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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1)
ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ
ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ
โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด ตั้งอยู่ที่ตาบลหนองแซง อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
1.

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ
พ.ศ. 2556 บริษัท เอสวายเอ็น เจแปน เบฟเวอร์เรจ จากัด ได้นาเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อมโครงการก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์ และสุ รา โดยโครงการใช้วัตถุดิบประเภท
กากนาตาล (Molasses) และข้าว ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต มีขนาดกาลังการผลิต
แอลกอฮอล์ 95% สูงสุดประมาณ 150,000 ลิตรต่อวัน และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ให้ความเห็นชอบรายงานฯ ดังหนังสือที่ ทส 1009.3/13112 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
พ.ศ. 2559 ภายหลังที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา แล้วนัน บริษัท เอสวายเอ็น เจแปน เบฟเวอเรจ จากัด ได้มีการ
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อครังสุดท้ายเป็น บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ซึ่งประกอบ
กิจการโรงงานและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-16-1/57 ชน ประเภทหรือชนิดของ
โรงงานในลาดับที่ 16 ประกอบกิจการ ทาหรือปรุงแต่งสุรากลั่นทุกชนิด เช่น สุราขาว สุราพิเศษ สุราผสม สุราผสม
พิเศษ สุ ร าปรุ งพิเศษ และแอลกอฮอล์ ร้ อยละ 95-97 เป็นต้น ดังนัน บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด จะเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์
และสุรา ตังอยู่ที่ ตาบลหนองแซง อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อให้สอดคล้องกับการแจ้งเปลี่ยนนิติบุคคล รวมถึงการดาเนินงาน
ทางธุรกิจให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องขอโอนสิทธิ
และความรับผิดชอบต่อ รายงานฯ ให้ สผ. ได้รับทราบ และ สผ. ได้แจ้งให้คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ได้รับทราบแล้ว
ดังหนังสือที่ ทส 1009.3/13845 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
พ.ศ. 2561 บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด ได้รับพิจารณาเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้า งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และ
สุรา (ครังที่ 1) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหนังสือ ที่ อก 0304/(ส.2)
12122 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
ตามหนังสือที่ ทส.1010.3/13707 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยทบทวนรายละเอียดกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์
และสุราให้มีประสิทธิภาพและทบทวนข้อจากัดของเครื่องจักรโดยปรับลดขนาดหอกลั่นลงแต่ไม่ทาให้กาลังการผลิต
โดยรวมลดลงจากเดิม 150,000 ลิ ตร/วัน ตามที่ได้รับเห็ นชอบ (แบ่งเป็นใช้กากนาตาลเป็นวัตถุดิบ ปริมาณ
115,000 ลิตร/วัน และใช้ข้า วเป็น วัตถุดิบ 35,000 ลิตร/วัน) เป็น 140,000 ลิตร/วัน โดยโครงการจะติ ดตัง
หม้อกลั่น 1 และหม้อกลั่น 2 ขนาดกาลังการผลิตแอลกอฮอล์ 10,000 ลิตร/วัน โดยเพิ่มผลไม้ (สับปะรดและองุ่น)
เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ภายใต้เงื่อนไขไม่เปลี่ยนแปลงกาลังการผลิตรวมที่ 150,000 ลิตร/วัน
ตามที่ได้รับอนุญาต โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
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ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิ ตแอลกอฮอล์และสุ รา
(ครังที่ 1) และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวในเบืองต้น
และน าเสนอคณะกรรมการผู้ ช านาญการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการ
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครังที่ 11/2561 เมื่อวั นที่ 26 กันยายน 2561
(ที่ ทส.1010.3/13707 ลงวัน ที่ 1 ตุล าคม 2561 ) ซึ่งคณะกรรมการผู้ ช านาญการฯ มีมติรับทราบรายงาน
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ครังที่ 1)
พ.ศ. 2562 หลังจากที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานฯ และสานักงานนโยบายและ
แผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มได้ พิ จ ารณาข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วในเบืองต้ น และน าเสนอคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภค
ที่สนับสนุน ในการประชุมครังที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ มีมติ
รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ครังที่ 1) บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด ได้ดาเนินการตาม
ขันตอนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการยื่นเอกสารเพื่ อขอขยายโรงงาน ครังที่ 1 (อ้างถึงหนังสือ ใบอนุญาต
ประกอบกิจการทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-16-1/57 ชน. ใบอนุญาตขยายโรงงาน ครังที่ 1 ที่ (กร.2) 03-526/2562
ประเภทหรื อชนิ ดของโรงงานล าดับ ที่ 16 ประกอบกิจการบรั่นดี และบันทึกการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ครังที่ 4
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบับนี เปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนโรงงานใหม่จากเดิม ทะเบียนโรงงานเลขที่
3-16-1/57 ชน. เป็นทะเบียนโรงงานเลขที่ 10180000125573 เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม มีการปรับปรุง
กระบวนการออกเลขทะเบียนโรงงานใหม่ ตามหนังสือ กตร.สปอ. ที่ อก. 0203/ว 3946 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561
เรื่อง การใช้เลขทะเบียนโรงงานแบบใหม่ จานวน 14 หลัก)
พ.ศ. 2563 ได้รับพิจารณาเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ครังที่ 2) ของบริษัท ตะวันแดง
1999 จากัด จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหนังสือ ที่ อก 0304/(ส.2) 1048 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 และ
ส านั กงานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม ตามหนังสื อที่ ทส.1010.3/2845 ลงวัน ที่
3 มีนาคม 2563 โดยขออนุญาตขยายโรงงาน ครังที่ 2 เพิ่มเครื่องจักร 992.50 แรงม้า เพิ่มประเภทหรือชนิดของ
โรงงานลาดับที่ 18 ประกอบกิจการผลิตไวน์ ที่กาลังการผลิต 1,200 ลิตร/วัน โดยลดกาลังการผลิตแอลกอฮอล์ 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 กาลังการผลิตรวม 150,000 ลิตร/วัน ตามที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม
ปั จ จุ บั น บริ ษัทฯ อยู่ ในระหว่างการพิจารณารายงานการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิ ตแอลกอฮอล์ และสุรา (ครังที่ 3)
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เนื่องจาก
บริ ษัทฯ จะทาการปรั บ ปรุ งผั ง การใช้ป ระโยชน์ พืนที่และรายละเอีย ดการใช้ประโยชน์ พืนที่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การดาเนินการในปัจจุบัน และรองรับพืนที่สาหรับการขยายกาลังการผลิตในอนาคต การปรับเปลี่ยนสัดส่ว น
ผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบาบัดนาเสีย และการขอยกเลิกเครื่องจักร ได้แก่ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
และปล่องระบายของหน่วยผลิตไฟฟ้า โดยไม่เปลี่ยนแปลงกาลังการผลิตที่ 150,000 ลิตร/วัน ซึ่งเงื่อนไขในมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. (หนังสือที่ ทส 1009.3/13112
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556) ระบุว่า ในกรณีที่บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว
ซึ่งเข้าข่ายที่จ ะต้องจัดทารายงานการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม (EIA) ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสื อเห็ นชอบที่ร ะบุว่า “ในกรณีที่บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด
มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับความเห็นไว้แล้ว ให้บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ
หรืออนุญาตดาเนินการ” ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวจะต้องจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และเสนอขอความเห็นชอบต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดาเนินโครงการ
พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้ พิจารณาการขยายตัวของตลาดสุราทังในและต่างประเทศ พบว่า มีแนวโน้มของ
การบริโภคที่เพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง ดังนัน บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด จึงวางแผนขยายกาลังการผลิตเพื่อรองรับ
ความต้ อ งการของตลาดสุ ร า โดยการขยายก าลั ง การผลิ ต จาก 150,000 ลิ ต ร/วั น เป็ น 300,000 ลิ ต ร/วั น
(เพิ่มขึน 150,000 ลิตร/วัน) แสดงดังตารางที่ 1.1-1
ตารางที่ 1.1-1 ตารางเปรียบเทียบกาลังการผลิตแอลกอฮอล์และสุราก่อนและภายหลังขยายกาลังการผลิต
กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรา
1. สุรากลั่นที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบ
2. สุรากลั่นที่ใช้กากน้าตาลเป็นวัตถุดิบ
3. สุรากลั่นชนิดสุราพิเศษประเภทบรั่นดีที่ใช้ ผลไม้
(สับปะรด/องุ่น) เป็นวัตถุดิบ
4. สุราแช่ผลไม้/สุราแช่ข้าว
(ไวน์ผลไม้/ไวน์ข้าว)
รวมกาลังการผลิต

กาลังการผลิต (ลิตร/วัน)
ก่อนขยาย
ภายหลังขยาย
103,800
217,800
35,000
35,000
10,000
46,000
1,200

1,200

150,000

300,000

หมายเหตุ
เพิ่มขึน 114,000 ลิตร/วัน
ไม่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน 36,000 ลิตร/วัน
ไม่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น 150,000 ลิตร/วัน

