้ าให้เหมาะสมต่อการเดินเครื่องและเป็นการป้องกันการ
กัดกร่อนหรือตะกรันในหม้อไอน้ า 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) ตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ าประจ าปี และหลังจากมีการซ่อมบ ารุง
หม้อไอน้ าทุกครั้งโดยวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากดั 

 4) ควบคุมการท างานของหม้อไอน้ า ในกรณีที่ระบบควบคุมการท างานส่ง
สัญญาณเตือนอันตราย เนื่องจากน้ าในหม้อไอน้ าสูงหรือต่ ากว่าเกณฑ์ก าหนด
หรือแรงดันไอน้ า สูงหรือต่ ากว่าเกณฑ์ก าหนด ระบบจะตัดเช้ือเพลิงและหยุด
การท างานทันที 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) จัดให้มีผู้ควบคุมหม้อไอน้ าที่มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ า 
พ.ศ.2564 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 6) จัดท าป้ายประกาศก าหนดวิธีการท างานของพนักงานเกี่ยวกับการใช้หม้อไอน้ า 
การตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ และการแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน    
ติดไว้บริเวณที่ลูกจ้างเห็นได้ชัดเจน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

9.11  การตรวจสุขภาพ
ของพนักงาน 

1) ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการประสานงานและก ากับดูแลการด าเนินงานของสถานพยาบาลที่
ให้บริการตรวจสุขภาพแก่พนักงาน โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและ
ประเมินคุณภาพของสถานบริการสุขภาพและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่
โครงการใช้บริการตรวจสุขภาพของพนักงานประจ า โดยต้องมีใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานพยาบาล ช่ือสถานพยาบาลหรือที่ตั้งต้องตรงกับ
ใบอนุญาต พร้อมทั้งให้ค าแนะน าหรือรายละเอียดขั้นตอนการเตรียมตัวก่อน
เข้ารับการตรวจสุขภาพให้พนักงานทราบทุกครั้ง 

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

9.11  การตรวจสุขภาพ
ของพนักงาน (ต่อ) 

2) ตรวจสุขภาพพนักงานประจ าใหม่ทุกคนและตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี
ตามปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ต ารวจในการเข้าตรวจค้น 
สารเสพติดจากพนักงานแต่ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขของข้อกฏหมายที่ก าหนด 
ทั้งนี้ รายละเอียดของการตรวจให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์แผนปัจจุบัน
ช้ันหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่
ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก าหนด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) ก าหนดให้การด าเนินการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานให้เป็นไป
ตามแนวทางการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินและการแปลผล  
ของส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรคและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) ท าการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าทุกปี โดยด าเนินการตามกฎกระทรวง 
ก าหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 
2563 “ข้อ 5 การตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ให้แพทย์
บันทึกรายละเอียดผลการตรวจ และระบุความเห็นที่บ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพ
ของลูกจ้างที่มีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการท างาน พร้อมทั้งลงลายมือ
ช่ือและวันที่ตรวจ” และ “ข้อ 9” กรณีที่พบผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่ง
ท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงผิดปกติหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ให้
นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาทันที และให้ตรวจสอบหาสาเหตุความ
ผิดปกติเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน 

-  พื้นที่โครงการ  -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) กรณีที่พบว่าผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปีมีความผิดปกติจะต้อง 
มีขั้นตอนของการด าเนินการดังนี้ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 (1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพปรึกษาแพทย์อาชีว
เวชศาสตร์ถึงความจ าเป็นในการตรวจซ้ า ถ้าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ลง
ความเห็นไม่ต้องตรวจซ้ าและแนะน าการดูแลสขุภาพ ให้เฝ้าระวังดูผลการ
ตรวจซ้ าในปีถัดไป แต่หากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ลงความเห็นต้องตรวจ
ซ้ า ให้ทางโครงการน าเรื่องส่งตัวในการตรวจสุขภาพซ้ ายังสถานบริการ 
ด้านสุขภาพ (นับเป็นการตรวจสุขภาพครั้งที่ 2) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการให้อยู่ในการดูแลของทางโครงการ 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.11  การตรวจสุขภาพ
ของพนักงาน (ต่อ) 

(2) เมื่อได้รับผลการตรวจสุขภาพซ้ า (ผลการตรวจสุขภาพครั้งที่ 2) ให้เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยระดับวิชาชีพส่งผลการตรวจให้พนักงานคนดังกล่าวทราบ
ทันที หากพบว่าผลการตรวจวัดซ้ า (ผลการตรวจสุขภาพครั้ งที่ 2) ยังมี
ความผิดปกติเช่นเดิมให้ปรึกษาแพทย์ถึงความเกี่ยวข้องกับการท างาน และ
ส่งพนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมทั้ งให้ท าการโอนย้าย 
การท างานไปยังแผนกที่มีโอกาสในการได้รับการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงลดลง 
และกรณีที่เข้าข่ายต้องได้รับค่าทดแทนตามกฎหมายก าหนด 

-  พืน้ท่ีโครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 6) โครงการต้องด าเนินการให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนด แต่หากพบว่า 
ผลการตรวจซ้ าไม่พบความผิดปกติให้จัดเป็นกลุ่มเฝ้าระวังที่จ าเป็นต้อ 
งดูแลอย่างใกล้ชิดและให้ท าการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินพนักงาน 
เป็นประจ าทุกปี  โดยต้องรายงานผลการตรวจทั้ งความถี่ที่ ตรวจพบ 
ความผิดปกติ (เฮิรตซ์) และระดับเสียงเฉลี่ย (dB HL) ทั้งหูซ้ายและหูขวา 
โดยด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินและ
แปลผลของส านักงาน โรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดลอ้ม กรมควบคุม
โรค และตามที่กฎหมายก าหนด   

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 7) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล และมีการฝึกอบรมพนักงานในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น (First Aid) และท าการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลหันคาซึ่งอยู่
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 8) จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์พื้นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มี
รถส าหรับน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันที 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 9) จัดท าฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน
ประจ าปีในแต่ละพื้นที่ด าเนินงานโดยเฉพาะพื้นท่ีเสี่ยง พร้อมระบุอายุงานของ
คนงานที่ท างานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการตรวจวัด เพื่อ
เฝ้าระวังสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพ 

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

9.11  การตรวจสุขภาพ
ของพนักงาน (ต่อ) 