ที่มา : บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด, 2564

จากรายละเอียดการเพิ่มกาลังการผลิตดังกล่าว จึง เข้าข่ายที่จะต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ
หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเ ศษ 3 ง
วันที่ 4 มกราคม 2562 กาหนดให้ประเภทโครงการอุตสาหกรรมผลิตสุราและแอลกอฮอล์ที่มีกาลังการผลิตตังแต่
40,000 ลิตร/เดือน ขึนไป (คิดเทียบที่ 28 ดีกรี) ต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอ
ต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบ
ในขั นตอนขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า งและในขั นตอนขออนุ ญ าตประกอบกิ จ การแล้ ว แต่ ก รณี ตามที่ ก าหนด ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เพื่อศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการดาเนินงาน ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์พืนที่โครงการ
ขนาด กิจกรรมการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ เปรียบเทียบก่อนและภายหลังขยายกาลังการผลิต
2) ศึกษาข้อมูลพืนฐานสภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปในพืนที่ศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาทางด้านทรัพยากร
กายภาพ และทรัพยากรชีวภาพ โดยจาแนกเป็นชนิดที่ฟื้นฟูได้แ ละฟื้นฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่า การใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ คุณค่าคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รวมถึงการดาเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การสาธารณสุข
และสุขภาพ
3) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อน
ขยายกาลังการผลิต (อ้างถึง หนังสือที่ ทส 1009.3/13112 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556) เพื่อนาผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ รวมทังปัญหาและอุปสรรคไปปรับปรุง/แก้ไข/ยกเลิกบางมาตรการ และกาหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทังหมด เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการเป็นแผนที่สามารถป้องกันและลด
ปัญหาได้ทังพืนที่ภายหลังขยายกาลังการผลิต
4) เพื่อนาข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการจากการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาประกอบการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด
5) เพื่อวิเคราะห์และประเมินทางเลือกในการดาเนินการ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
สังคม การสาธารณสุข และสุขภาพที่คาดว่าอาจจะเกิดขึนจากการดาเนินกิจกรรมการผลิตของโครงการก่อนขยาย
กาลังการผลิต และภายหลังขยายกาลั งการผลิ ต ทังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นผลกระทบโดยตรง และ
ผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต
6) เพื่อเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทังในระยะก่อสร้างและดาเนินการ ตลอดจน
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมให้ ส อดคล้ องกับรายละเอียดโครงการและสภาพพืนที่และ
เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อหน่วยงานอนุญาต เพื่อเป็นเอกสารประกอบ
ในการขออนุญาตประกอบกิจการต่อหน่วยงานอนุญาตต่อไป
1.3 แนวทางการศึกษา
1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ
ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562)
2) แนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน (ปรับปรุงครังที่ 1) พ.ศ. 2558
3) ประกาศสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทาง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562)
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4) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556
5) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ สาหรับโครงการ
ประเภทอุตสาหกรรม ปิโตเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2561)
6) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพเสียงสาหรับโครงการ
ประเภทอุตสาหกรรม ปิโตเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2561)
7) แนวทางการพิจ ารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม ด้านการจัดการนาเสี ยส าหรั บ
คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของกองวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2562)
8) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ สาหรับ
คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
1.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาแนวทางเลือกของโครงการ
1.4.1 แนวทางเลือกในการดาเนินโครงการ
การพิจารณาแนวทางเลือกในการพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และ
สุรา (ส่วนขยาย ครังที่ 1) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด ตังอยู่ตาบลหนองแซง อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โดยมีพืนที่ในภาพรวมประมาณ 810.87 ไร่ (แบ่งเป็นพืนที่โครงการ 763.22 ไร่ และบริษัท ดินสวย นาใส จากัด
47.65 ไร่) และภายหลังขยายกาลังการผลิต พืนที่ในภาพรวมไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ พืนที่โครงการลดลงเป็น
610.34 ไร่ (ลดลง 152.88 ไร่) ซึ่งจะใช้เป็นพืนที่ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จากัด (โรงงานผลิตเบียร์)
ในอนาคต นอกจากนี โครงการจะขยายกาลังการผลิตจากเดิมมี กาลังการผลิต รวมสู งสุดที่ 150,000 ลิตร/วัน
เพิ่มขึนเป็น 300,000 ลิตร/วัน (เพิ่มขึน 150,000 ลิตร/วัน) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความเหมาะสมของพืนที่ตังโครงการ
ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมและการลงทุน การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
ด้านสังคม และเพื่อให้การพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
มาใช้ในการประเมินทางเลือกวิธีการดาเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี
การพิจารณาแนวทางเลือกเป็นการพิจารณาร่วมกันในหลายปัจจัยโดยเฉพาะปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น โครงการมี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และสุ ข ภาพให้ เ กิ ด ผลกระทบน้ อ ยที่ สุ ด ทั งนี
จากการพิจารณาแนวทางเลือกด้านที่ตังโครงการ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งนาใช้ และความเพียงพอ
ของนาดิบที่มีความเหมาะสมต่อการเพิ่มกาลังการผลิต ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการขยายกาลังการผลิต
จากเดิมมีกาลังการผลิตรวมสูงสุดที่ 150,000 ลิตร/วัน เพิ่มขึนเป็น 300,000 ลิตร/วัน (เพิ่มขึน 150,000 ลิตร/วัน)
พบว่า มีแนวทางเลือก 2 ทางเลือก ดังนี
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2.1) แนวทางเลือกที่ 1 : การขยายกาลังการผลิตจะดาเนินการภายในพืนที่โครงการเดิม โดยปรับปรุง
และพัฒ นาระบบสาธารณูป โภค และการจัดการด้านสิ่ งแวดล้ อม โดยภายหลั ง ขยายกาลั งการผลิ ตโครงการ
จะดาเนินการก่อสร้างอาคารและติดตังเครื่องจักรเพิ่มเติมภายในขอบเขตบริเวณพืนที่โรงงานเดิม ทังนี ได้คานึงถึง
ความพร้อมของระบบสาธาณูปโภคพืนฐานและบุคลากรที่มีอยู่เดิมของโครงการ ซึ่งสามารถใช้สนับสนุน และ
ควบคุมการดาเนินการของโครงการได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบผลิตนาประปา ระบบบาบัดนาเสีย
ระบบจ่ายไอนา ระบบระบายนาและป้องกันนาท่วม รวมถึงพนักงานควบคุมการผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนัน
จึ ง กล่ า วได้ ว่ า พื นที่ โ ครงการมี ค วามเหมาะสมในด้ า นที่ ตั งโครงการในการขยายก าลั ง การผลิ ต นอกจากนี
เมื่อพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการ ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นพืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ทังหมด จึงกล่าวได้ว่าพืนที่
โครงการเดิมมีความเหมาะสมในด้านที่ตังโครงการในการเพิ่มกาลังการผลิต เนื่องจากที่ตังในปัจจุบันสามารถที่จะ
รองรับการปฏิบัติงานของส่วนที่จะเพิ่มกาลังการผลิตได้อย่างเพียงพอ
2.2) แนวทางเลือกที่ 2 : เพิ่มกาลังการผลิตโดยหาที่ตังโครงการใหม่ ในการพัฒนาพืนที่ระบบ
สาธารณูปโภคพืนฐานเพื่อใช้ประโยชน์ และจัดหาแหล่งนาดิบ/นาใช้ให้เพียงพอต่อการที่จะนามาใช้ในกระบวนการผลิต
และกิจกรรมของพนักงานภายหลังขยายกาลังการผลิต
1.4.2 เกณฑ์การคัดเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสม
การคัดเลื อกแนวทางเลื อกการขยายกาลั ง การผลิ ต เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสม
ของแต่ละแนวทางเลือก โดยจัดทารายการตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklists) ซึ่งเป็น
การพิจารณาให้คะแนน-ถ่วงนาหนัก (Scaling Weighting Technique) ร่วมกับการพิจารณาผลกระทบการพิจารณา
เลือกที่ตังโครงการ ด้านวิศวกรรมและการลงทุน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ในการศึกษาทางเลื อกครั งนีจึงคานึงผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้ อมเป็นหลั ก โดยกาหนดน าหนัก
คะแนนด้านสิ่งแวดล้อมสูงที่สุดเท่ากับ 35 คะแนน เพื่อให้การดาเนินโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้ เคีย งน้ อยที่สุ ด ส่ ว นคะแนนด้านวิศวกรรมและการลงทุน ด้านสั งคม ด้านสุ ขภาพและอาชีว อนามั ย และ
ความปลอดภัย จะมีคะแนนในลาดับรองลงมา คะแนนเต็ม 100 คะแนน เพื่อวิเคราะห์และคัดเลือกแนวทางเลือก
ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาสูงสุด โดยมีหลักเกณฑ์ ปัจจัยย่อย และนาหนักคะแนนในแต่ละด้านดังนี
1) ด้านที่ตั้งโครงการ (20 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี
(1) ด้านความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนด (7 คะแนน) : พิจารณาถึงลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดินของโครงการว่า ประเภท ชนิด และจาพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด ชัยนาท พ.ศ. 2560 พบว่าพืนที่ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด ตังอยู่ในพืนที่
หมายเลข 3.15 เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากพืนที่ตังของโครงการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงบังคับ อ้างถึง “ข้อ 13 ของกฎกระทรวงฉบับบนี้ กล่าวคือ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่ ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลง
เดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ ถือ
กรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงาน
ที่ใช้ในการผลิ ตเดิม ” ดังนั น การพัฒ นาพืนที่โ ครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิ ตแอลกอฮอล์ และสุรา
ส่วนขยายครังที่ 1 จึงไม่ขัดต่อข้อกาหนดกฎหมายบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ.2560
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(2) ด้านระบบเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภค (8 คะแนน) : การที่โครงการจะขยาย
กาลังการผลิตตังอยู่ในพืนที่เดิม ทาให้สามารถใช้ระบบเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ร่วมกันได้ เช่น
อาคารสานักงาน อาคารส่วนการผลิต อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ ระบบผลิตนาประปา ระบบผลิตไอนา ระบบบาบัดนาเสีย
ระบบดับเพลิง เป็นต้น จึงทาให้การขยายกาลังการผลิตในพืนที่เดิมของโครงการสามารถลดต้นทุนในการก่อสร้าง
รวมถึงค่าดูแลรักษาได้เป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกันในกรณีที่ไปตังยังพืนที่อื่น
(3) ด้านทรัพยากรบุคคล (5 คะแนน) : พิจารณาว่าการที่โครงการจะขยายกาลังการผลิตที่ตัง
อยู่ในพืนที่เดียวกับโรงงานปัจจุบัน ทาให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากระบบการต่างๆ ต้องใช้ร่วมกันได้ รวมถึงกระบวนการผลิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม จึงสามารถหมุนเวียน
บุคลากรเดิมมาช่วยในการดาเนินงานจัดการได้ ซึ่งทาให้สะดวกในแง่ของการบริหารจัดการในภาพรวมของพืนที่
ทังนี กรณีที่รับพนักงานเพิ่มก็สามารถหาแรงงานที่มีฝีมือในการผลิตจากแรงงานในท้องถิ่น หรือสามารถทาการฝึกฝน
ให้เกิดความชานาญในการดาเนินกิจกรรมการผลิตได้ ลดต้นทุนทังในระยะเวลาการพัฒนาและมีศักยภาพ
2) ด้านสิ่งแวดล้อม (35 คะแนน) : จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ การตรวจสอบข้อจากัดด้าน
สิ่งแวดล้อม และการสารวจภาคสนาม พบว่า มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของแนวทางเลือกทัง 2 ทางเลือก โดยในส่วนที่
ไม่มีความแตกต่างกันและไม่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ในเชิงปริ มาณ ได้แก่ (1) สภาพภูมิประเทศ (2) สภาพทาง
ธรณีวิทยาและแผ่นดิน ไหว (3) แหล่งนาผิวดิน/คุณภาพนาผิวดิน (4) ทรัพยากรดิน (5) พรรณไม้ (6) สัตว์ป่า
และสัตว์นา และ (7) แหล่งท่องเที่ยว ส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่างและสามารถนามาเปรียบเทียบ
กันได้ในเชิงปริมาณ ได้แก่ (1) คุณภาพอากาศและเสียงรบกวน (2) การใช้นา (3) ของเสียจากกระบวนการผลิต
(4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ (5) การคมนาคม โดยมีรายละเอียดดังนี
(1) คุณภาพอากาศและเสียงรบกวน (5 คะแนน) : พิจารณาจากพืนที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม
เช่น ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่ ราชการ รวมถึงชุมชนที่ตังอยู่ใกล้เคียงพืนที่โครงการ
และทิศทางลมที่พัดผ่านพืนที่โครงการ การดาเนินกิจกรรมของโครงการอาจก่อให้เกิดมลพิษด้านคุณภาพอากาศ
จากการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบาย เช่นเดียวกันกับมลพิษด้านเสียงที่อาจเพิ่มขึนจากกระบวนการผลิต
และการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ ซึ่งมลพิษดังกล่าวนีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเพิ่มขึน
(2) การใช้น า (10 คะแนน) : พิจารณาการใช้นาทังในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
โดยในช่วงระยะก่อสร้างจาแนกตามลักษณะกิจกรรมได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) นาใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของ
คนงานก่อสร้าง และ 2) นาใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ส่วนในช่วงระยะดาเนินการ กระบวนการผลิตของโครงการ
มีความต้องการใช้นาในกระบวนการผลิตในปริมาณมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของนาเป็นหลัก โดยจะแบ่ง
การใช้นาออกเป็น 4 ส่วน ได้ แก่ นาใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน นาใช้ในการรดต้นไม้ นาใช้ในระบบ
ผลิตนาประปา และนาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งโครงการได้รับอนุญาตให้สูบนาดิบจากแม่นาท่าจีนจากโครงการ
ส่งนาและบารุงรักษาพลเทพ สานักงานชลประทานที่ 12 มาเก็บไว้ในบ่อเก็บนาดิบของโครงการ
(3) ของเสียและนาเสียจากกระบวนการผลิต (10 คะแนน) : โดยพิจารณาการเพิ่มขึนของ
ปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตที่ เพิ่มขึน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น กากผลไม้ กากของเสีย
ประเภทขวดแก้ว กากของเสียประเภทกระดาษ กากของเสียประเภทเศษเหล็ก/สแตนเลส/อลูมิเนียม กากของเสีย
ประเภทพลาสติก ขยะจากการซ่อมบารุ งในส่วนต่างๆของโรงงาน นามันใช้แล้ว (Used Oil) และกากตะกอน
จากระบบบาบัดนาเสีย เป็นต้น
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(4) การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพืนที่ศึกษา (5 คะแนน) : การขยายกาลังการผลิตในครังนี
จะใช้ประโยชน์ที่ดินภายในบริเวณพืนที่โครงการเดิม โดยไม่ได้มีการขยายพืนที่ออกนอกเขตโรงงานแต่อย่างใด
(5) การคมนาคมขนส่ง (5 คะแนน) : เนื่องจากในช่วงระยะก่อสร้าง โครงการจะมีการขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์/เครื่ องจั กร ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านการกีดขวางเส้ นทางการคมนาคมขนส่ ง และทาให้ปริ มาณ
การจราจรในพืนที่หนาแน่น แต่เป็นช่วงระยะเวลาสัน ๆ โดยพิจารณาถึงความหนาแน่นจากปริมาณการจราจรที่
เพิ่มขึน ส่วนระยะดาเนินการปริมาณจราจรที่เพิ่มขึนจากการขนส่งวัตถุ ดิบ/สารเคมีเข้าสู่พืนที่โรงงานจะทาให้มี
ปริมาณการจราจรเพิ่มขึน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนที่อยู่ในเส้นทางการขนส่ง วัตถุดิ บ /
สารเคมี เข้าสู่โรงงาน
3) ด้านวิศวกรรมและการลงทุน (15 คะแนน) : โครงการจะต้องพิจารณาความเหมาะสมทังทางด้าน
วิศวกรรม การออกแบบ และการก่อสร้าง โดยมีดัชนีชีวัดที่จะนามาพิจารณาดังนี
(1) ด้านการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ (3 คะแนน) : การขยายกาลังการผลิตยังคง
ใช้ชนิดวัตถุดิบเดิม ได้แก่ กากนาตาล (Molasses) ข้าวหรือธัญพืช ผลไม้ (สับปะรดและองุ่น) นาผลไม้เข้มข้น
(สับปะรด องุ่น แอปเปิ้ล เป็นต้น) และนาตาล โดยจะพิจารณาถึงปริมาณวัตถุดิบที่นามาใช้ในแต่ละแนวทางเลือก
ว่ามีปริมาณวัตถุดิบที่นามาใช้มากน้อยต่างกันเพียงใด รวมทังการขนส่งผลิตภัณฑ์เดินทางได้อย่างสะดวกหรือไม่
(2) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของพืนที่โครงการ (3 คะแนน) : การขยายกาลังการผลิ ต ของ
โครงการในครังนี โครงการจะดาเนินการก่อสร้างอาคารผลิตและติดตังเครื่องจักรเพิ่มเติมในพืนที่เดิมของโครงการ
ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์พืนที่ของโครงการในการสนับสนุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึน
แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังขยายกาลังการผลิต ขนาดพืนที่โรงงานในภาพรวมไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
(3) ด้านการลงทุน (3 คะแนน) : การขยายกาลังการผลิตในครังนีจะใช้ประโยชน์ในพืนที่เดิม และ
เลือกใช้เทคโนโลยีเดิม ทาให้กระบวนการผลิตควบคุมง่าย ประสิทธิภาพดีกว่า ประหยัดพลังงาน และการจัดการ
มลพิษดีกว่าระบบเดิม รวมทังเป็นการใช้งานเครื่องจักรเดิมที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ หม้อไอนา ขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง
จานวน 5 ชุด หอกลั่น 1 และหอกลั่น 2 ทาให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยพิจารณามูลค่าของ
การลงทุนในการประเมินเปรียบเทียบจะพิจารณาจากมูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ ได้แก่
ค่าก่อสร้างโครงการ ค่าบารุงรักษา ความคุ้มค่าและการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่คิดเป็นมูล ค่าปัจจุบันสุ ทธิ
ของโครงการ (NPV : Net Present Value) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C : Benefit Cost Ratio)
ของแต่ละทางเลือกว่ามากหรือน้อยเพียงใดที่จะส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนต่ากว่า
(4) ด้านระบบสาธารณูปโภค (3 คะแนน) : เนื่องจากการขยายกาลังการผลิตในครังนี ตังอยู่
พืนที่ เดิม ซึ่งถือว่ามีระบบสาธารณูปโภคความครบครัน เช่น แหล่งนาใช้ ระบบผลิตนาประปา ระบบจ่ายไฟฟ้า
ระบบผลิตไอนา ระบบบาบัดนาเสีย และระบบดับเพลิง ดังนัน การขยายกาลังการผลิตในครังนีจึงสามารถใช้ระบบการ
สาธารณูปโภคต่างๆ ร่วมกันได้
(5) ด้านความยากง่ายในการปฏิบัติงาน การควบคุม และการซ่อมบารุง (3 คะแนน) : เป็นการ
พิจ ารณาความสะดวก/ความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน ความยากง่ายในการปฏิบัติงาน การควบคุม และ
การซ่อมบารุง
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4) ด้านสังคม (15 คะแนน) : เนื่องจากการพัฒนาโครงการทังในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
อาจส่ ง ผลกระทบต่อ สิ่ ง แวดล้ อ มและมี ค วามวิ ตกกั ง วล ดั ง นั นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนจึ งมี ค วามส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งในการคัดเลื อกแนวทางเลื อกที่มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดการยอมรับโครงการมากที่สุ ด โดยมี
รายละเอียดของปัจจัยในการพิจารณาดังนี
(1) การรบกวน/เพิ่มภาระต่อสถานบริการของรัฐหรือเอกชน ชุมชนหรือแหล่งประชุมชุมนุม
เพื่อกิจกรรมของประชาชนส่วนใหญ่ สถานพยาบาล ศาสนสถาน โรงเรียน (5 คะแนน) : พิจารณาว่าการดาเนินการ
ของแต่ละแนวทางเลือกจะเป็นการรบกวน/เพิ่มภาระต่อสถานบริการของรัฐหรือเอกชน ชุมชนหรือแหล่งประชุม
ชุมนุมเพื่อกิจกรรมของประชาชนส่วนใหญ่ เช่น สถานพยาบาล ศาสนสถาน โรงเรียน มากหรือน้อยเพียงใด
(2) การจ้างงานในชุมชน (5 คะแนน) : พิจารณาว่าการดาเนินการของแต่ละแนวทางเลือก
ซึ่งมีการจ้างงานในชุมชนทังในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการมากหรือน้อยเพียงใด
(3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (5 คะแนน) : พิจารณาว่า
การด าเนิ น การของแต่ ล ะแนวทางเลื อ กจะส่ งเสริม หรือ สนั บสนุ นให้ ก ารมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชนในการติ ดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึนจากการดาเนินการของโครงการมากหรือน้อยเพียงใด
5) ด้านสุขภาพ/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (15 คะแนน) : การพิจารณาความเหมาะสม
ด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาแนวทางเลื อก ทังนี หากแนวทางเลือก
อยู่ในพืนที่ที่เข้าถึงยากหรื อพืนที่ที่มีความเสี่ยงสู งย่อมมีผลกระทบในระดับสู งกว่าแนวทางเลื อกของโครงการ
ที่อยู่ในพืนที่เดิม โดยมีดัชนีชีวัดที่นามาใช้ประกอบการพิจารณาดังนี
(1) ความปลอดภัยจากการขนส่ง (7 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี
1.1) ระยะก่อสร้าง (2 คะแนน) : พิจารณาจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึนของแต่ละ
แนวทางเลือกจากการขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์ในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึน
1.2) ระยะดาเนินการ (5 คะแนน) : พิจารณาจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึนของแต่ละ
แนวทางเลือกจากการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และกากของเสีย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึน
(2) ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย (8 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี
2.1) ระยะก่อสร้าง (3 คะแนน) : เนื่องจากการก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่โดยรอบพืนที่โครงการและงานก่อสร้างทังทางด้านคุณภาพอากาศ เสียง
ความเครียด/ความกังวล และการคมนาคม แต่มีผลกระทบเพียงระยะสันเท่านัน
2.2) ระยะดาเนินการ (5 คะแนน) : เนื่องจากการขยายกาลังการผลิตของโครงการอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่โดยรอบพืนที่โครงการและพนักงานที่ทางานในโครงการ
ทังทางด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความเครียด/ความกังวล การคมนาคม การสัมผัสสารเคมี โรคจากการประกอบ
อาชีพ และสภาพสิ่งแวดล้อมในการทางาน เป็นต้น
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1.4.3 เกณฑ์การประเมินแนวทางเลือกที่เหมาะสมและการถ่วงน้าหนัก
สาหรับการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละปัจจัยจะพิจารณาจากความได้เปรียบ/เสียเปรียบ หรือข้อดี/
ข้อเสีย โดยการให้ค่าตัวคูณลักษณะเช่นเดียวกันกับการให้คะแนนค่าความสาคัญ การให้ค่าตัวคูณหรือค่าถ่วง
นาหนักจะเป็นการถ่วงค่าความสาคัญของปัจจัยในแต่ละแนวทางเลือกของโครงการ สาหรับค่าตัวคูณในโครงการนี
ได้กาหนดให้เป็น 2 ลักษณะ ตามประเภทของข้อมูลในแต่ละปัจจัยย่อยที่จะนามาเปรียบเทียบแสดงดังตารางที่
1.4.3-1 และตารางที่ 1.4.3-2 ค่าตัวคูณสาหรับประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้ และประเด็นที่ประเมินเป็น
ตัวเลขได้ ตามลาดับ ซึ่งค่าตัวคูณของทังสองลักษณะดังกล่าวแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกาหนดให้ปัจจัยในแต่ล ะ
แนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมน้อย หรือมีผลกระทบรุนแรงมีค่าตัวคูณเท่ากับ 0.2 เพื่อหลีกเลี่ยงการพัฒนา
โครงการ ส่วนปัจจัยในแต่ละแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด หรือไม่มีผลกระทบมีค่าตัวคูณเท่ากับ 1.0
ซึ่งจะเป็นแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการต่อไป ส่วนแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมค่อนข้างสูง
หรือมีผลกระทบต่า แนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมปานกลาง หรือมีผลกระทบปานกลาง และแนวทางเลื อก
ที่มีความเหมาะสมค่อนข้างต่า หรือมีผลกระทบสูง จะมีค่าตัวคูณเท่ากับ 0.8 0.6 และ 0.4 ตามลาดับ
ตารางที่ 1.4.3-1 ค่าตัวคูณสาหรับประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้
ระดับเชิงคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ไม่ค่อยดี

ค่าตัวคูณ
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด, 2564

ตารางที่ 1.4.3-2 ค่าตัวคูณสาหรับประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขได้
ระดับ
1
2
3
4
5

ระดับเชิงคุณภาพ
มีความเหมาะสมสูงที่สุด หรือไม่มผี ลกระทบ
มีความเหมาะสมค่อนข้างสูง หรือมีผลกระทบต่า
มีความเหมาะสมปานกลาง หรือมีผลกระทบปานกลาง
มีความเหมาะสมค่อนข้างต่า หรือมีผลกระทบสูง
มีความเหมาะสมน้อย หรือมีผลกระทบรุนแรง

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด, 2564
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บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

2.