10) ในแต่ละปีจะต้องประเมินความสัมพันธ์ของผลการตรวจสภาพแวดล้อมใน
สถานที่ท างานกับผลการตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อดูสภาพการเปลี่ยนแปลง
ประกอบกับความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หากพบว่าเกิดจากการ
ท างานหรือมีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในการท างานต้องท าการโอนย้าย
การท างานไปยังแผนกที่มีโอกาสได้รับในการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงลดลง และให้
รวมถึงท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและสุขภาพพนักงานย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี เพื่อพิจารณาแนวโน้ม
ของภาวะสุขภาพ ค้นหาความบกพร่องของการจัดการและท าการแก้ไข
ปัญหา เพื ่อลดผลกระทบที ่เป็นปัจจัยในการชี้น าไปสู ่ป ัญหาภาวะความ
ผิดปกติของสุขภาพพนักงานเนื่องจากการท างาน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 11) ก าหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา  
(เฉพาะผู้รับเหมารายเดือนท่ีปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานเป็นประจ าทุก
วัน) ซึ่งโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพเท่านั้น โดยไม่รวม
ผู้รับเหมาในช่วงที่มีการหยุดการผลิตเพื่อด าเนินการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ประจ าปี  (Shutdown/Turnaround) ในฐานข้อมูลสุขภาพโดย
จัดเก็บและบันทึกฐานข้อมูลผลการตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไป ผลตรวจ
สุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงเป็น Digital File ของโรงงานเป็นระยะ 30 ปี 
ภายหลังที่พนักงานออกจากการท างาน ยกเว้นในกรณี ดังนี้   

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

  (1) กรณีที่พนักงานหรือผู้รับเหมาท างานกับโครงการเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 
1 ปี ให้โครงการมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและผู้รับเหมา
เมื่อออกจากการท างาน 

(2) กรณีที่โครงการจะเลิกด าเนินกิจการให้โครงการส่งบันทึกข้อมูลสุขภาพ
ของพนักงานและผู้รับเหมาให้กับผู้ว่าจ้างของพนักงานและผู้รับเหมาราย
ต่อไป หากไม่มีผู้ว่าจ้างรายต่อไป ให้โครงการแจ้งให้พนักงานและ
ผู้รับเหมา ทราบสิทธิในการขอบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่โครงการจะเลิกด าเนินกิจการ 
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ตารางท่ี 6.1-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.  สาธารณสุข และ
สุขภาพอนามัย 

1) จัดให้มีขั้นตอนการสื่อสารภายในโรงงาน การแจ้งเหตุไปยังชุมชนและ
หน่วยงานด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน และการให้ข่าวกรณีเกิดอุบัติเหตุ/
เหตุฉุกเฉินของโครงการ 

-  หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) จัดส่งข้อมูลการใช้สารเคมีและเอกสารแสดงคุณสมบัติของสารเคมีของ
โครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

-  หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) สนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับหน่วยตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ให้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ผ่านคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์
โครงการเป็นประจ าทุกปี เพื่อสนับสนุนด้านเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อยู่
โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยเน้นโรคหรือที่มีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ของโครงการในชุมชนโดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

-  หนว่ยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนหรือร่วมจัดท า
แผน ปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่
โดยรอบโครงการ โดยครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การเฝ้าระวัง การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยจัดอบรมเรื่อง
อันตรายจากสารเคมีและมลพิษ การป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ 
โรงเรียน วัด ชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ ทีมบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองระเวียง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

-  หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 5) จัดกิจกรรม CSR เพื่ อสนับสนุนงานด้ านการแพทย์และสาธารณ สุข  
เน้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยการ
สนับสนุน เพิ่ มองค์ความรู้ และความช านาญ  โดยการอบรมป้องกัน  
การส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ และโรค
ผิวหนัง ตลอดจนอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้บันทึกหลักสูตรและ
จ านวนครั้งในการอบรม 

-  หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

10.  สาธารณสุข และ
สุขภาพอนามัย (ต่อ) 

6) สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีในกรณีประชาชนเกิดภาวการณ์เจ็บป่วยและ
ผลการสอบสวน สืบสวน พบว่า มาจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ 
โครงการจะต้องให้ความรับผิดชอบตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

-  หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 7) สนับสนุ นกิจกรรมทางด้ านสาธารณ สุขในพื้ น ที่ ในการส่ งเสริมและ 
เฝ้าระวังทางด้านสุขภาพ ทั้งในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด เช่น การ
สนับสนุนการฝึกอบรม อสม. ในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง การสนับสนุน 
งบประมานการศึกษา วิจัยหรือเฝ้าระวังผลกระทบทางด้านสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์  และการสนับสนุน
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านเคมี  สารพิษและอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยมากขึ้น เป็นต้น 

-  หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 8) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เช่น 
การจัดกิจกรรมการออกก าลังกายให้แก่พนักงานก่อน-หลังท างาน รณรงค์การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน และรณรงค์การ
งดสูบหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กิจกรรมวิ่งลดโรคลดพุงรอบโรงงาน 
กิจกรรมรักสุขภาพของพนักงาน กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

11. อันตรายร้ายแรง 1) ก าหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยประสานแจ้งหน่วยงานท้องถิ่น/ผู ้น า
ชุมชน/โรงงานข้างเคียง เข้าร่วมซ้อมแผนการปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุการ
ระเบิด อัคคีภัย การรั่วไหลของก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และอุบัติเหตุ
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ้ง และมีการประเมินผลการ
ฝึกซ้อมในแต่ละครั้ง เพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุงให้แผนฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และจัดท าเป็นเอกสารให้พนักงานได้รับทราบ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) จัดเตรียมระบบเตือนอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอและพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) จัดให้มีการตรวจสอบระบบดับเพลิง โดยเขียนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติตาม 
รวมทั้งจัดท าตารางตรวจสอบสภาพ/ประสิทธิภาพในการท างานอย่างสม่ าเสมอ
ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

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

11. อันตรายร้ายแรง 
(ต่อ) 

4) จัดท าระเบียบปฏิบัติงานขณะท าการขนถ่ายและขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 
 

5) จัดท าเอกสารเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีไว้ในบริเวณที่
พนักงานสามารถน าไปอ่านได้และใช้งานได้ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 6) จัดท าป้ายสัญลักษณ์เพื ่อแสดงถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์เหลว  ติดไว้ให้ 
เห็นชัดเจนบริเวณก าแพงที ่ล้อมรอบถัง หรือจุดเชื่อมต่อและส่งจ่ายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 7) กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินระดับ 1 เหตุการณ์ฉุกเฉินระดับ 2 และเหตุการณ์
ฉุกเฉินระดับ 3 ให้ทางโครงการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนฉุกเฉินของ
โครงการ 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

12.  พ้ืนที่สีเขียว 1) บริเวณสวนสักที่อยู่ ในเขตพื้นที่ โครงการให้อนุรักษ์ ไว้เป็นพื้นที่สี เขียว 
แนวกันชน และปรับปรุงโดยการปลูกเสริมไม้ท้องถิ่นที่พบในธรรมชาติ  
พร้อมทั้งจัดภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ คนงาน รวมถึง
ประชาชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง สามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ขนาด 243.25 ไร่ (ร้อยละ 39.85 ของพื้นที่โครงการ) 
แสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งจะท าการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ  
ไม้ยืนต้นที่น ามาปลูกก าหนดให้มีความสูงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต  
เช่น ต้นสัก ต้นพยุง ต้นพฤกษ์ ต้นประดู่ ต้นขี้เหล็ก ต้นสะเดา ต้นยางนกยูง 
เป็นต้น โดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ช้ันเรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 3) บ ารุงรักษาพื้นที่สี เขียวให้อยู่ ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรร
งบประมาณการด าเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณ 
ในการซ่อมบ ารุงปั๊มน้ า ดูแลต้นไม้ พันธุ์ไม้ และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

 4) กรณีที่พบว่ามีต้นไม้ตายให้ปลูกทดแทน ภายในระยะเวลาประมาณ 15 วัน -  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะด าเนินการ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-1 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    
1.1  คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 

1) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 
2) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) 
3) ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) 
4) ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) 

- ปล่องระบายของโรงงานในขณะทีม่ีการท างาน ได้แก่  
1) ปล่องระบายมลสารของหม้อไอน้ าขนาด 15  

ตัน/ช่ัวโมง  (S1-S5) จ านวน 5 ปล่อง (รูปที่ 5) 
 

 

- ปีละ 2 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้างโครงการ และ
เป็นช่วงเดียวกับที่ท าการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ 
1) ครั้งท่ี 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -กันยายน 
2) ครั้งท่ี 2 ในช่วงเดือนตุลาคม - มกราคม 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

1.2  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
1) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

(PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง   
3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  
4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
5) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
6) ความเร็วและทิศทางลม  

(Wind speed and Wind direction) 

- ตรวจวัดจ านวน 4 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 6) 
1) ชุมชนบ้านเขาน้อย (A1) 
2) วัดรางดู่ (A2) 
3) ชุมชนบ้านเด่นกระต่าย (A3) 
4) ชุมชนบ้านหัวตะเฆ่ (A4) 

 

- ปีละ 2 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดย
ตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ดังนี ้
1) ครั้งท่ี 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -กันยายน 
2) ครั้งท่ี 2 ในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

2.  ระดับเสียง    
1) ระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 1 ช่ัวโมง  

(Leq  1 hr) 
2) ระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 24 ช่ัวโมง  

(Leq 24 hr)  
3) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
4) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10 (L10)  
5) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
6) เสียงรบกวน 
 

- ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการจ านวน  
2 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 6) 
1) ชุมชนบ้านเขาน้อย (N1) 
2) วัดรางดู่ (N2) 

- ตรวจวัดระดับเสยีงริมรั้วโครงการ (รูปที่ 7) ดังนี้  
1) ริมรั้วด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ (N1) 
2) ริมรั้วด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ (N2) 
3) ริมรั้วด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (N3) 
4) ริมรั้วด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ (N4) 

- ปีละ 2 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดย
ตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ดังนี ้
1) ครั้งท่ี 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 
2) ครั้งท่ี 2 ในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
3.  คุณภาพน้ า    
3.1  คุณภาพน้ าผิวดิน 

1) อุณหภูมิ (Temperature) 
2) ความขุ่น (Turbidity) 
3) ของแข็งแขวนลอย (SS) 
4) การน าไฟฟ้า (Conductivity)   
5) ความเค็ม (Salinity) 
6) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
7) ออกซิเจนละลายน้ า (DO)   
8) บีโอดี (BOD) 
9) ไนเตรต (NO3

-) 
10) ฟอสเฟต (PO4

3-) 
11) โซเดียม (Na) 
12) แคลเซียม (Ca) 
13) แมกนีเซียม (Mg) 
14)  คลอไรด์ (Cl-) 
15) ซัลเฟต (SO4 2- ) 
16) กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) 

ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) และทองแดง (Cu)  
17) ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) 
18) โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) 14)  คลอไรด์ 

(Cl-) 
15) ซัลเฟต (SO4 2- ) 
16) กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) 

ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) และทองแดง (Cu)  
17) ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) 
(18) โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) 

- ตรวจวัดจ านวน 4 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 8) 
1) ห้วยโตนด (SW1) ม.13 ต.หนองแซง  

ตัวแทนพ้ืนท่ีชุมชนใกล้โครงการ 
พิกัด 47P 0603117E 1674499N 

2) แม่น้ าท่าจีน (SW2) ม.8 ต.ห้วยงู  
ตัวแทนแหล่งน้ าใช้ของโครงการ 
พิกัด 47P 0609997E 1673069N 

3) คลองชลประทานที่เช่ือมต่อกับระบบระบายน้ าฝน
ของโครงการ (SW3) ตัวแทนแหล่งรองรับน้ าฝน 
ที่ระบายออกจากโครงการ  
พิกัด 47P 0603117E 1674499N 

4) คลองชลประทานที่บรรจบกับห้วยโตนด (SW4) 
ตัวแทนพื้นที่ชุมชนใกล้โครงการ  
พิกัด 47P 0604611E 1665148N 

- ปีละ 2 ครั้ง คือ 1 ครั้งในฤดูแล้งประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ และ 1 ครั้งในฤดูฝนประมาณ
เดือนตุลาคม 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 



 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 192 - 

ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ)  ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
3.2  คุณภาพน้ าใต้ดิน 

1) อุณหภูมิ (Temperature)  
2) สี (Color)  
3) ความขุ่น (Turbidity)  
4) ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS)  
5) การน าไฟฟ้า (Conductivity)  
6) ความเค็ม (Salinity)  
7) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
8) ความกระด้าง (Hardness)  
9) ไนไตรท์ (NO2

-)  
10) ไนเตรต (NO3

-)  
11) ฟอสเฟต (PO4

3-)  
12) คาร์บอเนต (CO3

2-) 
13) ไบคาร์บอเนต (HCO3

-)  
14) คลอไรด์ (Cl-)  
15) ซัลเฟต (SO4 

2- )  
16) กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส 

(Mn) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) 
โครเมียม (Cr) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) และ
ปรอท (Hg)  

17) ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  
18) โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) 

- ตรวจวัดจ านวน 6 สถาน ี(รูปที่ 9) ได้แก่ 
1) ม.8 บ้านหนองจงอาง (GW1) 
 พิกัด 47P 602998E 1674859N 
2) ม.16 บ้านหนองเต่า (GW2)  
 พิกัด 47P 597739E 1669214N 
3) ม.13 วัดตลุกเทื้อม (GW3) 
 พิกัด 47P 599444E 1669124N 
4) ม.12 บ้านรางดู่ (GW4)  
 พิกัด 47P 596662E 1670050N 
5) ม.10 โรงเรียนบ้านชัฎฝาง (GW5)  
 พิกัด 47P 594663E 1672107N 
6) ม.15 บ้านเด่นกระต่าย (GW6) 
 พิกัด 47 P 598563E 1671459N 