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

รายละเอียดโครงการ

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครังที่ 1) ของบริษัท ตะวันแดง
1999 จ ากัด ไม่ทาให้ที่ตั งโครงการเปลี ่ย นแปลงไปจากเดิม ตั งอยู่ห มู่ที่ 15 บ้า นเขาน้อ ย ตาบลหนองแซง
อาเภอหัน คา จังหวัดชัย นาท มีพืนที่โ รงงานรวมทังสิ น 810.87 ไร่ (แบ่งเป็นพืนที่โ ครงการ 763.22 ไร่ และ
บริษัท ดินสวย นาใส จากัด 47.65 ไร่) และภายหลังขยายกาลังการผลิต พืนที่โครงการลดลงจากเดิม 763.22 ไร่ เป็น
610.34 ไร่ (ลดลง 152.88 ไร่) ซึ่งจะใช้เป็นพืนที่ ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จากัด (โรงงานผลิตเบียร์)
ในอนาคต โดยพืนที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณโดยรอบ ดังนี (แสดงดังรูปที่ 2.1-1)
ทิศเหนือ

ติดกับ

ทางสาธารณประโยชน์ ถัดไปเป็น บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จากัด และ
บริษัท ดินสวย นาใส จากัด ตามลาดับ

ทิศใต้

ติดกับ

ไร่มันสาปะหลังและอ้อย

ทิศตะวันตก

ติดกับ

ทางสาธารณประโยชน์ ถัดไปเป็น ไร่มันสาปะหลัง และบ้านเขาน้อย

ทิศตะวันออก ติดกับ

ทางสาธารณประโยชน์ และพืนที่ป่าชุมชนเขาน้อย/พืนที่บุคคลอื่น และถัดไป
เป็นพืนที่เขาน้อย

2.2 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่และผังองค์ประกอบโครงการ
การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น ของโครงการก่ อ นขยายก าลั ง การผลิ ต มีพืนที่ในภาพรวมประมาณ 810.87 ไร่
(แบ่งเป็นพืนที่โครงการ 763.22 ไร่ และบริษัท ดินสวย นาใส จากัด 47.65 ไร่) และภายหลังขยายกาลังการผลิต
พืนที่โ ครงการลดลงจากเดิ ม 763.22 ไร่ เป็น 610.34 ไร่ (ลดลง 152.88 ไร่ ) ซึ่งจะใช้เป็น พืนที่ ข องบริ ษั ท
โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จากัด (โรงงานผลิตเบียร์) ในอนาคต โดยสัดสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อนและ
หลังขยายภายในพืนที่โครงการ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2.2-1
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บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

รูปที่ 2.1-1 ตาแหน่งที่ตังโครงการและพืนที่โดยรอบ
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 2.2-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ
การใช้ประโยชน์พื้นที่
พื้นที่โครงการ
1. หน่วยเก็บวัตถุดิบ
2. หน่วยผลิต
3. หน่วยเก็บสินค้า
4. หน่วยบ่มแอลกอฮอล์
5. บ้านพักพนักงาน/บ้านพักสรรพสามิต
6. หน่วยผลิตนาประปา
7. บ่อเก็บนาดิบ
8. บ่อหน่วงนาฝน
9. ระบบบาบัดนาเสียแบบตะกอนเร่ง (AS)
10. หน่วยผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB)
11. หน่วยผลิตไฟฟ้า
12. พืนที่อาคารอื่นๆ
13. พืนที่สีเขียว
14. ถนน จุดรวมพล พืนที่ว่างภายในโครงการ
รวมพื้นที่โครงการ
พืนที่บริษัทดินสวย นาใส จากัด
พืนที่บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จากัด
พื้นที่ภาพรวมทั้งหมด
หมายเหตุ :
ที่มา

:

1/

ก่อนขยาย
กาลังการผลิต1/
ไร่
ร้อยละ
2.73
11.36
21.88
9.64
2.31
1.69
71.27
5.40
61.87
3.93
0.97
3.69
261.61
304.87
763.22
47.65
810.87

0.36
1.49
2.87
1.26
0.30
0.22
9.34
0.71
8.11
0.52
0.13
0.48
34.28
39.95
100.00
-

ภายหลัง
ขยายกาลังการผลิต
ไร่
ร้อยละ
2.73
14.10
21.88
9.64
2.31
3.36
71.27
5.40
61.87
3.93
1.17
3.69
243.22
165.77
610.34
47.65
152.88
810.87

0.45
2.31
3.59
1.58
0.38
0.54
11.68
0.89
10.14
0.64
0.19
0.60
39.85
27.16
100.00
-

หมายเหตุ
ไม่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน 2.75 ไร่
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน 1.67 ไร่
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน 0.20 ไร่
ไม่เปลี่ยนแปลง
ลดลง 18.39 ไร่
ลดลง 139.10 ไร่
ลดลง 152.88 ไร่
ไม่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน 152.88 ไร่
ไม่เปลี่ยนแปลง

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
แอลกอฮอล์และสุรา (ครังที่3), 2564
บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด, 2564
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บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

รูปที่ 2.2-2 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการภายหลังขยายกาลังการผลิต
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

2.3 วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์
1) วัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักสาคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุราของโครงการ คือ กากนาตาล (Molasses)
ข้าวหรือธัญพืช ผลไม้ (สับปะรดและองุ่น) นาผลไม้เข้มข้น (สับปะรด องุ่น แอปเปิ้ล เป็นต้น) และนาตาล รายละเอียด
ดังตารางที่ 2.3-1
2) สารเคมี
สารเคมีที่ใช้ในโครงการก่อนและภายหลังขยายกาลังการผลิต ส่วนใหญ่จะเป็นสารที่ใช้ระบบผลิต
นาประปา ระบบผลิ ต ไอนา ระบบหมั ก สุ ร า และระบบบาบั ด นาเสี ย ได้ แ ก่ โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (NaOH)
กรดไฮโดรคลอริก (HCl) โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ โพลีอะคริลาไมด์ โซเดียมคลอไรด์
(NaCl) โซเดียมซัลไฟต์ ไตรโซเดียมฟอสเฟต กรดซัลฟิวริก (H2SO4) ยูเรีย ถ่านกัมมันต์ สารเคมีป้องกันตะกรัน
(Anti-Scale) แอมโมเนียมซัลเฟต ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต และสารป้องกันฟอง (Antifoam) โดยแหล่งที่มาของ
สารเคมีมาจากตัวแทนจาหน่ายภายในประเทศ รายละเอียดอ้างถึงตารางที่ 2.3-1
3) ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้
ผลิตภัณฑ์หลักของโครงการ คือ แอลกอฮอล์ 95% สุราขาว สุราพิเศษ/ สุราปรุงพิเศษ/ สุราผสม/ สุรา
ผสมพิเศษ/สุรากลั่นชนิดสุราพิเศษ ประเภทบรั่นดี และสุราแช่ผลไม้หรือสุราแช่ข้าว (ไวน์ผลไม้/ไวน์ข้าว) สาหรับ
ผลพลอยได้ของโครงการ ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ และอาหารสัตว์ รายละเอียดอ้างถึงตารางที่ 2.3-1
2.4 กระบวนการผลิต และรายละเอียดเครื่องจักร
กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ประกอบด้วย กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรากลั่น โดยใช้ข้าว
เป็นวัตถุดิบ กระบวนการผลิตสุรากลั่น โดยใช้กากนาตาลเป็นวัตถุดิบ กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรากลั่น
ชนิดสุราพิเศษประเภทบรั่นดี และกระบวนการผลิตสุราแช่ผลไม้หรือสุราแช่ข้าว (ไวน์ ผลไม้/ไวน์ข้าว) ซึ่งภายหลัง
ขยายกาลังการผลิตครังนี โครงการมีแผนจะขยายกาลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ โดยการขยายกาลังการผลิตรวม
สูงสุดจาก 150,000 ลิตร/วัน เป็น 300,000 ลิตร/วัน (เพิ่มขึน 150,000 ลิตร/วัน) อ้างถึงตารางที่ 1.1-1 สาหรับ
ขันตอนกระบวนการผลิตแต่ละสายการผลิต มีดังนี
2.4.1 กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรากลั่น โดยใช้กากน้าตาลเป็นวัตถุดิบ
ขันตอนการผลิตแอลกอฮอล์และสุราที่ใช้กากนาตาลเป็นวัตถุดิบ มีขันตอน ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
(แสดงดังรูปที่ 2.4.1-1) เป็นกระบวนการกลั่นแบบต่อเนื่อง สามารถสรุปได้ดังนี
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 2.3-1 ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ
วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์
1. วัตถุดิบ
1.1 กากนาตาล

การใช้ประโยชน์

ปริมาณ
ก่อนขยาย ภายหลังขยาย
กาลังการผลิต กาลังการผลิต
1/

- ใช้ในกระบวนการหมักส่าสุรา
เพื่ อ ผลิ ต สุ ร าขาว 65% และ
สุรากลั่น 95%

141.6
(ตัน/วัน)

141.6
(ตัน/วัน)

- ใช้ในกระบวนการหมักส่าสุรา
เพื่อผลิตสุราขาว สุราชนิดต่าง ๆ
และสุราแช่ประเภทสุราแช่ข้าว
(ไวน์ข้าวหรือธัญพืช)
- ใช้ ใ นกระบวนการเตรี ย มน า
ผลไม้ เพื่ อ ผลิ ต สุ ร ากลั่น ชนิด
สุราพิเศษประเภทบรั่นดี

242.57
(ตัน/วัน)

502.58
(ตัน/วัน)

89
(ตัน/วัน)

65.60
(ตัน/วัน)

1.4 นาผลไม้เข้มข้น

- ใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต สุ ร า
กลั่ น ชนิ ด สุ ร าพิ เ ศษประเภท
บรั่นดี และสุราแช่ประเภทสุรา
แช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้)

3.8
(ตัน/วัน)

33.24
(ตัน/วัน)

1.5 นาตาลทราย

- ใช้ในเตรียมผลไม้และผลิตสุรา
กลั่ น ชนิ ด สุ ร าพิ เ ศษประเภท
บรั่นดี และสุราแช่ประเภทสุรา
แช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้)

16.8
(ตัน/วัน)

59.72
(ตัน/วัน)

1.2 ข้าวหรือธัชพืช

1.3 ผลไม้ (สับปะรดและองุ่น)
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วิธีการจัดเก็บ
- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ
หรือ 18 ล้อและจัดเก็บไว้ในถัง
เก็บกากนาตาล ขนาด 3,800
ลูกบาศก์เมตร/ถัง จานวน 12 ถัง
- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ
หรื อ 18 ล้ อ และจั ด เก็ บ ไว้ ใน
ไซโล ขนาดความจุ 100 ตัน/
ไซโล จานวน 12 ไซโล
- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ
หรือ 18 ล้อ นาเข้ามาที่ Drumper
Unloader เพื่ อ ถ่ า ยผลไม้ เ ข้ า
ไปท าความสะอาด โดยผ่ า น
สายพานลาเลียง ก่อนถูกส่งไป
ยังเครื่องคันผลไม้
- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ
หรือ 18 ล้อและจัดเก็บไว้ในถัง
เก็ บ น าผลไม้ ซึ่ งรั บ มาเป็ นถัง
เหล็ ก เคลือ บสีกั น สนิม ขนาด
274 กิโลกรัม/ถัง จานวน 1 ถัง
- ขนส่ ง โดยใช้ ร ถขนส่ ง น าตาล
ทราย 10 หรือ 18 ล้อ ภาชนะ
บรรจุในถุง Big bag ขนาด 1
ตัน/ถุง หรือ 50 กิโลกรัม/ถุง

ประเภทรถ
ที่ใช้ขนส่ง

ความถี่ในการขนส่ง
ก่อนขยาย1/ ภายหลังขยาย
กาลังการผลิต กาลังการผลิต

รถบรรทุก
10 และ 18 ล้อ

5
(เที่ยว/วัน)

5
(เที่ยว/วัน)

รถบรรทุก
10 และ 18 ล้อ

8
(เที่ยว/วัน)

17
(เที่ยว/วัน)

รถบรรทุก
10 และ 18 ล้อ

6
(เที่ยว/วัน)

5
(เที่ยว/วัน)

รถบรรทุก
10 และ 18 ล้อ

1
(เที่ยว/วัน)

3
(เที่ยว/วัน)

รถบรรทุก
10 และ 18 ล้อ

1
(เที่ยว/วัน)

5
(เที่ยว/วัน)

บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ
วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์

การใช้ประโยชน์

2. สารเคมี
2.1 โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50%
- ใช้เตรียมนาปราศจากแร่ธาตุ
(Sodium Hydroxide; NaOH) และระบบทาความสะอาด
2.2 กรดไฮโดรคลอริก
หรือกรดเกลือ 25%
(Hydrochloric Acid; HCl)

- ใช้ทาความสะอาดตัวกรอง UF
ในระบบผลิตนาประปา

ปริมาณ
ก่อนขยาย ภายหลังขยาย
กาลังการผลิต กาลังการผลิต
1/

6
(ตัน/เดือน)
0.42
(ตัน/เดือน)

2.3 โซเดียมไฮโปคลอไรท์10%
- ใช้ในระบบผลิตนาประปา
หรือคลอรีนเหลว 10%
(Sodium hypochlorite;
NaOCl)
2.4 พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ 30% - ใช้ในระบบผลิตนาประปา
(Poly Aluminium Chloride :
(Al2(OH)n Cl(6-n))m); PAC)

0.55
(ตัน/เดือน)

2.5 โพลี อ ะคริ ล าไมด์ ประจุ ล บ - ใช้ในระบบผลิตนาประปา
หรือโพลิเมอร์ประจุลบ
( Anionic Polyacrylamide
หรือ Anionic Polymer (PAM) :
(C3H5NO)n)

0.079
(ตัน/เดือน)

4.62
(ตัน/เดือน)

วิธีการจัดเก็บ

ประเภทรถ
ที่ใช้ขนส่ง

ความถี่ในการขนส่ง
ก่อนขยาย1/ ภายหลังขยาย
กาลังการผลิต กาลังการผลิต

7
- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุกสารเคมี
รถบรรทุก
1
1
(ตัน/เดือน) เหลว และจั ด เก็ บ ไว้ ใ นถั ง สารเคมีเหลว
(เที่ยว/เดือน)
(เที่ยว/เดือน)
ไฟเบอร์กลาส ขนาด 30,000
ลิตร/ถัง จานวน 2 ถัง
0.84
- ขนส่ งโดยใช้ รถบรรทุ ก 4 ล้ อ
รถบรรทุก
1
1
(ตัน/เดือน)
และจั ด เก็ บ ไว้ ใ นถั ง พลาสติ ก
4 ล้อ
(เที่ยว/2 เดือน) (เที่ยว/2 เดือน)
ชนิด PE ขนาด 35 กิโลกรัม/
ถัง จานวน 30 ถัง
1.10
- ขนส่ งโดยใช้ รถบรรทุ ก 4 ล้ อ
รถบรรทุก
1
1
(ตัน/เดือน)
หรือ 6 ล้อ และจัดเก็บไว้ในถัง 4 ล้อ หรือ 6 ล้อ (เที่ยว/3 เดือน) (เที่ยว/2 เดือน)
พลาสติ ก ชนิ ด PE ขนาด 20
กิโลกรัม/ถัง จานวน 125 ถัง
9.24
- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อ,
รถบรรทุก
1
2
(ตัน/เดือน)
6 ล้อหรือ 10 ล้อ และจัดเก็บ 4 ล้อ, 6 ล้อ
(เที่ยว/เดือน)
(เที่ยว/เดือน)
ไว้ในถุงพลาสติกชนิด PE ขนาด หรือ 10 ล้อ
25 กิโลกรัม/ใบ จานวน 200 ใบ
0.158
- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อ และ
รถบรรทุก
1
1
(ตัน/เดือน)
จั ด เก็ บ ไว้ ใ นถุ งพลาสติ ก ชนิ ด
4 ล้อ
(เที่ยว/ปี)
(เที่ยว/ปี)
HDPE ขนาด 25 กิโลกรัม/ใบ
จานวน 200 ใบ
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บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ
วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์

การใช้ประโยชน์

ปริมาณ
ก่อนขยาย ภายหลังขยาย
กาลังการผลิต กาลังการผลิต
1/

2. สารเคมี (ต่อ)
2.6 โซเดียมคลอไรด์
- ใช้ในระบบผลิตนาประปา
(Sodium chloride; NaCl 25%)

72.23
(ตัน/เดือน)

144.46
(ตัน/เดือน)

2.7 โซเดียมซัลไฟต์
(Sodium sulfite; Na2SO3)

0.075
(ตัน/เดือน)

0.14
(ตัน/เดือน)

2.8 ไตรโซเดียมฟอสเฟต
- ใช้ในระบบผลิตไอนา
โดดีคาไฮเดรต
(tri-sodium phosphate
dodecahydrate)
2.9 กรดกามะถัน หรือกรดซัลฟิวริก - ใช้ในระบบบาบัดนาเสียแบบ
(Sulfuric acid; H2SO4)
ตะกอนเร่ง (AS)

0.13
(ตัน/เดือน)

0.26
(ตัน/เดือน)

5.4
(ตัน/เดือน)

10.8
(ตัน/เดือน)

2.10 ยูเรีย (Urea)

3.24
(ตัน/เดือน)

6.48
(ตัน/เดือน)

- ใช้ในระบบผลิตไอนา

- ใช้ในระบบบาบัดนาเสียแบบ
ตะกอนเร่ง (AS)
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วิธีการจัดเก็บ

ประเภทรถ
ที่ใช้ขนส่ง

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุกสารเคมี
รถบรรทุก
เหลว และจั ด เก็ บ ไว้ ใ นถั ง สารเคมีเหลว
ไฟเบอร์กลาส ขนาด 40,000
ลิตร/ถัง จานวน 1 ถัง
- ขนส่ งโดยใช้ รถบรรทุ ก 4 ล้ อ
รถบรรทุก
และจั ด เก็ บ ไว้ ใ นถุ ง พลาสติ ก
4 ล้อ
ชนิด PE ขนาด 25 กิโลกรัม/ใบ
จานวน 40 ใบ
- ขนส่ งโดยใช้ รถบรรทุ ก 4 ล้ อ
รถบรรทุก
และจั ด เก็ บ ไว้ ใ นถุ ง พลาสติ ก
4 ล้อ
ชนิด PE ขนาด 25 กิโลกรัม/ใบ
จานวน 40 ใบ
- ขนส่ งโดยใช้ รถบรรทุ ก 4 ล้ อ
รถบรรทุก
หรือ 6 ล้อ บรรจุในถังสารเคมี 4 ล้อ หรือ 6 ล้อ
ขนาด 6 หรือ 10 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 1 ถัง เก็บรักษาไว้ ใ น
บริเวณพืนที่ระบบบาบัดนาเสีย
แบบตะกอนเร่ง (AS)
- ขนส่ งโดยใช้ รถบรรทุ ก 4 ล้ อ
รถบรรทุก
หรือ 6 ล้อ บรรจุในถังสารเคมี 4 ล้อ หรือ 6 ล้อ
ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จานวน
1 ถั ง เก็ บ รั ก ษาไว้ ใ นบริ เ วณ
พื นที่ ร ะบบบาบัด นาเสียแบบ
ตะกอนเร่ง (AS)

ความถี่ในการขนส่ง
ก่อนขยาย1/ ภายหลังขยาย
กาลังการผลิต กาลังการผลิต
3
(เที่ยว/เดือน)

4
(เที่ยว/เดือน)

2
(เที่ยว/ปี)

4
(เที่ยว/ปี)

2
(เที่ยว/ปี)

4
(เที่ยว/ปี)

1
(เที่ยว/เดือน)

1
(เที่ยว/เดือน)

1
(เที่ยว/เดือน)

1
(เที่ยว/เดือน)

บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ
วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์
2. สารเคมี (ต่อ)
2.11 ถ่านกัมมันต์
(Activated Carbon)