- ปีละ 2 ครั้ง คือ 1 ครั้งในฤดูแล้งประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ และ 1 ครั้งในฤดูฝนประมาณ
เดือนตุลาคม 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 



 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 193 - 

ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
4.  คุณภาพดิน    

1) ปริมาณอินทรียวัตถ ุ
2) ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH)  
3) สารหนู (As)  
4) แคดเมียม (Cd) และสารประกอบแคดเมียม  
5) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+)  
6) ตะกั่ว (Pb)  
7) แมงกานีส (Mn) และสารประกอบแมงกานีส  
8) ปรอท (Hg) และสารประกอบปรอท  
9) เหล็ก (Fe) 

- บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ จ านวน 5 จุด (รูปที่ 12) 
ดังนี ้
1) พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการ ใกล้กับ

บริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด (S1) 
2) พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกใกล้กับบ่อเก็บน้ าดิบ

ของโครงการ (S2) 
3) พื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ของโครงการ (S3) 
4) พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของโครงการ (S4) 
5) พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกใกล้กับบ่อพักน้ าทิ้งของ

โครงการ (S5) 

- ตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้างโครงการ 
1)  ที่ระดับดินตื้น ความลึก ไม่เกิน 0.3 เมตร  
2)  ที่ระดับดินปานกลาง ความลึก 0.3-2.0 เมตร 

 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

5.  การจัดการของเสีย    
1) รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิด

จากการด าเนินการโครงการและสัดส่วนปริมาณ
ของเสียที่น าไป Recycle หรือส่งไปก าจัด 

2) เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการจัดการ
กากของเสียที่ เกิดจากการด า เนิน โครงการ 
เป็นรายเดือนอย่างต่อเนื่อง 

3) รวบรวมเอกสารการแจ้งขอขยายระยะเวลาในการ
กักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.1) 
เอกสารการขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และ
เอกสารการแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) 

- พื้นที่โครงการ - บันทึกและจัดท ารายงานทุกเดือน -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
6.  การคมนาคมขนส่ง    

1)  บันทึกปริมาณรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งคนงานและ
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ  

- ถนนบริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน (ครอบคลุมวันหยุด
และวันท างาน)  

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

2)  บันทึกสถิติอุบัติเหตุจากการขนส่งคนงานและวัสดุ
อุปกรณ์ ก่อสร้างของโครงการ พร้อมบันทึก 
สาเหตุ ความเสียหาย /ความรุนแรง ของอุบัติเหตุ 
สถานที่และช่วงเวลาการเกิดเหตุและแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาทุกครั้ง 

- พื้นท่ีโครงการและเส้นทางขนส่งคนงานและวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง 

 
 

- บันทึกทุกครั้งที่ เกิดอุบัติ เหตุและรายงาน 
ทุก 6 เดือน  

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

7.  การบันทึกอุบัติเหตุ    
1) สาเหตุ 
2) ลักษณะการเกิด 
3) จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
4) ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ า 
6) ท าการบันทึกสถิติอุบัติเหตุแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ

หยุดงานไมเกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพและตาย 

7) รายงานสรุปผลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของคนงานก่อสร้างและบริษัท
รับเหมา 

- พื้นทีเ่ขตก่อสร้าง - เมื่อเกิดอุบัติ เหตุตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
และจัดท ารายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
8.  เศรษฐกิจและสังคม    

1)  การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น
ของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ
ใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร พร้อมทั้งสภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการ
รวมถึ งส ารวจดั ชนี ความพึ งพอใจของชุมชน 
(Community Satisfaction Index) ทั้งนี้ การสุ่ม
ตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและสถิติ พร้อม
ทั้งเสนอแผนที่กระจายตัวการเก็บข้อมูล 

- ชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาน
ประกอบการใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุม
ชุมชนที่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่
อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล วัด และ
โรงเรียน เป็นต้น 

- ปีละ 1 ครั้ง  -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

2)  รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อม
การติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชน
และภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางการป้องกัน
การเกิดซ้ า 

- พื้นที่โครงการและชุมชนในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร -  บันทึกทุกครั้งที่มีข้อร้องเรียนและรายงาน 
ทุก 6 เดือน 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1.  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    
1.1  คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 

1) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (Particulate) 
2) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) 
3) ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) 
4) ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) 

- ปล่องระบายของโรงงานในขณะที่มีการท างาน 
ได้แก่  
1) ปล่องระบายมลสารของหม้อไอน้ าขนาด 15 

ตัน/ช่ัวโมง  (S1-S5) จ านวน 5 ปล่อง (อ้างถึง
รูปที่ 5) 

 

- ปีละ 2 ครั้ ง และเป็น ช่วงเดียวกับที่ ท าการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
1) ครั้งท่ี 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 
2) ครั้งท่ี 2 ในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

1.2  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
1) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน  10 ไมครอน  

(PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง   
3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  
4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
5) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
6) ความเร็วและทิศทางลม  

(Wind speed and Wind direction) 

- ตรวจวัดจ านวน 4 สถานี ดังนี้ (อ้างถึงรูปที่ 6) 
1) ชุมชนบ้านเขาน้อย (A1) 
2) วัดรางดู่ (A2) 
3) ชุมชนบ้านเด่นกระต่าย (A3) 
4) ชุมชนบ้านหัวตะเฆ่ (A4) 

 

- ปีละ 2 ครั้ง โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง 
ดังนี ้
1) ครั้งท่ี 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 
2) ครั้งท่ี 2 ในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

1.3  กลิ่นจากก๊าซ H2S 
- ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ไม่เกิน 10 ppm ตรวจวัด

โดยใช้เครื่อง Gas detector 

- บ่อ UASB ที่มีการใช้งาน - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

1.4 ความเข้มกลิ่น - ห่างจากริมรั้วโครงการ 1 เมตร 
1) ริมรั้วด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ (SM1) 
2) ริมรั้วด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ (SM2) 
3) ริมรั้วด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (SM3) 
4) ริมรั้วด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ (SM4) 

- ปีละ 1 ครั้ง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

2.  ระดับเสียง    
1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq-24 ชม.) 
2) ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (Leq-1 ชม.) 
3) ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 min) 
4) ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 
5) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
6) ระดับเสียงรบกวน (ชุมชนบ้านเขาน้อย (N1)) 
 
 

- ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการจ านวน 
2 สถานี ดังนี้ (อ้างถึงรูปที่ 6) 
1) ชุมชนบ้านเขาน้อย (N1) 
2) วัดรางดู่ (N2) 

- ตรวจวัดระดับเสยีงริมรั้วโครงการ (อ้างถึงรูปที่ 7) 
ดังนี้  
5) ริมรั้วด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ (N1) 
6) ริมรั้วด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ (N2) 
7) ริมรั้วด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (N3) 
8) ริมรั้วด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ (N4) 

- ปีละ 2 ครั้ง  ในช่วงที่ ด าเนินการผลิต โดย
ตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ดังนี ้
1) ครั้งท่ี 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 
2) ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

3.  คุณภาพน้ า    
3.1  คุณภาพน้ าเสีย/น้ าทิ้ง 

1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
2) ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS) 
3) ของแข็งแขวนลอย (SS) 
4) อุณหภูมิ (Temperature) 
5) สีหรือกลิ่น  
6) ซัลไฟด์ (Sulfide as H2S) 
7) น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) 
8) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 
9) บีโอดี (BOD) 
10) ค่าทีเคเอ็น (TKN) 
11) ซีโอดี (COD) 
12) สังกะสี (Zn) 

1. ระบบผลิตก๊าชีวภาพ (UASB)  
1) บ่อปรับสภาพสมดุล (Equalization tank) 

ของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) (TA1)  
2.  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) 

1) บ่อปรับสภาพสมดุล (Equalization tank) 
ของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) 
ใน (TA2) 

3.  บ่อพักน้ าท้ิง (Holding Pond) (TA3) 

-  ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3.1  คุณภาพน้ าเสีย/น้ าทิ้ง (ต่อ)    
13) โครเมียมชนิดเอ็กซาวาเล้นท์  

(Hexavalent Chromium) 
14) ทองแดง (Cu) 
15) แคดเมียม (Cd) 
16) ตะกั่ว (Pb) 
17) นิกเกิล (Ni)   
18) แมงกานีส (Mn)  
19) สารหนู (As) 
20) ปรอท (Hg) 

   

3.2  ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งอย่างต่อเนื่อง 
1) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งอย่างต่อเนื่อง 

(Monitoring Online) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 
โดยมีพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ คือ ค่าบีโอดี (BOD) 

2) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งอย่างต่อเนื่อง 
(Monitoring Online) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 
โดยมีพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ คือ ของแข็งละลาย
น้ าท้ังหมด (TDS) 

- ตรวจวัดจ านวน 2 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 10) 
1) บ่อตรวจสอบคณุภาพน้ าทิ้งที่ 1  

(Inspection Tank No. 1) 
2) บ่อตรวจสอบคณุภาพน้ าทิ้งที่ 2  

(Inspection Tank No. 2)  
 

 
- ตรวจวัดต่อเนื่อง 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3.3  คุณภาพน้ าผิวดิน 
1) อุณหภูมิ (Temperature)  
2) ความขุ่น (Turbidity)  
3) ของแข็งแขวนลอย (SS)  
4) ความน าไฟฟ้า (Conductivity)  
5) ความเค็ม (Salinity)  
6) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
7) ออกซิเจนละลายน้ า (DO)  
8) บีโอดี (BOD)  
9) ไนเตรต (NO3

-)  
10) ฟอสเฟต (PO4

3-)  
11) โซเดียม (Na)  
12) แคลเซียม (Ca)  
13) แมกนีเซียม (Mg)  
14) คลอไรด์ (Cl-)   
15) ซัลเฟต (SO4

2-)  
16) กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) 

ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) และทองแดง (Cu)  
17) ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  
18) โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) 

- ตรวจวัดจ านวน 4 สถานี ได้แก่ (อ้างถึงรูปที่ 8) 
1)  ห้วยโตนด (SW1) ม.13 ต.หนองแซง  

ตัวแทนพ้ืนท่ีชุมชนใกล้โครงการ 
พิกัด 47P 0603117E 1674499N 

2)  แม่น้ าท่าจีน (SW2) ม.8 ต.ห้วยงู  
ตัวแทนแหล่งน้ าใช้ของโครงการ 
พิกัด 47P 0609997E 1673069N 

3)  คลองชลประทานที่เช่ือมต่อกับระบบระบาย
น้ าฝนของโครงการ  (SW3) ตัวแทนแหล่ง
รองรับน้ าฝนท่ีระบายออกจากโครงการ  

 พิกัด 47P 0603117E 1674499N 
4)  คลองชลประทานที่บรรจบกับห้วยโตนด (SW4) 

ตัวแทนพื้นที่ชุมชนใกล้โครงการ  
 พิกัด 47P 0604611E 1665148N 

 

- ปีละ 2 ครั ้ง  ค ือ  1  ครั ้งในฤด ูแล ้งประมาณ 
เดือนกุมภาพันธ์ และ 1 ครั้งในฤดูฝนประมาณ
เดือนตุลาคม 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3.4  คุณภาพน้ าใต้ดินโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 
1) อุณหภูมิ (Temperature)  
2) สี (Color)  
3) ความขุ่น (Turbidity)  
4) ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS)  
5) ความน าไฟฟ้า (Conductivity)  
6) ความเค็ม (Salinity)  
7) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
8) ความกระด้าง (Hardness)  
9) ไนไตรท์ (NO2

-)  
10) ไนเตรต (NO3

-)  
11) ฟอสเฟต (PO4

3-)  
12) คาร์บอเนต (CO3

2-)  
13) ไบคาร์บอเนต (HCO3

-)  
14) คลอไรด์ (Cl-)  
15) ซัลเฟต (SO4

2-) 
16) กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) 

ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) โครเมียม 
(Cr) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) และปรอท (Hg)  

17) ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  
18) โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) 

- จ านวน 6 สถานี ซึ่งอยู่ในทิศทางต้นน้ าและท้ายน้ า
ของพื้นที่ด าเนินโครงการ ได้แก่ (อ้างถึงรูปที่ 9) 
1) หมู่ 8 บ้านหนองจงอาง (GW1) 

พิกัด 47P 602998E 1674859N 
2) หมู่ 16 บ้านหนองเต่า (GW2)  

พิกัด 47P 597739E 1669214N 
3) หมู่ 13 วัดตลุกเทื้อม (GW3) 

พิกัด 47P 599444E 1669124N 
4) หมู่ 12 บ้านรางดู่ (GW4)  

พิกัด 47P 596662E 1670050N 
5) หมู่ 10 โรงเรียนบ้านชัฎฝาง (GW5)  

พิกัด 47P 594663E 1672107 
6) หมู่ 15 บ้านเด่นกระต่าย (GW6) 