การใช้ประโยชน์

ปริมาณ
ก่อนขยาย ภายหลังขยาย
กาลังการผลิต กาลังการผลิต
1/

- ใช้ในระบบผลิตนาประปา

0.94
(ตัน/เดือน)

1.32
(ตัน/เดือน)

2.12 สารเคมีป้องกันตะกรัน
(Anti-Scale)

- ใช้ในระบบผลิตนา DI

0.63
(ตัน/เดือน)

1.26
(ตัน/เดือน)

2.13 แอมโมเนียมซัลเฟต
(Ammonium Sulphate)

- ระบบหมักสุรา

11.25
(ตัน/เดือน)

19.34
(ตัน/เดือน)

2.14 ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต
- ระบบหมักสุรา
(Diammonium Phosphate)

11.25
(ตัน/เดือน)

19.96
(ตัน/เดือน)

2.15 สารป้องกันฟอง
(Antifoam)

- ระบบหมักสุรา

0.225
(ตัน/เดือน)

0.80
(ตัน/เดือน)

2.16 แอมโมเนี ย มไฮดรอกไซด์ - ระบบหมักสุรา
(Ammonium Hydroxide;
NH4OH)

0.210
(ตัน/เดือน)

-
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วิธีการจัดเก็บ
- ขนส่ งโดยใช้ รถบรรทุ ก 4 ล้ อ
และจั ด เก็ บ ไว้ ใ นถุ ง พลาสติ ก
ชนิด PE ขนาด 12.5 กิโลกรัม/
ใบ จานวน 400 ใบ
- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 4 หรือ 6
ล้อ และจัดเก็บไว้ในถุงพลาสติก
ชนิด PE ขนาด 25 กิโลกรัม/ใบ
จานวน 120 ใบ
- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ
และจั ด เก็ บ ไว้ ใ นถุ ง พลาสติ ก
ชนิด PE ขนาด 50 กิโลกรัม/ใบ
จานวน 520 ใบ
- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ
และจั ด เก็ บ ไว้ ใ นถุ ง พลาสติ ก
ชนิด PE ขนาด 25 กิโลกรัม/ใบ
จานวน 480 ใบ
- ขนส่ งโดยใช้ รถบรรทุ ก 4 ล้ อ
และจั ด เก็ บ ไว้ ใ นถุ ง พลาสติ ก
ชนิด PE ขนาด 20 กิโลกรัม/ใบ
จานวน 50 ใบ
- ขนส่ งโดยใช้ รถบรรทุ ก 4 ล้ อ
และจั ด เก็ บ ไว้ ใ นถุ ง พลาสติ ก
ชนิด PE ขนาด 22 กิโลกรัม/ใบ
จานวน 45 ใบ

ประเภทรถ
ที่ใช้ขนส่ง

ความถี่ในการขนส่ง
ก่อนขยาย1/ ภายหลังขยาย
กาลังการผลิต กาลังการผลิต

รถบรรทุก
4 ล้อ

2
(เที่ยว/ปี)

4
(เที่ยว/ปี)

รถบรรทุก
4 หรือ 6 ล้อ

1
(เที่ยว/ 2 เดือน)

1
(เที่ยว/ 2
เดือน)

รถบรรทุก
10 ล้อ

1
(เที่ยว/เดือน)

2
(เที่ยว/เดือน)

รถบรรทุก
10 ล้อ

1
(เที่ยว/เดือน)

2
(เที่ยว/เดือน)

รถบรรทุก
4 ล้อ

1
(เที่ยว/ 2 เดือน)

1
(เที่ยว/เดือน)

รถบรรทุก
4 ล้อ

1
(เที่ยว/ 2 เดือน)

-

บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ
ปริมาณ
ก่อนขยาย ภายหลังขยาย
กาลังการผลิต กาลังการผลิต
1/

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์

การใช้ประโยชน์

2. สารเคมี (ต่อ)
2.17 กรดฟอสฟอริก
(Phosphoric Acid; H3PO4)

- ใช้ในระบบบาบัดนาเสียแบบ
ตะกอนเร่ง (AS)

-

2.16
(ตัน/เดือน)

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุกสารเคมี
เหลว และจั ด เก็ บ ไว้ ใ นถั งไฟ
เบอร์กลาส ขนาด 5,000 ลิตร/
ถั ง จ านวน 1 ถั ง และถั งเก็บ
สารเคมี ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 1 ถัง

- จ าหน่ า ยเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
โครงการ

2,300
(ลิตร/วัน)

2,000
(ลิตร/วัน)

- จ าหน่ า ยเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
โครงการ

120,000
(ลิตร/วัน)

216,800
(ลิตร/วัน)

3.3 สุราพิเศษ/สุราปรุงพิเศษ/สุรา - จ าหน่ า ยเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
ผสม/สุราผสมพิเศษ/สุรากลั่น โครงการ
ชนิดสุราพิเศษประเภทบรั่นดี

26,500
(ลิตร/วัน)

80,000
(ลิตร/วัน)

- บรรจุ เ ก็ บ ไว้ ใ นถั ง สแตนเลส
รถบรรทุก
ความจุ 160 ลู ก บาศก์ เ มตร 10 ล้อ บรรทุกตู้
จานวน 2 ถัง เก็บรักษาไว้ ใ น คอนเทนเนอร์
อาคารเก็บแอลกอฮอล์ 2
- บรรจุ ใ นขวดแก้ว ขนาด 0.33
บรรทุก
ลิ ต ร และขนาด 0.625 ลิ ต ร 6 10 หรือ 18 ล้อ
แล้ ว บรรจุ ล งกล่ อ งกระดาษ
บรรทุกตู้
ลู ก ฟู ก อี ก ชั น ขนาดบรรจุ 12 คอนเทนเนอร์
หรือ 24 ขวด/ลัง เก็บรักษาไว้
ในอาคารเก็บสินค้าสาเร็จรูป
- บรรจุในขวดแก้วขนาด 0.30,
บรรทุก
0.35 และ 0.7 ลิตร แล้วบรรจุ 6 10 หรือ 18 ล้อ
ลงกล่องกระดาษลูกฟูกอีกชัน
บรรทุกตู้
ขนาดบรรจุ 12 หรือ 24 ขวด/ คอนเทนเนอร์
ลัง เก็บรักษาไว้ในอาคารเก็บ
สินค้าสาเร็จรูป

3. ผลิตภัณฑ์
3.1 แอลกอฮอล์ 95%

3.2 สุราขาว
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วิธีการจัดเก็บ

ประเภทรถ
ที่ใช้ขนส่ง
รถบรรทุก
สารเคมีเหลว

ความถี่ในการขนส่ง
ก่อนขยาย1/ ภายหลังขยาย
กาลังการผลิต กาลังการผลิต
-

1
(เที่ยว/เดือน)

2
(เที่ยว/วัน)

2
(เที่ยว/วัน)

28
(เที่ยว/วัน)

31
(เที่ยว/วัน)

10
(เที่ยว/วัน)

14
(เที่ยว/วัน)

บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ
วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์

การใช้ประโยชน์

3. ผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
3.4 สุ ร าแช่ ป ระเภทสุ ราแช่ข้าว/ - จ าหน่ า ยเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
สุ ร าแช่ ผ ลไม้ (ไวน์ ข้ า วหรื อ โครงการ
ธัญพืช/ไวน์ผลไม้) (95% ดีกรี
แอลกอฮอล์)

4. ผลพลอยได้ที่ถือเป็นสิ่งปฎิกูล
และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
4.1 ก๊าซชีวภาพ
- น าไปเป็ น เชื อเพลิ ง ของหม้ อ
ไอนา
4.2 อาหารสัตว์

- กากผลไม้ที่ เ กิด จากกระบวน
การผลิตจะนาไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผสมอาหารสัตว์

ปริมาณ
ก่อนขยาย ภายหลังขยาย
กาลังการผลิต กาลังการผลิต
1/

วิธีการจัดเก็บ

ประเภทรถ
ที่ใช้ขนส่ง

ความถี่ในการขนส่ง
ก่อนขยาย1/ ภายหลังขยาย
กาลังการผลิต กาลังการผลิต

1,200
(ลิตร/วัน)

1,200
(ลิตร/วัน)

- บรรจุ ใ นขวดแก้ ว ขนาด 330
บรรทุก
มิ ลลิ ลิ ตร หรื อกระป๋ องขนาด 6 10 หรือ 18 ล้อ
330-350 มิลลิลิตร แล้วบรรจุลง
บรรทุกตู้
กล่ อ งกระดาษลู ก ฟู ก อี ก ชั น คอนเทนเนอร์
ขนาดบรรจุ 12 หรือ 24 ขวด/ลัง
เก็บรักษาไว้ในอาคารเก็บสินค้า
สาเร็จรูป

2
(เที่ยว/วัน)

2
(เที่ยว/วัน)

4,000
(ลบ.ม./วัน)

8,000
(ลบ.ม./วัน)

-

-

46
(ตัน/วัน)

21.68
(ตัน/วัน)

- ถูกจัดเก็บไว้ในพืนที่ของหน่วย
ผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อนาไปใช้
เป็นเชือเพลิงสาหรับหม้อไอนา
- บริ ษั ท ผู้ จ าหน่ า ยจะน ารถขน
รถบรรทุก
ผลไม้ ม ารอรั บ กากผลไม้ คื น 10 และ 18 ล้อ
กลับไป หลังจากที่ผ่านเครื่อง
แยกกากผลไม้แล้ว หรือจะถูก
รวบรวมไปเก็บไว้ที่ถังไซโลเก็บ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ขนาด 50
ลูกบาศก์เมตร บริเวณอาคาร
อาหารสัตว์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ผสมอาหารสัตว์ ก่อนจาหน่าย
ให้ กั บ หน่ ว ยงานภายนอกที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

6
(เที่ยว/วัน)

1
(เที่ยว/วัน)

หมายเหตุ : 1/ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ครังที่ 3), 2564
- 21 ที่มา
: บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด, 2564

บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

1) เตรียมวัตถุดิบ (กากน้าตาล) รับกากนาตาลจากโรงงานนาตาล โดยขนส่งทางรถบรรทุกสูบเข้า
ถังเก็บกากนาตาลที่เป็นถังปิดของโรงงานตังอยู่ในลานถังกากนาตาลซึ่งที่มีกาแพงคอนกรีตล้อมรอบป้องกันกรณี
รั่วไหล
2) เตรียมเชื้อยีสต์ การเตรียมเชือยีสต์สาหรับหมักสุรา โดยสูบกากนาตาลจากถังเก็บ เข้าถังเตรียมเชือ
เจือจางด้วยนาให้ได้ความหวานนาตาลประมาณ 18-20 °Brix จากนันต้มฆ่าเชือจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการด้วยไอนา
ทาให้เย็น เติมเชือยีสต์ และเติมอากาศ แล้วทิงไว้ 48-72 ชั่วโมง
3) หมักส่าสุรา การเตรียมส่าสาหรับหมักสุรา เริ่มจากการสูบกากนาตาลจากถังเก็บ เข้าถังหมักส่า
เจือจางด้วยนาให้ได้ความหวานนาตาลประมาณ 20-22 oBrix เติมเชือยีสต์ที่ได้จากขันตอนที่ 2 ควบคุมอุณหภูมิ
ให้เหมาะสมโดยการหล่อเย็น หมักนานประมาณ 72 ชั่วโมง ยีสต์จะเปลี่ยนนาตาลเป็นแอลกอฮอล์ความเข้มข้น
ประมาณ 9-10% v/v หลังจากนันจะส่งต่อเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป
4) กลั่นครั้งที่ 1 (น้าส่าให้เป็นแอลกอฮอล์ 65%) การกลั่นครังที่ 1 หรือกลั่นทับ 1 เป็นการนานาส่า
ที่หมักแล้วจากขันตอนที่ 3 กรองผ่านตะแกรงปั๊มเข้าถังอุ่นนาส่าเหล้าโดยใช้ไอความร้อนของแอลกอฮอล์จาก
การกลั่นก่อนหน้าให้ได้อุณหภูมิประมาณ 55-60 องศาเซลเซียส ปล่อยนาส่าที่อุ่นแล้วเข้าหอกลั่น โดยใช้ไอนาจาก
หม้อไอน าในการต้มกลั่ น จะได้ผ ลิ ตภัณฑ์เป็นแอลกอฮอล์ 65% v/v ซึ่งจะนาไปผลิ ตเป็นสุร าขาว และ/หรือ
จะนาไปกลั่นครังที่ 2 เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ 95% (หอกลั่นชุดที่ 2) ในขันตอนต่อไปก็ได้ ส่วนของเหลือทิงส่วนใหญ่
เป็นนากากส่าทับ 1 จะถูกส่งไปยังเครื่องระเหยนากากส่า (Evaporator) ของบริษัท ดินสวย นาใส จากัด เพื่อใช้ใน
การผลิตไอนา
5) กลั่น ครั้ งที่ 2 (กลั่น แอลกอฮอล์ 65% ให้เ ป็น แอลกอฮอล์ 95%) การกลั่นครังที่ 2 หรือ
กลั่นทับ 2 เป็นการนาแอลกอฮอล์ 65% ที่ได้จากขันตอนที่ 4 มาเจือจางนา ลดดีกรีลงเหลือ 28-30% หลังจากนัน
นาไปกลั่นต่อในหอกลั่นชุดที่ 2 เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ดีกรี 95-96% v/v ซึ่งจะนาไปผลิตเป็นรัม สุราผสม สุราผสม
พิเศษ สุราปรุงแต่งพิเศษ นอกจากนี ยังได้แอลกอฮอล์หัวและหางที่สามารถนาไปผสมกับแอลกอฮอล์ที่ได้จาก
ขั นตอนที่ 4 แล้ ว น ากลั บ ไปกลั่ น ใหม่ ของเหลื อ เป็ น น ากากส่ า ทั บ 2 จะถู ก ส่ ง ไปยั ง เครื่ อ งระเหยน ากากส่ า
(Evaporator) ของบริษัท ดินสวย นาใส จากัด เพื่อใช้ในการผลิตไอนา
6) เก็บแอลกอฮอล์และบ่มสุรา นาแอลกอฮอล์ที่ได้จากขันตอนที่ 5 เก็บในถังสแตนเลสในห้องที่
อากาศถ่ายเทสะดวกและปลอดภัย รอการนาไปใช้ บางส่วนนาไปบ่มในถังไม้โอ๊คโดยการลดดีกรีลงแล้วจึงนาไป
บรรจุลงถังไม้
7) ปรุงแต่ง นาแอลกอฮอล์และสุราเก็บบ่มจากขันตอนที่ 6 สูบเข้าถังผสมทาการปรุงแต่ง โดยการ
เติมนาหรืออาจมีการเติมสี เช่น สีคาราเมล กลิ่น นาตาล หัวเชือแล้วแต่ชนิดของสุราที่จะทาการผลิต หลังจากนัน
กรองให้ใสด้วยกระดาษกรอง แล้วจึงใส่ถังรอการบรรจุ
8) บรรจุ นาสุราที่ได้จากขันตอนที่ 7 มาบรรจุลงขวด ขนาดบรรจุ ชนิดของขวดแล้วแต่ชนิดของสุรา
และรอการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ก่อนส่งไปจาหน่ายต่อไป
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บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

รูปที่ 2.4.1-1 กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรากลั่น โดยใช้กากนาตาลเป็นวัตถุดิบ
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บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