พิกัด 47 P 598563E 1671459N 
 

- ปีละ 2 ครั้ง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3.5  คุณภาพน้ าใต้ดินภายในพื้นที่โครงการ 
1) อุณหภูมิ (Temperature)  
2) สี (Color)  
3) ความขุ่น (Turbidity)  
4) ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS)  
5) ความน าไฟฟ้า (Conductivity)  
6) ความเค็ม (Salinity)  
7) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
8) ความกระด้าง (Hardness)  
9) ไนไตรท์ (NO2

-)  
10) ไนเตรต (NO3

-)  
11) ฟอสเฟต (PO4

3-)  
12) คาร์บอเนต (CO3

2-)  
13) ไบคาร์บอเนต (HCO3

-)  
14) คลอไรด์ (Cl-)   
15) ซัลเฟต (SO4

2-)  
16) กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) 

ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) โครเมียม 
(Cr) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) ปรอท (Hg)  

17) ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)  
18) โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) 

- บ่อสังเกตการณ์ (Monitoring well)  (โดยติดตั้ง
ห่างจากขอบบ่อที่ใกล้ที่สุดประมาณ 30 เมตร  
ลึกประมาณ 20 เมตร) จ านวน 6 บ่อ (รูปที่ 11) 
ได้แก่ 
1) บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศเหนือ ใกล้กับบ่อพักน้ า

ทิ้งของโครงการ (MW1) 
2) บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศตะวันออกของโครงการ 

ใกล้กับบริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด (MW2) 
3) บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศตะวันออกใกล้กับบ่อ

เก็บน้ าดิบของโครงการ (MW3) 
4) บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศใต้ของโครงการ (MW4) 
5) บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศตะวันตกของโครงการ 

(MW5) 
6) บ่อสังเกตการณ์ด้านทิศตะวันตกใกล้กับบ่อพัก

น้ าท้ิงของโครงการ (MW6) 
 

- ปีละ 2 ครั้ง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

4.  คุณภาพดิน 
1) ปริมาณอินทรีย์วัตถ ุ
2) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
3) เหล็ก (Fe) 
4) แมงกานีส (Mn) และสารประกอบแมงกานีส 
5) ตะกั่ว (Pb) 
6) สังกะสี (Zn 
7) ทองแดง (Cu) 
8) ปริมาณโครเมียมทั้งหมด (Cr) 
9) แคดเมียม (Cd) 
10) สารหนู (As) 
11) ปรอท (Hg) 

 
- บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ จ านวน 5 จุด 

(รูปที่ 12)  ได้แก่  
1) พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของโครงการ 

ใกล้กับบริษัท ดินสวย น้ าใส จ ากัด (S1) 
2) พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกใกล้กับบ่อเก็บ

น้ าดิบของโครงการ (S2) 
3) พื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ของโครงการ (S3) 
4) พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของโครงการ (S4) 
5) พืน้ที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกใกล้กับบ่อพักน้ าทิ้ง

ของโครงการ (S5) 

 
-  ปีละ 1 ครั้ง 

1)  ที่ระดับดินตื้น ความลึก ไม่เกิน 0.3 เมตร  
2)  ที่ระดับดินปานกลาง ความลึก 0.3-2.0 เมตร 
 

 
-  บริษัท ตะวันแดง 1999 

จ ากัด 

5.  การจัดการของเสีย 
1) รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิด 

จากการด าเนินการโครงการและสัดส่วนปริมาณ
ของเสียที่น าไป Recycle หรือส่งไปก าจัด 

2) เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการจัดการ 
กากของเสียที่ เกิดจากการด าเนินโครงการเป็น 
รายเดือน อย่างต่อเนื่อง 

3) รวบรวมเอกสารการแจ้งขอขยายระยะเวลาในการ 
กักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.1) 
เอกสารการขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และ
เอกสารการแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) 

 
- พื้นที่โครงการ 

 

- บันทึกและจัดท ารายงานทุกเดือน 
 
-  บริษัท ตะวันแดง 1999 

จ ากัด 
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6.  การคมนาคมขนส่ง 
1)  บันทึกสถิติอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

การขนส่งของโครงการเพื่อหาแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ าต่อไป 

2)  จดบันทึกจ านวนรถเข้า-ออกโครงการ เป็นประจ า
ทุกวันเพื่อใช้ในการปรับปรุงการวางแผนด้าน
การจราจรของโครงการ 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 
-  บันทึกทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุและรายงานทุก 6 เดือน 
- ทุกวัน สรุปและรายงานผลทุก 6 เดือน 

 
-  บริษัท ตะวันแดง 1999 

จ ากัด 

7.  อาชีวอนามัยและปลอดภัย    
7.1 ตรวจความเข้มข้นของฝุ่น ได้แก ่

1) ฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust) 
2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีสามารถเข้าสู่ระบบหายใจ 

(Respirable Dust) 

 
-  ตรวจวัดจ านวน 3 จุด (รูปที่ 13) ได้แก่ 

1) บริเวณสายพานบรรจุ อาคารบรรจุ 1 (A1) 
2) บริเวณอาคารโม่วัตถุดิบ (A2) 
3) บริเวณช็อปช่างขณะท างาน (A3) 
4) บริเวณหม้อไอน้ า (A4) 
5) บริเวณสายพานบรรจุ อาคารบรรจุ 2 (A5) 

 
- ตรวจวัดปลีะ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

 
-  บริษัท ตะวันแดง 1999 

จ ากัด 

3)  ตรวจวัด H2SO4 (Sulfuric Acid) -  ตรวจวัดจ านวน 1  จุด บริเวณข้างอาคารหมัก - ตรวจวัดปลีะ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

4) ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (Hydrogen Sulfide) 
5) ก๊าซมีเทน (Methane) 

-  ตรวจวัดจ านวน 1  จุด บริเวณระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ (บ่อ UASB 1) 

- ตรวจวัดปลีะ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 
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7.2  ระดับเสียงในสถานประกอบการ    
1) ตรวจวัดระดับเสียงตลอดการท างาน ( Equivalent 

Continuous Sound Pressure Level : Leq 12 
ช่ัวโมง) ตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม 

2) ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Peak Sound Pressure 
Level) ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกหรือ
ได้รับสัมผัสเสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่  

3) ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน  (Lmax)  

-  ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง 
ดังนี ้(อ้างถึงรูปที่ 13) 
1)  บริเวณสายพานบรรจุ อาคารบรรจุ 1 (N1) 
2) บริเวณขนถ่ายวัสดุเข้า (N2) 
3) บริเวณหม้อไอน้ า (N3) 
4) บริเวณอาคารโม่วัตถุดิบ (N4) 
5) บริเวณขนถ่ายวัสดุออก (N5) 
6)  บริเวณสายพานบรรจุ อาคารบรรจุ 2 (N6) 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน  
 