2.4.2 กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์และสุรากลั่น โดยใช้ข้าวหรือธัญพืชเป็นวัตถุดิบ
ขันตอนการผลิ ตแอลกอฮอล์ และสุราที่ใช้ ข้าวเป็นวัตถุดิบ มีขันตอน ไม่เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม
(แสดงดังรูปที่ 2.4.2-1) เป็นกระบวนการกลั่นแบบต่อเนื่อง สามารถสรุปได้ดังนี
1) เตรียมวัตถุดิบ (ข้าว) รับข้าวมาจากโรงสี ขนส่งทางรถบรรทุกนาเข้าถังเก็บ ข้าวเป็นวัตถุดิบ
ประเภทที่มีแป้งเป็นส่วน ประกอบหลัก จึงต้องผ่านขบวนการเปลี่ยนแป้งให้เป็นนาตาลก่อน และขบวนการเปลี่ยน
แป้งเป็นนาตาล ทาได้โดยการนาข้าวไปต้มกับนาในสัดส่วน 1:4 ให้สุกโดยใช้ไอนา เติมเอ็นไซม์แอลฟาอะไมเลส
และกลูโคสอะไมเลส ย่อยแป้งให้เป็นนาตาล หลังจากต้มจะได้นาข้าวความหวานประมาณ 20-22 °Brix
2) เตรียมเชื้อยีสต์ การเตรียมเชือยีสต์สาหรับหมักแอลกอฮอล์และสุรา ทาโดยการสูบนาต้มข้าวที่
ผ่านการย่อยแล้วจากถังต้มข้าวประมาณ 10% มาใส่ในถังเตรียมเชือยีสต์ ต้มฆ่าเชือ จุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการด้วยไอนา
อีกครัง ทาให้เย็น เติมเชือยีสต์บริสุทธิ์ เติมอากาศและทิงไว้ประมาณ 48-72 ชั่วโมง ซึ่งยีสต์จะเพิ่มจานวนขึนในถัง
เตรียมเชือยีสต์ และมีประมาณมากเพียงพอในการนาไปใช้หมักส่าสุราในขันตอนต่อไป
3) หมักส่าสุรา การเตรียมส่าสาหรับหมักสุราเป็ นขันตอนการเปลี่ยนนาตาลกลูโคสด้วยขบวนการ
ไกลโคไลซิส โดยการสูบนาต้มข้าวที่ผ่านการย่อยให้เป็นนาตาลแล้วจากถังต้มข้าวมาเข้าถังหมักส่าสุราที่ผ่านการฆ่า
เชือจุ ลิ น ทรี ย์ที่ไม่ต้องการด้วยไอน าแล้ว เติมเชือยีส ต์ที่เตรียมไว้จากขันตอนที่ 2 ในสั ดส่ ว นประมาณ 5-10%
หลังจากเชือยีสต์เพิ่มจานวนเพียงพอแล้ว ควบคุมให้กระบวนการหมักเป็นแบบไม่มีอากาศยีสต์จะเปลี่ยนนาตาลให้
เป็นแอลกอฮอล์ ในกระบวนการหมักจะเกิดความร้อนขึน จึงต้องควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม โดยการหล่อเย็น
ด้วยนา ควบคุมให้อุณหภูมิการหมักอยู่ประมาณ 35-38 องศาเซลเซียส หมักนานประมาณ 72 ชั่วโมง ยีสต์จะเปลี่ยน
นาตาลในนาต้มข้าวเป็นแอลกอฮอล์ความเข้มข้นประมาณ 9-10 %v/v หลังจากนันจะส่งไปกลั่นในหอกลั่นสุราต่อไป
4) กลั่นครั้งที่ 1 (น้าส่าให้เป็นแอลกอฮอล์ 65%) การกลั่นครังที่ 1 หรือกลั่นทับ 1 เป็นการนานาส่า
ที่หมักแล้วจากขันตอนที่ 3 กรองผ่านตะแกรงก่อนปั๊มเข้าถังอุ่นนาส่าเหล้าโดยใช้ไอความร้อนของแอลกอฮอล์จาก
การกลั่นก่อนหน้าให้ได้อุณหภูมิประมาณ 55-60 องศาเซลเซียส ปล่อยนาส่าที่อุ่นแล้วเข้าหอกลั่น โดยใช้ไอนาจาก
หม้อไอน าในการต้มกลั่ น จะได้ผ ลิ ตภัณฑ์เป็นแอลกอฮอล์ 65% v/v ซึ่งจะนาไปผลิ ตเป็นสุราขาว และ/หรือ
จะนาไปกลั่นครังที่ 2 เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ 95% (หอกลั่นชุดที่ 2) ในขันตอนต่อไปก็ได้ ส่วนนากากส่าทับ 1 จะถูก
ส่งไปยังเครื่องระเหยนากากส่า (Evaporator) ของบริษัท ดินสวย นาใส จากัด เพื่อใช้ในการผลิตไอนา
5) กลั่นครั้งที่ 2 (กลั่นแอลกอฮอล์ 65% ให้เป็นแอลกอฮอล์ 95%) การกลั่นครังที่ 2 หรือกลั่น
ทับ 2 เป็นการนาแอลกอฮอล์ 65% ที่ได้จากขันตอนที่ 4 มาเจือจางนา ลดดีกรีลงเหลือ 28-30% หลังจากนันนาไป
กลั่นต่อในหอกลั่นชุดที่ 2 เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ดีกรี 95-96% v/v ซึ่งจะนาไปผลิตเป็นรัม สุราผสม สุราผสมพิเศษ
สุราปรุงแต่งพิเศษ นอกจากนี ยังได้แอลกอฮอล์หัวและหางที่สามารถนาไปผสมกับแอลกอฮอล์ที่ได้จากขันตอนที่ 4
แล้วนากลับไปกลั่น ใหม่ ส่วนนากากส่า ทับ 2 จะถูกส่งไปยังเครื่องระเหยนากากส่ า (Evaporator) ของบริษัท
ดินสวย นาใส จากัด เพื่อใช้ในการผลิตไอนา
6) ปรุงแต่ง นาแอลกอฮอล์และสุราเก็บบ่มจากขันตอนที่ 5 ปั๊มเข้าถังผสมทาการปรุงแต่งโดยการ
เติมนาหรืออาจมีการเติมสี เช่น สีคาราเมล กลิ่น นาตาล หัวเชือ แล้วแต่ชนิดของสุราที่จะทาการผลิต หลังจากนัน
กรองให้ใสด้วยกระดาษกรองแล้วจึงใส่ถังรอการบรรจุ จากนันนาสุราที่ได้จากขันตอนการปรุงแต่ง มาบรรจุลงขวด
ขนาดบรรจุ ชนิ ดของขวดแล้ ว แต่ชนิ ดของสุ รา รอการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สรรพสามิต และรอการจัดส่ง
จาหน่ายต่อไป
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

2.4.3 กระบวนการผลิตสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษประเภทบรั่นดี โดยใช้ผลไม้เป็นวัตถุดิบ
ขั นตอนการผลิ ต สุ ร ากลั่ น ชนิ ด สุ ร าพิ เ ศษประเภทบรั่ น ดี โดยใช้ ผ ลไม้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ มี ขั นตอน
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (แสดงดังรูปที่ 2.4.3-1) เป็นกระบวนการกลั่นแบบต่อเนื่อง สามารถสรุปได้ดังนี
1) เตรีย มวัต ถุดิบ (ผลไม้) รับ ผลไม้ม าจากลานรับซื อผลไม้ ขนส่ง ทางรถบรรทุก นาเข้ามาที่
Dumper Unloader เพื่อถ่ายผลไม้เข้าไปทาความสะอาด โดยผ่านสายพานลาเลียงและ spray ล้างผลไม้ด้วยนา
สะอาด จากนันผลไม้จะถูกส่งเข้ามาที่เครื่องคัน จะได้นาผลไม้ที่มีความหวานประมาณ 10-14°Brix
2) เตรียมเชื้อยีสต์ การเตรียมเชือยีสต์สาหรับหมักแอลกอฮอล์ ทาโดยการสูบนาผลไม้ที่ผสมกับ
นาเชื่อม ที่มีความหวานประมาณ 18°Brix มาใส่ในถังเตรียมเชือยีสต์ ต้มฆ่าเชือจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการด้วยไอนา
ทาให้เย็น เติมเชือยีสต์บริสุทธิ์ เติมอากาศและทิงไว้ประมาณ 24-48 ชั่วโมง ซึ่งยีสต์จะเพิ่มจานวนขึนในถังเตรียม
เชือยีสต์ และมีประมาณมากเพียงพอในการนาไปใช้หมักส่าสุราในขันตอนต่อไป
3) หมักส่าสุรา การเตรียมส่าสาหรับหมักสุรา เริ่มจากการสูบนาผลไม้จากถังเก็บนาผลไม้และ
นาเชื่อมจากถังละลายนาตาลเข้าถังหมักส่า ความหวานของนาผลไม้ผสมกับนาเชื่อมอยู่ที่ประมาณ 20-22 °Brix
เติมเชือยีสต์ที่ได้จากขันตอนที่ 2 ควบคุมกระบวนการหมักโดยการเติมอากาศ ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมโดยการ
หล่อเย็น หมักนานประมาณ 10 วัน ยีสต์จะเปลี่ยนนาตาลเป็นแอลกอฮอล์ความเข้มข้นประมาณ 10-12% v/v
หลังจากนันจะส่งต่อเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป
4) กลั่นครั้งที่ 1 ที่หม้อกลั่น 1 (นาส่าให้เป็นแอลกอฮอล์ 28-32% v/v) การกลั่นครังที่ 1 หรือกลั่น
ทับ 1 เป็นการนานาส่าผลไม้ที่หมักแล้วจากขันตอนที่ 3 ปั๊มเข้าถังอุ่นนาส่าโดยใช้ไอความร้อนของแอลกอฮอล์จาก
การกลั่นก่อนหน้าให้ได้อุณหภูมิประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส ปล่อยนาส่าที่อุ่นแล้วเข้าสู่หม้อกลั่น โดยใช้ไอนา
จากหม้อไอนาในการต้มกลั่น จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแอลกอฮอล์ 28-32 %v/v นาแอลกอฮอล์ที่กลั่นได้จากหม้อต้ม 1
ไปเก็บรวบรวมในถังเก็บแอลกอฮอล์ดีกรีต่ารอนาไปกลั่นครังที่ 2 หรือกลั่นทับ 2 ที่หม้อต้ม 2 ส่วนนากากส่าทับ 1
จะถูกส่งไปยังเครื่องระเหยนากากส่า (Evaporator) ของบริษัท ดินสวย นาใส จากัด เพื่อใช้ในการผลิตไอนา
5) กลั่น ครั้ งที่ 2 ที่ห ม้ อกลั่ น 2 (กลั่ นแอลกอฮอล์ 28-32%v/v ให้ เป็นแอลกอฮอล์ 60-78%,
Batch Distillation) การกลั่นครังที่ 2 หรือกลั่นทับ 2 เป็นการนาแอลกอฮอล์ 28-32%v/v ที่ได้จากขันตอนที่ 4
มากลั่ น อีก รอบโดยการใช้ ไ อน าจากหม้ อ ต้ ม ไอน า เพื่อให้ ไ ด้แ อลกอฮอล์ ดี กรี 60-78%v/v นอกจากนี ยังได้
แอลกอฮอล์ หั ว และหางที่ ส ามารถน าไปผสมกั บ แอลกอฮอล์ ที่ ไ ด้ จ ากขั นตอนที่ 4 แล้ ว น า กลั บ ไปกลั่ น ใหม่
ส่วนนากากส่าทับ 2 จะถูกส่งไปยังเครื่องระเหยนากากส่า (Evaporator) ของบริษัท ดินสวย นาใส จากัด เพื่อใช้ใน
การผลิตไอนา สาหรับแอลกอฮอล์ที่ได้จากการกลั่นที่ 2 ไปพักไว้ในถังเก็บแอลกอฮอล์ไปบรรจุและบ่มในถังไม้โอ๊ค
6) ปรุงแต่ง นาแอลกอฮอล์และสุราเก็บบ่มจากขันตอนที่ 6 สูบเข้าถังผสมทาการปรุงแต่ง โดยการ
เติมนาหรืออาจมีการเติมสี หัวเชือ หลังจากนันกรองให้ใสด้วยกระดาษกรอง แล้วจึงใส่ถังรอการบรรจุ จากนัน
นาสุราผลไม้ที่ได้จากขันตอนการปรุงแต่ง มาบรรจุลงขวดและรอการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ก่อนส่งไป
จาหน่ายต่อไป
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2.4.4 กระบวนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ผลไม้/สุราแช่ข้าว (ไวน์ผลไม้/ไวน์ข้าว)
ขันตอนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ผลไม้/สุราแช่ข้าว (ไวน์ผลไม้/ไวน์ข้าว) เป็นวัตถุดิบ มีขันตอน
ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม (แสดงดังรูปที่ 2.4.4-1 และรูปที่ 2.4.4-2) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่สายการผลิต
สุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) วัตถุดิบ คือ ผลไม้หรือนาผลไม้เข้มข้น และสายการผลิตสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) วัตถุดิบคือ
ข้าวหรือธัญพืช มีรายละเอียดดังนี
1) กระบวนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้)
(1) การเตรี ยมวัต ถุดิ บ (น้าผลไม้) นานาผลไม้เข้มข้น (สั บปะรด องุ่น แอปเปิ้ล เป็นต้น)
มาผสมกับนา และนาตาล โดยปรับความหวานให้ได้ ประมาณ 14-24°Brix จากนันให้เติมไดแอมโมเนียมฟอสเฟต
และโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟล์ ผสมให้ส่วนผสมทังหมดละลายเป็นเนือเดียวกัน
(2) การเตรียมเชื้อยีสต์ การเตรียมเชือยีสต์สาหรับหมักแอลกอฮอล์ ทาโดยการสูบนาผลไม้
เข้มข้นที่ผสมกับนาเชื่อม ที่มีความหวานประมาณ 14-24°Brix มาใส่ในถังเตรียมเชือยีสต์ ต้มฆ่าเชือจุลินทรีย์ที่ไม่
ต้องการด้วยไอนา ทาให้เย็ น เติมเชือยีสต์บริสุทธิ์ และทิงไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ซึ่งยีสต์จะเพิ่มจานวนขึนในถัง
เตรียมเชือยีสต์ และมีประมาณมากเพียงพอในการนาไปใช้หมักสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) ในขันตอนต่อไป
(3) การหมักส่าสุรา การเตรียมส่าสาหรับหมักสุรา เริ่มจากการสูบนาผลไม้เข้มข้นจากถังเก็บ
นาผลไม้เข้มข้นและนาเชื่อมจากถังละลายนาตาลเข้าถังหมักส่า ความหวานของนาผลไม้เข้มข้นผสมกับนาเชื่อมอยู่
ที่ประมาณ 14-24°Brix เติมเชือยีสต์ที่ได้จากขันตอนที่ 2 กวนประมาณ 30 นาที ควบคุมกระบวนการหมัก ควบคุม
อุณหภูมิให้เหมาะสมโดยการหล่อเย็น ประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส หมักนานประมาณ 7-20 วัน ยีสต์จะเปลี่ยน
นาตาลเป็นแอลกอฮอล์ความเข้มข้นประมาณ 5-12% v/v หลังจากนันจะส่งต่อเข้ากระบวนการผสมต่อไป
(4) การเก็ บ บ่ ม น าน าสุ ราแช่ผ ลไม้ (ไวน์ ผ ลไม้) ที่ได้จากการหมั ก มากรองแยกกากออก
และนานาสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) ที่ได้ ไปเก็บบ่มในถังสแตนเลส ที่อุณหภูมิ 15-18 องศาเซลเซียส ระยะเวลา
ประมาณ 7-30 วัน
(5) การผสม นานาสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) ที่บ่มไว้มาทาการผสมกับนา นาตาล กรดซิตริก
และส่วนประกอบอื่น ๆ ตามสู ตร และปรับความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในถังผสม ขนาด 30,000 ลิตร ให้ได้ตาม
มาตรฐาน เก็บตัวอย่างนาสุรา ไปตรวจสอบให้ได้สุราแช่ชนิดไวน์ผลไม้ ที่มีคุณภาพตามความต้องการ
(6) การกรอง นานาสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้) ที่ผสมแล้วไปกรอง ด้วยกระดาษกรองที่มีความ
ละเอียด ไปเก็บในถังรอการบรรจุ จากนันนานาสุราแช่ชนิดไวน์ผลไม้ ที่ผ่านการกรองแล้ว มาบรรจุลงขวดหรือ
กระป๋องปิดฝา ปิดฉลากและแสตมป์อากร พิมพ์วันที่ผลิตลงบนฉลาก จะได้ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้)
2) กระบวนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว)
(1) เตรียมวัตถุดิบ (ข้าว) นาข้าวหรือธัญพืช เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวโพด เป็นต้น
ขนส่งทางรถบรรทุกนาเข้าถังเก็บ จากนันนามาโม่เพื่อให้ได้แป้ง ซึ่งข้าวหรือธัญพืชดังกล่าวเป็นวัตถุดิบประเภทที่มี
แป้งเป็นส่วน ประกอบหลัก จึงต้องผ่านขบวนการเปลี่ยนแป้งให้เป็นนาตาลก่อน และขบวนการเปลี่ยนแป้งเป็น
นาตาล ทาได้โดยการนาข้าวไปต้มกับนาในสัดส่วน 1:4 ให้สุกโดยใช้ไอนา เติมเอ็นไซม์แอลฟาอะไมเลส และ
กลูโคอะไมเลส ย่อยแป้งให้เป็นนาตาล หลังจากต้มจะได้นาข้าวความหวานประมาณ 14-24 °Brix จากนันให้เติม
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ผสมให้ส่วนผสมทังหมดละลายเป็นเนือเดียวกัน
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รูปที่ 2.4.4-1 กระบวนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ผลไม้ (ไวน์ผลไม้)
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รูปที่ 2.4.4-2 กระบวนการผลิตสุราแช่ประเภทสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว)
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(2) เตรียมเชื้อยีสต์ การเตรียมเชือยีสต์สาหรับหมักสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ทาโดยการสูบนาต้มข้าว
ที่ผ่านการย่อยแล้วจากถังต้มข้าวประมาณ 2 ตัน มาใส่ในถังเตรียมเชือยีสต์ ต้มฆ่าเชือจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการด้วยไอนา
อีกครัง ทาให้เย็น เติมเชือยีสต์บริสุทธิ์ เติมอากาศและทิงไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ซึ่งยีสต์จะเพิ่มจานวนขึนในถัง
เตรียมเชือยีสต์ และมีประมาณมากเพียงพอในการนาไปใช้หมักส่าสุราในขันตอนต่อไป
(3) การหมักส่าสุรา การเตรียมส่าสาหรับหมักสุรา เริ่มจากการสูบนาต้มข้าวที่ผ่านการย่อย
แล้วจากถังต้มข้าวและนาเชื่อมจากถังละลายนาตาลเข้าถังหมักส่า ความหวานของนาต้มข้าวผสมกับนาเชื่อมอยู่ที่
ประมาณ 14-24°Brix เติมเชือยีสต์ที่ได้จากขันตอนที่ 2 กวนประมาณ 30 นาที ควบคุมกระบวนการหมัก ควบคุม
อุณหภูมิให้เหมาะสมโดยการหล่อเย็น ประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส หมักนานประมาณ 7-20 วัน ยีสต์จะเปลี่ยน
นาตาลเป็นแอลกอฮอล์ความเข้มข้นประมาณ 5-12% v/v หลังจากนันจะส่งต่อเข้ากระบวนการผสมต่อไป
(4) การเก็บบ่ม นานาสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ได้จากการหมัก มากรองแยกกากออก และนานา
สุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ที่ได้ ไปเก็บบ่มในถังสแตนเลส ที่อุณหภูมิ 15-18 องศาเซลเซียส ระยะเวลา ประมาณ 7-30 วัน
(5) การผสม นานาสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ที่บ่มไว้มาทาการผสมกับนา นาตาล แอลกอฮอล์
เครื่องเทศ สมุนไพร และส่วนประกอบอื่นๆ ตามสูตร และปรับความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในถังผสม ขนาด 30,000 ลิตร
ให้ได้ตามมาตรฐาน เก็บตัวอย่างนาสุรา ไปตรวจสอบให้ได้สุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ที่มีคุณภาพตามความต้องการ
(6) การกรอง นานาสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ที่ผสมแล้วไปกรอง ด้วยกระดาษกรองที่มีความละเอียด
ไปเก็บในถังรอการบรรจุ จากนันนานาสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว) ที่ผ่านการกรองแล้ว มาบรรจุลงขวดหรือกระป๋องปิดฝา
ปิดฉลากและแสตมป์อากร พิมพ์วันที่ผลิตลงบนฉลาก จะได้ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปสุราแช่ข้าว (ไวน์ข้าว)
2.5 ระบบสาธารณูปโภคและหน่วยเสริมการผลิต
เนื่องจากในบริเวณที่ตังโครงการจะมีพืนที่บางส่วนที่เป็นพืนที่ของบริษัท ดินสวย นาใส จากัด (จดทะเบียน
ประกอบกิจการผลิตไอนาและนาอุตสาหกรรมจากนากากส่า ตามทะเบียนโรงงานเลขที่ 10180000425585) และ
พืนที่ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จากัด (โรงงานผลิตเบียร์) ดังนันในการบริหารการจัดการใช้สาธารณูปโภค
ร่ ว มกัน โดยระบบสนั บ สนุ น หรื อระบบเสริ ม ในกระบวนการผลิ ตแอลกอฮอล์ และสุ ร า เช่น ระบบผลิ ต ไอน า
(โครงการจะรับไอนาบางส่วนมาจากบริษัท ดินสวย นาใส จากัด) ระบบไฟฟ้าและระบบผลิตนาประปา (โครงการ
จะส่งไฟฟ้าและนาประปาบางส่วนให้กับบริษัท ดินสวย นาใส จากัด และบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จากัด )
รวมทังเส้นทางเข้า-ออกที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.5-1
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ตารางที่ 2.5-1 ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่าง ๆ ของโครงการ
ระบบสนับสนุนการผลิต
รายละเอียด1/
1. นาดิบเพื่อใช้ในการผลิตนาประปา - นาดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตและในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ จะได้มาจาก
แม่นาท่าจีน (แม่นาสุพรรณ) โดยโครงการได้รับอนุญาตให้สูบนาจากแม่นาท่าจีน
จากโครงการส่งนาและบารุงรักษาพลเทพ สานักชลประทานที่ 12 ในอัตราการสูบ
ไม่เกิน 5,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือมีระยะเวลาการสูบนาได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง/วัน
และใช้นาได้ไม่เกินเดือนละ 450,000 ลูกบาศก์เมตร (สูบในช่วงเดือนมิถุนายน มกราคม รวม 8 เดือน) โดยนาดิบที่สูบจากแม่นาท่าจีนจะเก็บสารองในบ่อเก็บนา
ดิบของโครงการ
2. ระบบผลิตนาประปา
- โครงการเป็ น ผู้รับ ผิดชอบในการผลิต น าประปา/ น า RO/ น าอ่ อ น/ น าบริสุทธิ์
มีความสามารถในการผลิตนาประปา ประมาณ 7,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน ก่อน
นาไปใช้ในกระบวนการผลิต ของโครงการ และจัดส่งให้บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง
1999 จากัด เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
3. ระบบไฟฟ้า
- โครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหันคา เพื่อใช้
เป็ น พลั ง งานให้ กั บ อุ ป กรณ์ / เครื่ อ งจั ก รในกระบวนการผลิ ต อาคารส านั ก งาน
หลอดไฟส่องสว่าง และระบบสาธารณูปโภคของโครงการ และอีกส่วนหนึ่งจะส่ง
ไฟฟ้าให้กับบริษัท ดินสวย นาใส จากัด และบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จากัด
4. ระบบไอนา
- โครงการจะใช้ ไอน าจากหม้อ ไอน าขนาด 15 ตั น /ชั่ ว โมง จ านวน 5 ชุ ด เพื่ อ ใช้
ในกระบวนการผลิ ต แอลกอฮอล์ แ ละสุ ร า ทั งนี ในกรณี ที่ ไ อน าไม่ เ พี ย งพอต่ อ
ความต้องการใช้งาน โครงการจะรับไอนามาจากบริษัท ดินสวย นาใส จากัด
5. ระบบบาบัดนาเสีย
- โครงการได้ติดตังระบบบาบัดนาเสียสาเร็จรูป (Septic tank) เพื่อรองรับนาเสียจาก
อาคารสานักงาน ห้องนาพนักงานในอาคารผลิต โรงอาหาร และบ้านพักพนักงาน
เพื่อบาบัดเบืองต้น ก่อนส่งไปบาบัดต่อยังระบบบาบัดนาเสียแบบตะกอนเร่ง (AS)
- โครงการมีแผนจะขยายขนาดระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) จากเดิม 1,700 ลูกบาศก์
เมตร/วัน เพิ่มขึนเป็น 3,300 ลูกบาศก์เมตร/วัน (COD ~ 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่ง
รองรับนาควบแน่นจากเครื่องระเหยนากากส่า (Evaporator) ของบริษัท ดินสวย นาใส
จากัด และนาเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการ เพื่อใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ
- โครงการมีแ ผนจะขยายขนาดระบบบาบัดนาเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) จากเดิม
1,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพิ่มขึนเป็น 3,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะรองรับนาเสีย
จากระบบบาบัดนาเสียสาเร็จรูป (Septic tank) และนาเสียที่เกิดขึนจากกระบวนการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB)
- โครงการได้จัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพนาทิง จานวน 2 บ่อ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
นาทิงผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพนาทิงอัตโนมัติ ได้แก่ บีโอดี (BOD) และค่าของแข็ง
ละลายนาทังหมด (TDS) ก่อนนาไปใช้ประโยชน์ภายในพืนที่โครงการ ทังนีนาทิงที่
บาบัดแล้วที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนาทิง จะถูกส่งไปยังบ่อพักนาทิง (Holding pond)
ก่อนนาทิงกลับมาใช้ประโยชน์ภายในพืนที่โครงการให้มากที่สุด เช่น รดพืนที่สีเขียว
และหากกรณีที่ไม่ผ่านมาตรฐานทิง โครงการจะรวบรวมเข้าสู่บ่อพักนาทิงฉุกเฉิน
(Emergency pond) เพื่อไปกลับไปบาใหม่อีกครังหรือติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปบาบัดต่อไป
6. ระบบระบายนา และป้องกันนาท่วม - โครงการจัดให้มีระบบระบายนาภายในโครงการ เพื่อรวบรวมนาฝนที่เกิดขึนเข้าสู่
บ่อหน่วงนาฝน และบ่อเก็บนาดิบ ความจุรวมประมาณ 575,000 ลูกบาศก์เมตร
7. ระบบขนส่ง
- โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในการอนุญาตให้บริษัท ดินสวย นาใส จากัด และ
บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จากัด ใช้เส้นทางเข้า-ออกร่วมกัน
- กิจกรรมการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และของเสีย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้รถบรรทุก
ในการขนส่ง
หมายเหตุ : 1/ ภายหลังขยายกาลังการผลิตจะทาการติดตังระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้สามารถรองรับกาลังการผลิตได้อย่างเพียงพอ รวมทังการจัดส่งให้บริษัทในเครือ
ที่มา
: บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด, 2564
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2.6 มลพิษและการควบคุม
มลพิษที่เกิดจากการดาเนินงานของโครงการทังในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ รวมถึงการจัดการมลพิษ
ในแต่ละด้าน สามารถสรุปได้แสดงดังตารางที่ 2.6-1
ตารางที่ 2.6-1 แหล่งกาเนิดมลพิษและการจัดการมลพิษของโครงการ
มลพิษหลัก
1. มลพิษทางอากาศ

2. มลพิษทางน้า

แหล่งกาเนิดมลพิษ

การจัดการมลพิษ

ระยะก่อสร้าง
ระยะก่อสร้าง
- มลพิษหลัก คือ ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการ - ฉีดพรมนาในพืนที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจาย
ก่อสร้าง และจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ของฝุ่ น ละออง ยกเว้ น ช่ ว งที่ มี ฝ นตก เช่ น
วัสดุก่อสร้าง
ถนน พื นที่ ที่ มี กิ จ กรรมการปรั บ ถม เป็ น ต้ น
อย่างน้อย 2 ครังต่อวัน (เช้า-บ่าย)
- ให้มีผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกที่ใช้ในการขนย้าย
วั ส ดุ ก่ อ สร้ าง ดิ น หิ น หรื อ เศษวัสดุก่อสร้าง
วั ส ดุ อ ย่ า งมิด ชิ ด และจั ด ท าบ่ อ ล้างท าความ
สะอาดล้อรถบรรทุกทุกครังก่อนออกจากพืนที่
ก่อสร้าง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาความสะอาด
ถนนและดู แ ลเก็ บเศษดิ นที่ อ าจติ ดไปกับล้อ
รถบรรทุก
ระยะดาเนินการ
ระยะดาเนินการ
- มลพิ ษ ทางอากาศจากปล่ อ งระบายอากาศ - ควบคุมค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ
ของหม้อไอนา ขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง จานวน ที่ ร ะบายออกจากปล่องโรงงาน โดยจะต้อง
5 ชุด และระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB)
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของการระบายอากาศ
เสี ย จากปล่ อ งตามค่ า มาตรฐานฉบั บ ล่ า สุ ด
และ/หรื อ มาตรฐานที่ เ ข้ ม งวดที่ สุ ด ตามที่
กฎหมายก าหนด หรื อ ตามค่ า ควบคุ ม ความ
เข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ
ให้เป็นไปตามค่าการออกแบบ
- จัดให้มีระบบรวบรวมและกาจัดก๊าซ H2S ด้วย
วิธีดักจับด้วยระบบ BioScrubber
- ติดตังระบบควบคุมการผลิตก๊าซชีวภาพโดย
ใช้ระบบ SCADA ที่สามารถตังค่าการทางาน
ได้ ทั งแบบ Automatic และแบบ Semiautomatic ในกรณีระบบทางานอัตโนมัติเกิด
ขัดข้อง
ระยะก่อสร้าง
ระยะก่อสร้าง
- นาเสียที่เกิดจากห้องนา-ห้องส้วมของคนงาน - โครงการกาหนดให้ ผู้รับเหมาต้ องจัดเตรียม
ก่อสร้าง
ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะให้เพีย งพอส าหรั บ
คนงานก่ อ สร้ า งตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ย
การจั ด สวั ส ดิ ก ารในสถานประกอบกิ จ การ
พ.ศ. 2548 และกฏหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
ติดต่อให้หน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการเข้ามารับสิ่งปฏิกูลเพื่อนาไป
กาจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป

- 33 -

บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 2.6-1 แหล่งกาเนิดมลพิษและการจัดการมลพิษของโครงการ
มลพิษหลัก
แหล่งกาเนิดมลพิษ
การจัดการมลพิษ
2. มลพิษทางน้า (ต่อ) ระยะดาเนินการ
ระยะดาเนินการ
- แหล่งกาเนิดนาเสีย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ นาเสีย - โครงการติดตังถังบาบัดนาเสียแบบสาเร็จรูป
จากพนักงานและนาเสียจากกระบวนการผลิต (Septic tank) เพื่อรองรับนาเสียจากโรงอาหาร/
อาคารส านั ก งาน/อาคารผลิ ต และบ้ า นพั ก
พนั ก งาน/สรรพสามิต (ห้ อ งน า - ห้ อ งส้วม)
ก่ อ นรวบรวมเข้ า สู่ ร ะบบบ าบั ด น าเสี ย แบบ
ตะกอนเร่ง (AS)
- โครงการติดตังระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB)
ที่สามารถรองรับนาเสียจากกระบวนการผลิต
ของโรงงานได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 3,300 ลบ.ม/วัน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบ าบั ด ซี โ อดี 90%
และท างานร่ ว มกั บ ระบบผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ
เพื่อนาไปใช้เป็นเชือเพลิงที่หม้อไอนา
- โครงการติดตังระบบบาบัดนาเสียแบบตะกอน
เร่ ง (AS) ที่ มี ค วามสามารถในการรองรั บ
น าเสี ย ได้ สู ง สุ ด 3,400 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบ าบั ด บี โ อดี
ประมาณร้ อ ยละ 96 ในการรองรั บ น าเสี ย
จากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB) และ
ระบบบาบัดนาเสียสาเร็จรูป (Septic tank)
- โครงการออกแบบให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพ
น าทิ ง (Inspection pit) บ่ อ พั ก น าทิ งฉุ ก เฉิน
(Emergency pond) แ ล ะ บ่ อ พั ก น า ทิ ง
(Holding pond) กรณีนาทิงที่ผ่านการบาบัด
จนได้ ม าตรฐานแล้ ว จะน าไปใช้ ป ระโยชน์
ภายในพืนที่โครงการ
3. ขยะมูลฝอยและ
ระยะก่อสร้าง
ระยะก่อสร้าง
กากของเสีย
- ขยะมูลฝอยที่เกิดขึนจากการอุปโภค-บริโภค - ก าหนดให้ บ ริ ษั ท รั บ เหมาจั ด ให้ มี ถั ง รองรั บ
ของคนงานก่อสร้าง
มูลฝอยที่เกิดขึนแบบแยกประเภทกระจายไป
- ขยะมูลฝอยที่เกิดจากิจกรรมการก่อสร้าง เช่น ตามพื นที่ ก่ อ สร้ า งและตามกิ จ กรรมต่ า ง ๆ
เศษดิน เศษหิน เศษปูน เป็นต้น
อย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสม และติ ด ต่ อ ให้
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบมาท าการเก็ บ ขนไป
จัดการอย่างเหมาะสม
- จั ด เตรี ย มพื นที่ ส าหรั บ เก็ บ กองเศษวั ส ดุ
โดยแยกประเภท เพื่อความเป็นระเบียบและ
ป้องกันอุบัติเหตุ และนาเศษดิน เศษหินและ
เศษปูนไปใช้ประโยชน์
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 2.6-1 แหล่งกาเนิดมลพิษและการจัดการมลพิษของโครงการ
มลพิษหลัก
3. ขยะมูลฝอยและ
กากของเสีย (ต่อ)

4. มลพิษทางเสียง

แหล่งกาเนิดมลพิษ
การจัดการมลพิษ
ระยะดาเนินการ
ระยะดาเนินการ
- แหล่ ง ก าเนิ ด ของเสี ย แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น - ขยะมู ล ฝอยจากการอุ ป โภค-บริ โ ภคของ
ได้แก่ ของเสียจากพนักงาน และของเสียจาก พนั ก งานจะรวบรวมและประสานงานให้
กระบวนการผลิ ต หรื อ จากระบบเสริ ม การ หน่วยงานท้องถิ่น/หน่วยงานที่ไดรับอนุญาต
ผลิต/ระบบสาธารณูปโภค
จากราชการเข้ามาดาเนินการเก็บขนขยะเพื่อ
นาไปกาจัด
- กากของเสียจากกระบวนการผลิตจะคัดแยก
ของเสียที่สามารถนาไปใช้ประโยน์ออกจาก
ของเสียอื่นๆ เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึน
และติ ด ต่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ ได้ รับ อนุ ญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกาจัดต่อไป
ระยะก่อสร้าง
ระยะก่อสร้าง
- เกิดจากการทางานพร้อมกันของเครื่องจักรกล - โครงการได้ ก าหนดให้ จั ด ให้ มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์
ต่าง ๆ เช่น การปรับถมพืนที่การตอกเสาเข็ม ป้องกันเสียง เช่น ครอบหูลดเสียง (Ear muffs)
การก่อสร้างอาคารต่างๆ การติดตังเครื่องจักร ปลั๊ ก ลดเสี ย ง (Ear plugs) แก่ พ นั ก งานหรื อ
เป็นต้น
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในพื นที่ เ สี ย งดั ง มากกว่ า 85
เดซิ เ บล (เอ) อย่ า งเพี ย งพอ และก ากั บ ให้
ผู้ รั บ เหมาต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งเคร่ ง ครั ด
พร้อมทังอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน
อุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างถูกต้องและตระหนัก
ต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึน
- โครงการก าหนดให้ ดาเนิน การกิ จกรรมการ
ก่ อ สร้ า งที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เสี ย งดั ง หรื อ อาจมี
ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน เฉพาะในช่ ว งกลางวั น
ระหว่ า งเวลา 08.00-17.00 น. เพื่ อ ไม่ ใ ห้
รบกวนการพักผ่อนของประชาชน และหากมี
ความจ าเป็ น ต้อ งด าเนิน งานก่อ สร้า งเฉพาะ
กิ จ กรรมที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เสี ย งดั ง ในช่ ว งเวลา
กลางคื น ต้ อ งแจ้ ง แผนการด าเนิ น งานให้
หน่วยงานปกครองส่วนท้องที่และชุมชนทราบ
เป็นการล่วงหน้า
ระยะดาเนินการ
ระยะดาเนินการ
- แหล่งกาเนิดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ได้แก่ บริเวณ - การควบคุ ม ที่ แ หล่ งก าเนิ ด : ก าหนดให้
สายพานบรรจุ ข วดในอาคารผลิ ต บริ เ วณ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกาเนิดเสียง
อาคารหม้อไอนา บริเวณขนถ่ายวัสดุเข้า-ออก อยู่ภายในอาคาร และพิจารณาเลือกใช้วิธีการ
บริ เ วณอาคารสู บ น าดั บ เพลิ ง และบริ เ วณ ควบคุมเสียงที่แหล่งกาเนิด เพื่อลดโอกาสของ
อาคารโม่ เป็นต้น
การเกิดเสียง
- การป้องกันเสียงที่ตัวกลาง : ทาการปลูกไม้ยืน
ต้นบริเวณริมรัวโครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกัน
เสียงดัง
- การป้ อ งกั น ที่ ตั ว บุ ค คล : จั ด ให้ มี อุ ป กณ์
คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คล และ
กาหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างชัดเจน
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 2.6-1 แหล่งกาเนิดมลพิษและการจัดการมลพิษของโครงการ
มลพิษหลัก
5. การคมนาคมขนส่ง

แหล่งกาเนิดมลพิษ

การจัดการมลพิษ

ระยะก่อสร้าง
ระยะก่อสร้าง
- ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ น ได้ แ ก่ ปริ ม าณ - ห้ามขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโดยรถบรรทุก
การจราจรที่เพิ่มขึน และอุบัติเหตุที่เกิดจาก ในช่วงเวลาเร่งด่วน ทังช่วงเช้า (เวลา 07.00กิจกรรมการขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์การก่อสร้าง 09.00 น.) และช่วงเย็น (16.00-18.00 น.)
การขนส่งคนงานก่อสร้าง
- โครงการจะจากัดความเร็ วของยานพาหนะ
ของโครงการทุ ก ชนิ ด ช่ ว งที่ ผ่ า นย่ า นชุ ม ชน
ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- โครงการจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
ที่ผ่านบริเวณพืนที่ก่อสร้างได้ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เพื่อใช้ความระมัดระวัง
เมื่ อ จะสั ญ จรผ่ า น รวมทั งติ ด ป้ า ยแสดงชื่ อ
โครงการ เจ้ า ของโครงการ ระบุ วั น เริ่ ม ต้ น
โครงการและวันสินสุดโครงการ ชื่อผู้รับเหมา
ก่อสร้าง และบริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด
พร้ อ มหมายเลขโทรศั พ ท์ ให้ ผู้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นน
รับทราบ
ระยะดาเนินการ
ระยะดาเนินการ
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึน ได้แก่ ปริมาณจารจร - จ ากั ด ความเร็ ว ในการขั บ ขี่ ร ถบรรทุ ก ตาม
ที่เพิ่มขึน และอุบัติเหตุจากกิจกรรมการขนส่ง เกณฑ์ของกรมทางหลวง และช่วงที่ผ่านแหล่ง
วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และกากของเสีย ชุ ม ชน ไม่ เ กิ น 40 กิ โ ลเมตร/ชั่ ว โมง พร้ อ ม
รวมไปถึงการขนส่งจากพนักงาน
ติ ด เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ที่ ร ถบรรทุ ก เพื่ อ รั บ แจ้ ง
การขับรถไม่สุภาพ
- หลี ก เลี่ ย งการขนส่ ง วั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ในช่ ว งการจราจรคั บ คั่ ง ช่ ว งเช้ า (07.0009.00 น.) และช่วงเย็น (16.00-18.00 น.)
- กวดขั น พนั ก งานขั บ รถขนส่ ง ให้ ใ ช้ ค วาม
ระมั ด ระวั ง และปฏิ บั ติ ต ามกฎจราจรอย่ า ง
เคร่ ง ครั ด เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ที่
อาจจะเกิดขึน และมีมาตรการดาเนินการต่อ
รถที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เข้มงวด

ที่มา : บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด, 2564
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3. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาของโครงการ
โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ.
ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009.3/13112 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 และจัดทารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ดังกล่าวเสนอต่อ สผ. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบทุก 6 เดือน ซึ่งโครงการได้ปฏิบัติตาม
มาตรการฯ อย่างเคร่งครัดและจากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาของโครงการ ได้แก่ คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย คุณภาพนา ระดับเสียงทั่วไป พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
4.