 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

4)  ตรวจวัดค่าระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลา
การท างานในแต่ละวัน (Time Weighted Average-
TWA) และระดับเสียงสะสมที่ผู ้ปฏิบัติงานได้รับ 
โดยการเก็บตัวอย่างที่ตัวบุคคล (Personal Sampling) 
ตามปัจจัยเสี่ยง ตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน 

-  พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง 
บริเวณที่ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวล
การท างาน (อ้างถึงรูปที่ 13) จ านวน 6 จุด ได้แก่ 
1)  บริเวณสายพานบรรจุ อาคารบรรจุ 1 (N1) 
2) บริเวณขนถ่ายวัสดุเข้า (N2) 
3) บริเวณหม้อไอน้ า (N3) 
4) บริเวณอาคารโม่วัตถุดิบ (N4) 
5) บริเวณขนถ่ายวัสดุออก (N5) 
6)  บริเวณสายพานบรรจุ อาคารบรรจุ 2 (N6) 

- ตรวจวัดปลีะ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

5)  จัดท า Noise Contour Map 
 

- พื้นที่โครงการบรเิวณอาคารผลิต ทุกอาคาร - ตรวจวัด 1 ปี หลังจากโครงการเปิดด าเนินการ  
และทบทวนแนวเส้นเสียงจาก Noise Contour  
ทุก ๆ 3 ปี 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

7.3  ตรวจวัดความร้อนในสถานที่ท างาน 
1)  ตรวจความร้อนในสถานท่ีปฏบิัติงาน  

(Heat Stress Index ในรูป WBGT) 
 

 
- บริเวณที่ตรวจวัด จ านวน 2 จุด (อ้างถึงรูปที่ 13)

ดังนี้  
1) บริเวณหม้อไอน้ า (W1) 
2) บริเวณหม้อต้มข้าว (W2) 

 
- ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

(ครอบคลุมในเดือนที่มีอากาศร้อนท่ีสุด)  

 
-  บริษัท ตะวันแดง 1999 

จ ากัด 
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7.4  การบันทึกอุบัติเหตุ 
1) สาเหตุ 
2) ลักษณะการเกิด 
3) จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
4) ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ า 
6) ท าการบันทึกสถิติอุบัติเหตุแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

หยุดงานไมเกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพและตาย 

   
- ภายในโครงการ 

 
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาด าเนินการ และ

จัดท ารายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง 

 
-  บริษัท ตะวันแดง 1999 

จ ากัด 

8.  สาธารณสุขและสุขภาพ    
8.1  การตรวจสุขภาพของพนักงาน 

 ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจเลือด 
ตรวจไขมันและน้ าตาลในเลือด ตรวจการท างานของตับ 
ตรวจการท างานของไต ตรวจสมรรถภาพปอด และ
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นต้น 

- พนักงานทุกคน 
 

- ก่อนเริ่ม เข้ามาท างานกับ โครงการ ส าหรับ
พนักงานใหม่ และท าการตรวจสุขภาพเป็นประจ า
ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามค าแนะน า
ของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

8.2  ตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์ 
อาชีวเวชศาสตร์ 
1) เอ็กซเรย์ปอดและสมรรถภาพการท างานของปอด 
2) ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 
3) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 
4) ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพ

จากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ
ตามดุลพินิจของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

 
- พนักงานส่วนผลติ/ตามความเสีย่ง 

 
- ตามจ านวนช่ัวโมงท างานสะสมของพนักงานหรือ

ตามความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 
 

 
-  บริษัท ตะวันแดง 1999 

จ ากัด 

8.3  กรณีที่ผลตรวจสุขภาพของพนักงานผิดปกติให้ท าการ
ตรวจซ้ าโดยละเอียด พร้อมทั้งหาสาเหตุหากพบว่า 
มีความผิดปกติ 
-  พนักงานท่ีตรวจพบอาการผิดปกติ 

-  พื้นที่โครงการ - เมื่อตรวจพบอาการผดิปกต ิ -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 
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8.4  จัดท ารายงานผลการตรวจสุขภาพและวิเคราะห์ผล 
การตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งระบุช่ือสถานพยาบาลและ
แพทย์ที่ท าการตรวจสุขภาพในรายงานผลการตรวจ
สุขภาพ 

-  พื้นที่โครงการ - ปีละ 1 ครั้ง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

8.5  รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยและผลการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานในโครงการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - รวบรวมปีละ 1 ครั้ง และท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทุก 3 ปี 

-  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

8.6  รวบรวมข้อมูลสถิติภาวการณ์เจ็บป่วยของประชาชน 
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์ บริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีใกล้เคียงโครงการ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีใกล้เคียงโครงการ 

- วิเคราะห์ข้อมูลสถิติผูป้่วยเป็นประจ าทุกปี -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

9.  ระบบป้องกันอัคคีภัย    
9.1  ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
- จุดที่มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภยัภายในโครงการ - ทุก 1 เดือน หรือตามข้อกฎหมายก าหนด -  บริษัท ตะวันแดง 1999 

จ ากัด 
9.2  ฝึกซ้อม/อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และ 

ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้ 
- พนักงานทุกคนของโครงการ 
 

- ปีละ 1 ครั้ง และจัดท ารายงานสรุปผล -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

10.  การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน    
10.1 จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

จากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนดหรือยอมรับ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจ านวนพนักงานในแต่ละ
หน่วยงานของบริษัท 

- ภายในพื้นที่โครงการ   
 

- ปีละ 1 ครั้ง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

10.2 จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนไีฟ - ภายในพื้นที่โครงการ   - ปีละ 1 ครั้ง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 
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11.  สังคม-เศรษฐกิจ    
11.1  การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น

ของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ตัวแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการโดยรอบ
พื้นที่โครงการ พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการ รวมถึงส ารวจดัชนี
ความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction 
Index) ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
และหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงแผนท่ีการกระจายตัวใน
การเก็บข้อมูล 

- ชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และ
สถานประกอบการใกล้เคียงทั้งในรัศมี 5 กิโลเมตร 
และชุมชนที่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชน
พื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น สถานพยาบาล วัด และ
โรงเรียน เป็นต้น (แสดงดังรูปที่ 14) 

- รวบรวมปลีะ 1 ครั้ง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

11.2  รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนและ
ภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ า 

- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร 
 

- จัดท ารายงานสรุปผล ปีละ 1 ครั้ง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

12.  สาธารณสุข    
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพใน
พื้นที่  ในการรวบรวมข้อมูลการเข้ารับบริการด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในชุมชนด้วยโรคที่เกี่ยวข้อง
ระบบทางเดินหายใจ อัตราการป่วยของเด็กอายุ
ระหว่าง 1-12 เดือน ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 
(ICD-10 Code Job-J99) อัตราการตายของเด็กอายุ
ต่ ากว่า 5 ขวบ จากโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันและ
อัตราป่วยทุกกลุ่มอายุ 

- สถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีใกล้เคียง - ปีละ 1 ครั้ง -  บริษัท ตะวันแดง 1999 
จ ากัด 
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รูปที่ 1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 



      บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด   เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

- 209 - 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 

พิจารณาข้อร้องเรียนแล้วด าเนินการ
ตามกรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจ้งต่อผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วัน
เพื่อด าเนินการตรวจสอบทันที 

แจ้งกลับผู้ร้องเรียนภายใน 1-3 วัน  
พร้อมชี้แจงและอธิบาย 

ลักษณะของปัญหา 

ลงบันทึกผลการแจ้งกลับ 
ต่อผู้ร้องเรียน 

สรุปชี้แจงการด าเนินการแก้ไข 
พร้อมแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ภายใน 7 วัน  

-  ส านกังาน/ป้อมยามหน้าโรงงาน:  
   ประชาสัมพันธ์/สิ่งแวดล้อม 
   หมายเลขโทรศัพท ์: 056-482888  
-  จุดรับเร่ืองร้องเรียนบริเวณป้อมยาม

ด้านหน้าโรงงาน  

ไม่ได้มีสาเหตุจากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

โครงการด าเนินการแก้ไขหรือควบคุม 
ปัญหาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และก าหนดแผนงานการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  
เพื่อด าเนินการ (1-2 วันท าการ) 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไข 
และผลด าเนินการแก้ไขของโครงการ 

ติดตามผลการแก้ปัญหาก าหนดมาตรการ
เร่งด่วนภายใน 1-2 วันท าการ 

 

 บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียน 
และวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

แจ้งผล/น าเสนอการแก้ไข

ปัญหาในการประชุม 

 แจ้งผล 

 

ข้อร้องเรียนของชุมชน/ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ทบทวนสาเหตุของปัญหาและแนวทาง 
การแก้ไขเพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ า  

หากการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลา หรือกรณีแก้ไขปัญหา
ไม่ได้ในระยะสั้น ให้ด าเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ต้องรายงานให้ตัวแทนทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 
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รูปที่ 3 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 
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ตารางท่ี 1 ค่าควบคุมการระบายมลพิษจากปล่องระบายอากาศของโครงการ 

แหล่งก าเนดิ เชื้อเพลิง 
ข้อมูลของปล่องระบาย ความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศ 1/ อัตราระบายมลพิษทางอากาศ 

ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลาง อุณหภูม ิ ความเร็ว อัตราการไหล TSP SO2 NO2 TSP SO2 NO2 
(m) (m) (K) (m/s) (Nm3/s) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) (g/s) (g/s) (g/s) 

ปล่องระบายจากหม้อไอน้ าขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง 
1. ปล่องระบายของหม้อไอน้ า ชุดที่ 1 LPG 100% 23 0.97 423 8.47 4.41 30.0 5.0 13.09 120.0 225.77 0.13 0.06 1.00 

2. ปล่องระบายของหม้อไอน้ า ชุดที่ 2 
LPG : Biogas 

50:50 
23 0.97 423 10.12 5.27 30.0 25.0 65.44 110.0 206.95 0.16 0.34 1.09 

3. ปล่องระบายของหม้อไอน้ า ชุดที่ 3 
LPG : Biogas 

50:50 
23 0.97 423 10.12 5.27 30.0 25.0 65.44 110.0 206.95 0.16 0.34 1.09 

4. ปล่องระบายของหม้อไอน้ า ชุดที่ 4 
LPG : Biogas 

50:50 
23 0.97 423 10.12 5.27 30.0 25.0 65.44 110.0 206.95 0.16 0.34 1.09 

5. ปล่องระบายของหม้อไอน้ า ชุดที่ 5 
LPG : Biogas 

50:50 
23 0.97 423 10.12 5.27 30.0 25.0 65.44 110.0 206.95 0.16 0.34 1.09 

ค่ามาตรฐาน 2/ 320 60 157.07 200 376.27 - - - 
หมายเหตุ  : 1/ 1 atm, 7% exess O2 25C และ dry condition 
   2/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549  
ที่มา  :  บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด, 2564 
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รูปที่ 4 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของโครงการ 
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รูปที ่5 จุดตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอากาศและกลิ่น 

 

แจ้งเหตุไปยังห้องควบคุมหรือกดสัญญาณ
เตือนภัย ระบุประเภทของเหตุการณ์

ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน 

ควบคุมหรือระงับเหตุการณ์ผิดปกติหรือ 
ภาวะฉุกเฉินนั้นหากท าได้ ถ้าไม่สามารถ
ด าเนินการได้ให้ปิดกั้นพื้นที่และแจ้งเตือน
ผู้เกี่ยวข้อง 

พบเหตุการณ์ผิดปกติหรือภาวะฉกุเฉิน 
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รูปที ่6 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงในชุมชน 
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รูปที่ 7 จุดตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโครงการ 
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รูปที่ 8 จุดตรวจวัดน้ าผิวดิน 
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รูปที่ 9 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน (Monitoring Well) 
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รูปที่ 10 สมดุลน้ าใช้ของโครงการ 
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รูปที่ 11 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน (Monitoring Well) บริเวณพ้ืนที่โครงการ 
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 รูปที่ 12 จุดตรวจวัดคุณภาพดิน (บริเวณพ้ืนที่โครงการ)  
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รูปที่ 13 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน 
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ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล ์
เจ้าของโครงการ : บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด 
  คมกฤช โฆษิตกุล   

 (ผู้ประสานงานโครงการ) 
  คุณอาภาพร เทียนชัย   

 (ผู้ประสานงานโครงการ) 

88 หมู่ 15 ต าบลหนองแซง 
อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

โทรศัพท์  : 056-482888 
ต่อ 114 หรือ 117 
 

Komkrit.k@tawandang1999.com  
 
Apaporn.i@tawandang1999.com 

บริษัทท่ีปรึกษาสิ่งแวดล้อม : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  คุณมนทิรา  มุงสูงเนิน 

 (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 
  คุณอัษฎายุทธ วงศ์สารสิน 

 (นักวิชาการด้านสังคม) 
 

1/6 ซอยรามค าแหง 145 
แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กรุงเทพมหานคร 10240 
 

โทรศัพท์  :  02-3737799  
โทรสาร  :  02-3737979 
 

montira.m@tet1995.com 
 
aassadayut.w @tet1995.com 