ร่างขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ความหมายและประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้ให้คานิยามของ
คาว่า “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึนจาก
การดาเนิ นโครงการหรื อกิ จการ หรื อการดาเนินการใดของรัฐหรื อที่รัฐจะอนุ ญาตให้ มี การดาเนินการที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอื่นใดของ
ประชาชนหรื อชุมชน ทังทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่ วนร่วมของประชาชน เพื่อกาหนด
มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษา เรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้
1) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยพิจารณาว่าโครงการที่กาลังจะเกิดขึนอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในระดับมากน้อยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้พัฒนาโครงการ
จะต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสมก่อนดาเนินการ
2) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ประเด็นปัญหาสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึนตามหลักวิชาการ
ซึ่งจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนตังแต่ขันเตรียมโครงการ รวมทังเป็นแนวทางในการกาหนดแผนการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบต่าง ๆ ทังที่เกิดขึนภายหลังจากได้มีการก่อสร้างและดาเนินการ
3) เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน แผนการเงินในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม รวมทังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในขันตอนการอนุมัติ/อนุญาตของหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย
4) ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลแก่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรที่อาจเกิดขึนได้
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครังนี เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดาเนินโครงการ
โดยพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน รวมถึงนาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมพิจารณาในการประเมินผลกระทบเพิ่มเติม ทังนี เพื่อให้การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการมีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 รวมทังแนวทางการจัดทาและหลักเกณฑ์การพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูโ ภค
ที่สนับสนุน (ปรับปรุงครังที่ 1) สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
โดยพืนที่ศึกษาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบืองต้นครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตังโครงการ
อย่ างไรก็ตาม หากการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมพบว่ามี ประเด็นใดมี แนวโน้มส่ งผลกระทบเกิ นขอบเขต
การศึกษาข้างต้น คณะผู้ศึกษาจะพิจารณาศึกษาให้ครอบคลุมพืนที่ที่ได้รับผลกระทบข้างต้นด้วย
4.1 การศึกษารายละเอียดโครงการ
จุดประสงค์การศึกษารายละเอียดของโครงการ เพื่อศึกษาความเหมาะสมในแง่ของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และเป็นข้อมูลพืนฐานสาหรับการกลั่นกรองโครงการ (Screening) เพื่อพิจารณากิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในเบืองต้น มีรายละเอียดแสดงดังนี
1) ที่ตั้งและการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ นาเสนอที่ตังโครงการ แสดงขอบเขตของพืนที่โครงการ
(Project Boundary) เส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรอง และลักษณะการใช้ประโยชน์พืนที่บริเวณโดยรอบ
พร้อมภาพถ่ายสภาพที่ตังโครงการในปัจจุบัน และพืนที่อาณาเขตติดต่อกับโครงการ และการวางผังการใช้ประโยชน์
พืนที่ของโครงการ
2) วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ นาเสนอชนิด/แหล่งที่มา/ปริมาณการใช้/วิธีการขนส่งและการเก็บกัก
วัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ของโครงการ รวมถึงเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย (Safety Data Sheet; SDS)
ของสารเคมีข้างต้น
3) การขนส่ง นาเสนอข้อมูลกิจกรรมการขนส่งและปริมาณรถขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
ทังในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
4) กระบวนการผลิต นาเสนอรายละเอียดขันตอนการผลิต พร้อ มทั งแสดงรูปหรือ แผนผังการผลิต
(Flow Diagram) รวมทังดุลมวล (Mass Balance) และผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึน
5) ระบบสนับสนุนการผลิตและระบบสาธารณูปโภค นาเสนอระบบต่าง ๆ ที่ใช้สนับสนุนการผลิตของ
โครงการ เช่น ระบบนาใช้ ระบบปรับปรุงคุณภาพนา ระบบไฟฟ้า ระบบหล่อเย็น เป็นต้น
6) ระบบระบายน้าฝนและการป้องกันน้าท่วม นาเสนอรายละเอียดวิธีการระบายนาฝนปนเปื้อนและ
นาฝนไม่ปนเปื้ อน และการจัดการน าฝนปนเปื้อนและนาฝนไม่ปนเปื้อนทังในระยะก่อสร้างและระยะดาเนิ นการ
รายละเอียดบ่อหน่วงนาฝน รายละเอียดการระบายนาออกจากพืนที่โครงการ จุดระบายนา การควบคุมอัตรา
การระบายนาออกจากพืนที่โครงการ
7) มลพิษและการควบคุม นาเสนอแหล่งกาเนิดมลพิษและชนิดของมลพิษที่เกิดจากการผลิตและกิจกรรม
เสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทังมลพิษทางอากาศ นาเสีย ระดับเสียง และของเสีย รวมทังแสดงลักษณะ
มลพิษที่เกิดขึน วิธีการควบคุมมลพิษ และอัตราการระบายมลพิษ
8) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นาเสนอระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพื่อควบคุมสภาพสิ่ง แวดล้ อมการทางานให้มีความเหมาะสม และนาเสนอระบบป้องกันการเกิดอุบัติภัย จาก
การทางาน รวมถึงการกาหนดแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในด้านต่าง ๆ
- 38 -

บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

9) พนักงาน นาเสนอจานวนพนักงาน จานวนวันทางาน และแผนผังโครงสร้างองค์กร
10) พื้นที่สีเขียวและแนวป้องกัน นาเสนอแนวป้องกันหรือพืนที่สีเขียวที่มีการปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น เพื่อช่วย
รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบและสร้างทัศนียภาพที่ดีของโครงการ
11) แผนชุมชนสัมพันธ์ นาเสนอแผนงานประชาสัมพั นธ์/ชุมชนสัมพันธ์ หรือมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบ
ตาราง โดยระบุกรอบเวลาที่ชัดเจน วิธีการ ช่องทาง ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณในการดาเนินงาน ทังระยะก่อน
ก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะดาเนินการ ทังนี ลักษณะของกิจกรรมที่จะกาหนดในแผนงาน ควรส่งเสริมให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการและชุมชนเป้าหมาย ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้และความเข้าใจ การรับรู้ในกิจกรรม
ของโครงการ รวมถึงให้ชุมชนมีรากฐานการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และอาจพิจารณาลั กษณะ
กิจกรรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เช่น หน่วยงานราชการ หรือสื่อมวลชนท้องถิ่นประกอบด้วย และนาเสนอ
ผลการดาเนิ น งานตามแผนงานประชาสั มพันธ์ /ชุมชนสั มพันธ์ หรือมวลชนสั มพันธ์โ ดยสรุป และประเมินผล
ความสาเร็จในการดาเนินการ ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
12) การรั บเรื่ องร้ องเรี ยน ศึกษาแผนขันตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบพืนที่โ ครงการ
โดยนาเสนอข้อมูลสรุปข้อร้องเรียนที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา 3-5 ปี จากการดาเนินงานของโครงการ รวมถึง
การดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน มาตรการและวิธีการในการป้องกันการเกิดปัญหาซา
4.2 การศึกษาสภาพสิง่ แวดล้อมปัจจุบัน
จุดประสงค์ของการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพืนที่ศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลพืนฐานก่อนขยายกาลังการผลิต
(Baseline data) ซึ่งใช้เปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมในพืนที่ศึกษาภายหลังดาเนิน
โครงการในอนาคต อีกทังใช้เป็น ข้อมูลพืนฐานเพื่อกาหนดขอบเขตหรือประเด็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ มีขอบเขตการศึกษาดังนี
1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
(1) ลักษณะภูมิประเทศ การศึกษาด้านสภาพภูมิประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ
สภาพภูมิป ระเทศของพื นที่ตั งโครงการและบริเ วณใกล้เ คีย งพื นที่โ ครงการ โดยศึก ษาลัก ษณะภูมิป ระเทศ
ของพื นที่ศึก ษาจากข้อ มูล แผนที่ภูมิป ระเทศของกรมแผนที่ทหาร ภาพถ่า ยดาวเทียม และการสารวจข้อมูล
ภาคสนามเพิ่ม เติม โดยข้อ มูล ดัง กล่า วสามารถนามาใช้ใ นการคาดการณ์ผ ลกระทบที่เกิด ขึ นจากการพัฒ นา
โครงการหรืออาจจะมีผลกระทบต่อโครงการ ทังนี การศึกษาสภาพภูมิประเทศได้กาหนดขอบเขตพืนที่ศึกษาใน
รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตังโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว การศึกษาด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และแผ่นดินไหว มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงลัก ษณะปัจ จุบัน ของธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และแผ่นดินไหว ในพืนที่โ ครงการและบริเ วณ
ใกล้เคียง เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึนจากโครงการ และปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ที่อาจมีผลต่อการดาเนินการโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง เช่น การจาแนกเขตเพื่อการจัดการ
ด้า นธรณีว ิท ยาและทรัพ ยากรธรณี แผนที่ธ รณีว ิท ยา แผนที่ร อยเลื ่อ นมีพ ลัง ในประเทศไทย แผนที่ภ ัย พิบัติ
แผ่นดินไหวประเทศไทย และรายงานการศึกษาต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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(3) ทรัพยากรดิน การศึกษาด้านทรัพยากรดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะปัจจุบันของชุดดิน
ในพืนที่โครงการและบริเวณโดยรอบพืนที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนามาใช้ในการคาดการณ์
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึนจากโครงการ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอาจมีผลต่อการดาเนินโครงการ ตลอดจนเสนอแนะ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิและรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น สารวจสภาพปัจจุบันของ
ทรัพยากรดิน และวิเคราะห์คุณภาพดินบริเวณพืนที่โครงการ
(4) สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ ศึกษาลักษณะอุตุนิยมวิทยาในสภาพปัจจุบัน
บริ เ วณพื นที่ ศึ ก ษา และสภาพอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาประจ าถิ่ น (Micro Scale Meterological Condition) เนื่ อ งจาก
อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ในด้านอุตุนิยมวิทยาจะส่งผลต่อรูปแบบการแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งกาเนิดไปสู่ผู้รับผลกระทบในบริเวณพืนที่ศึกษา โดยระดับความรุนแรงที่เกิดขึนในแต่ละท้องถิ่นจะมากน้อย
แตกต่ า งกั น ไปขึ นอยู่ กั บ พิ กั ด ภู มิ ศ าสตร์ ข องแหล่ ง ก าเนิ ด และผู้ รั บ ผลกระทบ ประกอบกั บ สภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพืนฐานสาหรับการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศที่เกิดขึนจากกิจกรรมก่อสร้างและการดาเนินการของโครงการ การศึกษาสภาพอุตุนิยมวิทยาได้รวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิจากสถานีตรวจอากาศที่ตังอยู่ใกล้พืนที่โครงการมากที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลพืนฐานในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ สาหรับการศึกษาคุณภาพอากาศเป็นตัวชีวัดที่สาคัญประการหนึ่งในการ
พัฒนาโครงการ ดังนันการศึกษาข้อมูลคุณภาพอากาศโดยรอบพืนที่โครงการจึงมีความสาคัญต่อการประเมินผล
กระทบของโครงการ รวมทังนาไปกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป ที่ปรึกษาได้
กาหนดพื นที่ศึก ษาครอบคลุม รัศ มี 5 กิโ ลเมตรจากที่ตั งโครงการ ให้ทาการตรวจวัด ความเข้ม ข้น มลพิษ ใน
บรรยากาศ สาหรับแต่ละค่าเฉลี่ยต่อเวลา (Averaging Time) ที่สนใจ รอบพืนที่โครงการอย่างน้อย 4 จุด โดย
พิจ ารณาตาแหน่ง ของจุด ตรวจวัด ตามข้อ มูล ลมและสภาพภูมิป ระเทศของพื นที่ศึก ษา และทาการตรวจวัด
ติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน ครบรอบสัปดาห์ อย่างน้อย 2 ช่วงทิศทางลมหลัก (Prevailing Winds) โดยช่วงเวลาที่
ตรวจวัดจะต้องห่างกัน 5-7 เดือน รวมทังรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) เสียง การพัฒนาโครงการทังในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบใน
ด้านการรบกวนชุมชนในพืนที่ใกล้เคีย งในรูปของเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างและดาเนินการของ
โครงการ ดังนันจึงจาเป็นต้องทาการตรวจวัดระดับเสียงปัจจุบันบริเวณใกล้เคียงพืนที่โครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พืนฐานในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึนจากกิจกรรมของโครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาจะทาการตรวจวัด
ระดับเสียงบริเวณใกล้เคียงพืนที่โครงการ จานวน 4 สถานี สถานีละ 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันทา
การ เพื่อตรวจวัดระดับเสียงในสภาพปัจจุบันบริเวณพืนที่ศึกษา โดยสถานที่ตรวจวัดระดับเสียงเป็นสถานีเดียวกับ
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สาหรับดัชนีที่ทาการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน (Ldn) ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) และค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
(6) อุทกวิทยาน้าผิวดินและคุณภาพน้าผิวดิน ด้านคุณภาพนาผิวดินของพืนที่ศึกษาในปัจจุบันเพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลพืนฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนาไปกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพนาผิวดินที่เหมาะสมต่อไป โดยทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
และทาการสารวจภาคสนามเพื่อเก็บตัวอย่างมีการตรวจวัดคุณภาพนาผิวดินบริเวณพืนที่โดยรอบโครงการ สาหรับ
ดัชนีคุณภาพนาผิวดินที่จะทาการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ดัชนีทางกายภาพ ดัชนีทางเคมี ดัชนีทางชีวภาพ โลหะหนัก
และสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์
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(7) อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้าใต้ดิน การศึกษาสภาพปัจจุบันของคุณภาพนาใต้ดินในบริเวณ
พืนที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงก่อนมีการพัฒนาโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพืนฐานในการประเมิน ผลกระทบ
ต่อคุณภาพนาใต้ดินที่อาจเกิดขึนจากการพัฒนาโครงการ และได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลคุณภาพนาใต้ดินในพืนที่ศึกษา และใช้ในการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพนาใต้ดิน
โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลพืนฐานบ่อนาบาดาลของศู นย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรนาบาดาลในพืนที่
ศึกษา และข้อมูลปฐมภูมิ บริษัทที่ปรึกษาจะดาเนินการเก็บตัวอย่างนาบาดาลจากบ่อบาดาลในพืนที่ศึกษา
2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
(1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก เพื่อศึกษาทรัพยากร ป่าไม้และพืชพรรณที่อยู่ในบริเวณพืนที่โครงการและ
พืนที่ศึกษาโดยรอบ โดยศึกษารายละเอียดการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้
และพืชพรรณในพืนที่โครงการและพืนที่ศึกษา และสารวจข้อมูลภาคสนาม โดยจะสารวจพรรณพืชร่วมกับการสารวจ
ด้านนิเวศวิ ทยาสัตว์ป่า (ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของทรัพยากรสัตว์ป่าในบริเวณพืนที่ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความชุกชุมของสัตว์ป่า ชนิดของสัตว์ป่าที่พบในพืนที่โครงการและพืนที่ศึกษา) การวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ประเภทป่าไม้ ชนิดพรรณไม้ พันธุ์ไม้หวงห้าม โดยรายละเอียดชื่อภาษาไทยและชื่อพฤกษศาสตร์ของ
ชนิดนันๆ ตามรายชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดาเนินการของโครงการ
ที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้และพืชพรรณ ทังในด้านขนาดและทิศทางของผลกระทบ รวมทังเสนอแนะมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทังมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่เหมาะสม
(2) ทรั พยากรชีวภาพในน้า การศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของระบบนิเวศวิทยาทางนา โดยเฉพาะ
องค์ประกอบความหลากหลายและความชุกชุมของชนิดของสิ่งมีชีวิต ศึกษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของนิเวศวิทยา
แหล่งนา โดยทาการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดินในแหล่งนาในบริเวณเดียวกับจุด
เก็บตัวอย่างคุณภาพนาที่อยู่ใกล้ที่ตังโครงการเพื่อเป็นข้อมูลพืนฐานนาไปประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึนต่อสภาพ
นิเวศวิทยาทางนา เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึนต่อนิเวศวิทยาทางนาให้ได้รับผลกระทบ
น้อยที่สุด รวมทังเสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางนาที่เหมาะสมต่อโครงการต่อไป
ตลอดจนเพื่อให้ชุมชนมั่นใจและยอมรับโครงการ
3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
(1) การใช้ที่ดิน ศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพืนที่ศึกษา กรณีที่มีรูปแบบการพัฒนาพืนที่
อุตสาหกรรมอยู่ก่อนแล้วและมีการพัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันของ
พืนที่ที่เป็นที่ตังโครงการและพืนที่บริเวณใกล้เคียง โดยบริเวณที่ตังโครงการจะถูกเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่เดิมไปอย่าง
ถาวร โดยแจกแจงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ เช่น พืนที่อุตสาหกรรม พืนที่อยู่อาศัย และพืนที่เกษตรกรรม
(2) การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้าง ประกอบด้วย การขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องจักร และคนงานก่อสร้างเข้าสู่พืนที่โครงการ ซึ่งอาจมีผลทาให้ปริมาณจราจรและการเกิด
อุบัติเหตุในพืนที่เพิ่มสูงขึน ส่วนในระยะดาเนินการ ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึนจะมาจากการเดินทางของพนักงาน
ที่เดินทางเข้าสู่โรงงาน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่ าวจะมีปริมาณจราจรค่อนข้างมาก และอาจส่งผลกระทบต่อสภาพ
การคมนาคมขนส่งในพืนที่บางส่วน ดังนันในการพัฒนาโครงการจึงจาเป็นต้องมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้าน
การคมนาคมขนส่ งในสภาพปั จจุ บั น บริ เวณพื นที่โ ครงการและบริเวณใกล้ เคียง โดยศึกษาสภาพการคมนาคม
โดยทั่วไปของเส้นทางคมนาคมในปัจจุบันโดยรอบพืนที่โครงการ รวมทังสถิติปริมาณการจราจรของเส้นทางคมนาคม
สายหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากสานักอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง รวมถึงการส ารวจภาคสนาม
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ทังสภาพการจราจรในช่วงเร่งด่วน และช่วงปกติ เพื่อให้ครอบคลุมสภาพปัญหาในปัจจุบันเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ใน
การศึกษาประเมินผลกระทบด้ านคมนาคมขนส่ งที่ อาจจะเกิ ดขึ นจากการพัฒ นาโครงการ รวมถึงการก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เหมาะสมกับโครงการต่อไป
(3) การระบายน้า การศึกษาด้านการระบายนาและการป้องกันนาท่วม เป็นการศึกษาสภาพทิศทาง
การระบายน าในบริเวณพืนที่โครงการและพืนที่ศึกษาในปัจจุบัน รวมทังศึกษาข้อมูลและสถิติการเกิดนาท่วมใน
บริเวณพืนที่โดยรอบโครงการ เพื่อนาผลที่ได้มาใช้ประเมินผลกระทบต่อทิศทางการระบายนาและการกีดขวาง
การระบายนาอันเนื่องจากโครงการ โดยทาการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิสถิตินาท่วมของจังหวัด จากระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS Data) จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการระบายนาและพืนที่นาท่วม
ในบริเวณพืนที่ศึกษาและบริเวณโดยรอบพืนที่โครงการ โดยการประเมินผลกระทบต่อระบบระบายนาได้พิจารณา
ในประเด็นหลัก คือ ผลกระทบต่อการระบายนาฝนในพืนที่ศึกษาในแง่ของผลกระทบที่อาจส่งเสริมทาให้พืนที่ได้รับ
ปัญหานาท่วมขัง ทังในส่วนของระบบระบายนาฝนและความเพียงพอของบ่อหน่วงนาฝน โดยหลักการของบ่อ
หน่วงนาจะคานึงถึงอัตราการระบายนาก่อนและหลัง จากมีการพัฒนาโครงการ จากการคานวณเปรียบเทียบอัตรา
การระบายนาฝนก่อนขยายกาลังการผลิตและภายหลังขยายกาลังการผลิต
(4) การเกษตรกรรม การเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่สาคัญของประเทศไทย โดยการดาเนินกิจกรรม
ของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรม บริษัทที่ปรึกษาจึงทาการศึกษาเรื่องเกษตรกรรมเพื่อเป็นการ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึนจากการพัฒนาโครงการ รวบรวมข้อมูลด้านเกษตรกรรมจากหน่วยงานในพืนที่
ศึกษาโดยการรวบรวม สารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลียงสัตว์นาบริเวณ
พืนที่ศึกษา ประกอบด้วย ระบบการเกษตรในปัจจุบัน ได้แก่ ชนิดของพืชที่เพาะปลูก ประเภทและชนิดปศุสัตว์ และ
การเพาะเลียงสัตว์นา ขนาดพืนที่ที่ครอบคลุมระยะเวลาของการเพาะปลูกในแต่ละปี ผลผลิต วิธีการเพาะปลูก/
เลียงสัตว์ และการเพาะเลียงสัตว์นา การส่งเสริมการเกษตรและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งควรปรับปรุงแก้ไข
ตลอดจนองค์กรทางการเกษตรที่มีอยู่
(5) การใช้น้า ศึกษาถึงแหล่ง ชนิด ปริมาณการใช้นาของชุมชนใกล้เคียง และกิจกรรมอื่นๆ สภาพปัญหา
การใช้นา จากการสารวจเอกสารของการประปาส่วนภูมิภาค/ประปาหมู่บ้านในพืนที่รับผิดชอบและหน่ว ยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทังการสารวจภาคสนามเนื่องจากการใช้นาเป็นปัจจัยที่สาคัญอีกปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากนาเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องตังแต่เริ่มกระบวนการในระยะก่อสร้างจนถึงระยะดาเนินการโครงการ ดังนันการศึกษาด้าน
การใช้นาจึงนับเป็นการศึกษาอีกด้านหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการพัฒนา ซึ่งข้อมูลพืนฐานนีจะนาไปใช้ในการวิเคราะห์
หรือคาดการณ์ผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการต่อการใช้นาด้านต่าง ๆ ของประชาชนที่อยู่บริเวณพืนที่ศึกษา
พร้อมทังเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อการใช้นาของ
ชุมชนโดยรอบพืนที่โครงการ
(6) การใช้ไฟฟ้า ศึกษาแหล่งจ่ายไฟฟ้า พลังงาน ชนิด ประเภท ปริมาณการใช้พลังงานของกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของชุมชน และสภาพปัญหาการใช้ไฟฟ้า จากการสารวจ
เอกสารของหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจากการสารวจโดยการสอบถามเพิ่มเติมโดยรวบรวมข้อมู ล
ด้านการใช้ไฟฟ้าจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบถึงการใช้พลังงานในปัจจุบันของประชาชนบริเวณพืนที่
ศึกษาโครงการ และเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงเสนอแนะ
แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึนต่อไป
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(7) การจัดการของเสีย การดาเนินโครงการในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการอาจส่งผลกระทบ
ต่อการจั ด การขยะและกากของเสี ย ของหน่ว ยงานท้ อ งถิ่น ที่รั บผิ ดชอบในบริเวณพื นที่โ ครงการ ซึ่งหากขาด
การจัดการขยะและกากของเสียที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อมและสุขอนามัยของประชาชน
ใกล้เคียงได้ ดังนันจึงมีความจาเป็นในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลไปใช้ประกอบการ
ประเมิน ผลกระทบจากโครงการ โดยการรวบรวมข้อมูล ทุติยภูมิด้านการจัดการขยะของหน่ว ยงานท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาการจัดการมูลฝอยและขอบข่ายการให้บริการตลอดจนขีดความสามารถในการให้บริการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นต้น รวมถึงสถานการณ์และปัญหาด้านการจัดการ
ของเสียและขยะมูลฝอยในพืนที่ศึกษาปัจจุบัน
(8) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดาเนินกิจกรรมของโครงการทังในระยะก่อสร้ างและ
ระยะดาเนิ น การอาจก่อให้ เกิดผลกระทบทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงจาเป็นต้องศึกษาเรื่อง
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึนจากการพัฒนาโครงการโดยจะ
รวบรวมข้อมูลด้านระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานในพืนที่ศึก ษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สถานีดับเพลิง หรือศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)
4) คุณค่าคุณภาพชีวิต
(1) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม รวบรวมและเสนอข้อมูลด้ านเศรษฐกิจ-สังคมในภาพรวมให้ครบทุกมิติ
ตังแต่ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ระดับตาบล และระดับชุมชนในเทศบาลหรือหมู่บ้านท้องถิ่น โดยให้นาเสนอข้อมูล
ที่เป็ น ปั จ จุ บั น และข้อ มูล ย้ อนหลั ง อย่ า งน้ อย 5 ปี วิเคราะห์ แนวโน้มการเปลี่ ย นแปลงให้ เห็ นสถานภาพแบบ
อนุกรมเวลา (Time Series Data) ในช่วง 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี โดยให้เป็นข้อมูลที่อยู่ในช่วงระยะเวลา
เดียวกันในทุกประเด็นเพี่อใช้วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ พร้อมทังระบุแหล่งอ้างอิง/ปี พ.ศ.ของแหล่งข้อมูล ให้มี
ความทันสมัย โดยให้ครอบคลุมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะชุมชนและสภาพพืนที่ การบริหารและ
การปกครอง โครงสร้ า งประชากรตั งแต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ นและ/หรื อ ลดลงแต่ ล ะปี เช่ น
จานวนหลังคาเรือน จานวนครัวเรือนและประชากร ความหนาแน่นต่อพืนที่ ประชากรแรงงาน ภาวการณ์ย้ายถิ่น
การเกิด การตาย รวมทังอัตราการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางประชากรและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรใน
อนาคต เป็นต้น สภาพทางสังคม เช่ น การนับถือศาสนา รูปแบบการศึกษา สภาพเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์มวล
รวมระดับภาคและจังหวัด ระบบเศรษฐกิจหลักชุมชน ลักษณะการประกอบอาชีพและการผลิต รูปแบบวัฒนธรรม
และความเชื่อ และการบริการขันพืนฐานและสังคม
(2) การสารวจข้อ มูล สภาพเศรษฐกิจ -สัง คม และความคิด เห็น ของประชาชนในพื้น ที่ ศึกษา
เป็นการสารวจความคิดเห็น ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพืนที่ศึกษาผ่ านทางแบบสอบถาม ครอบคลุ ม
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ โครงสร้างครัวเรือน ภูมิลาเนาและการย้ายถิ่น สภาพทาง
เศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย/สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันและความพึงพอใจ เช่น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชีวิตประจาวัน ตลอดจนความคิดเห็นต่อสภาพสิ่งแวดล้อม
ปั จ จุ บั น และในอนาคตเมื่ อ มีโ ครงการ โดยการส ารวจข้อมูล สภาพเศรษฐกิจและสั ง คมและความคิด เห็ น ของ
ประชาชนในพืนที่ศึกษาจะระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้
ช่วงเวลาทาการศึกษาพืนที่และพืนที่อ่อนไหว รวมทังชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
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(3) สาธารณสุข ทาการรวบรวมข้อมูลพืนฐานด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชากรในภาพรวม
และระบบบริการสาธารณสุขในระดับองค์กรส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืนที่ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล
สถานบริการด้านสาธารณสุขของพืนที่ศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยแสดงอัตราส่วนของ
บุคลากรทางการแพทย์ตอ่ ประชากรในพืนที่ รวมถึงสถานบริการสาธารณสุขในพืนที่ศึกษา เพื่อแสดงถึงสภาพความ
พร้อมในการให้บริการและความเพียงพอเกี่ยวกับสถานบริการสาธารณสุข บุคลากรทางสาธารณสุข แสดงข้อมูล
สถานะทางสุขภาพของประชาชน โดยเสนอข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในแต่ละชุมชนที่อยู่โดยรอบ
บริ เ วณโครงการ ที่ ม ารั บ การรั ก ษาในสถานพยาบาลทั งผู้ ป่ ว ยนอกและผู้ ป่ ว ยใน โรคส าคั ญ โรคประจ าถิ่ น
(Endemic Disease) โรคระบาด (Epidemic Disease) ซึ่งรวมถึงกลุ่มอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ
โครงการ โดยรวบรวมจากข้อมูล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) โรงพยาบาล หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี
(4) สุน ทรี ยภาพและการท่ อ งเที่ ยว รวบรวมข้อมูล สถานที่ส าคั ญต่า ง ๆ เช่น แหล่ งท่องเที่ย วที่
น่ า สนใจทางโบราณคดี แ ละประวัติ ศ าสตร์ โบราณสถานที่ ส าคั ญ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ เอกลั ก ษณ์
ทางวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมท้องถิ่น เป็นต้น ที่อยู่ใกล้เคียงพืนที่โครงการ โดยอธิบายลักษณะและความสาคัญ
ของสถานที่ดังกล่าว พร้อมทังระบุระยะห่างจากโครงการ พิกัดอ้างอิง และแผนที่แสดงที่ตังของสถานที่สาคัญ
ร่วมกับที่ตังของโครงการ
4.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเด็นผลกระทบหลัก
การประเมิน ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมเป็นการคาดการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปรียบเทียบในสภาวะก่อนและหลังมีการดาเนินโครงการ การคาดการณ์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจะใช้หลาย ๆ เครื่องมือร่วมกัน ทังนี เพื่อให้เหมาะสมในแต่ละประเด็นสิ่งแวดล้อม เช่น แบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ สมการคณิตศาสตร์ และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น อีกทังการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อมในแต่ละด้านจะครอบคลุ มถึงภาพรวมของแหล่งกาเนิดมลพิษหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ มีอยู่เดิม
และแหล่งกาเนิดมลพิษของโครงการ ทังนี คณะผู้ศึกษาจะพิจารณาครอบคลุมประเด็นที่ได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากการรับฟังความคิดเห็ นจากประชาชนในการกาหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ รวมถึง จะพิจารณา
ร่วมกับสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อ มจะครอบคลุมประเด็นผลกระทบใน 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลักษณะ
สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของพืนที่ศึกษาและลักษณะกิจกรรมของโครงการ (Screening) พบว่า ประเด็นหลักที่
อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นประเด็นที่อยู่ในความวิตกกังวลของชุมชนในพืนที่ศึกษา ดังตารางที่ 4.3-1
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ตารางที่ 4.3-1 สรุป ขอบเขตการประเมิน ผลกระทบและแนวทางในการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มของ
โครงการในประเด็นผลกระทบหลัก
ขอบเขตการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
แนวทางการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรทางกายภาพ - ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ - ศึกษาแหล่งกาเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
ของพืนที่ศึกษา
ของโครงการและบ่ ง ชี มลพิ ษ หลั ก ที่ เ กิ ด ขึ น (มลพิ ษ ทาง
อากาศที่สาคัญ ของโครงการ ได้แ ก่ ฝุ่น ละออง (PM-10)
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และ
ก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) ที่เกิดขึนจากกระบวนการผลิต)
- ศึกษาข้อมูลคุณภาพอากาศของพืนที่ศึกษาก่อนขยายกาลัง
การผลิต
- คาดการณ์ผลกระทบหรือคุณภาพอากาศของพืนที่ศึกษาที่
อาจเปลี่ยนแปลงไปหลังจากดาเนินโครงการตามหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยใช้แบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์
- การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบต่อทรัพยากรดิน
- ศึกษาข้อมูลคุณภาพดินของพืนที่โครงการก่อนขยายกาลัง
การผลิตและภายหลังขยายกาลังการผลิต
- ศึกษาข้อมูลลักษณะชุดดิน พร้อมทังประเมินลักษณะสมบัติ
ดิน การระบายนา และการทรุดตัวของดิน
- คาดการณ์ผลกระทบต่อทรัพยากรดินจากการก่อสร้างและ
ดาเนินโครงการ ทังด้านการชะล้างพังทลายของดิน การทรุดตัว
ของดิน และความอุดมสมบูรณ์ของดินที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
- การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบต่อคุณภาพนา
- ศึกษาแหล่งกาเนิดหรือกิจกรรมก่อให้เกิดมลพิษทางนาหรือ
(นาผิวดิน/นาใต้ดิน)
นาเสีย
- ประเมินความเหมาะสมของการจัดการนาเสียและนาทิงของ
โครงการ
- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของระบบบาบัดนาเสีย
และผลกระทบจากการจัดการนาทิงของโครงการ
- ศึกษาคุณภาพนาใต้ดินก่อนขยายกาลังการผลิต และภายหลัง
ขยายกาลังการผลิต
- การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบต่อระดับเสียง
- ศึ ก ษาแหล่ งกาเนิ ดหรือ กิจ กรรมที่ ก่ อให้ เกิ ดเสีย งดังอย่าง
มีนัยสาคัญจากการดาเนินงาน
- ศึกษาระดับเสียง ณ ตาแหน่งพืนที่อ่อนไหวที่ใกล้เคียงกับ
โครงการมากที่สุด
- การคาดการณ์ระดั บเสียง ณ ต าแหน่ งพื นที่ อ่ อ นไหวตาม
แนวทางของกรมควบคุมมลพิษ โดยใช้สมการคณิตศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือ
- การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการในประเด็นผลกระทบหลัก
ขอบเขตการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
แนวทางการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากทางชีวภาพ - ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ - ศึกษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณโครงการและพืนที่ศึกษา
บนบก
- ประเมินผลกระทบในระยะสันและระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลง
สังคมสิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศบนบก
- การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ - ศึกษาทรัพยากรชีวภาพในนาบริเวณพืนที่ศึกษา
ในนา
- ประเมินผลกระทบในระยะสันและระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลง
สังคมสิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศในนา
- การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ - ผลกระทบต่อ การใช้ ประโยชน์ - ศึกษาและคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์
ที่ดิน
ที่ดินในอนาคต
- ศึ ก ษาความสอดคล้ อ งของพื นที่ โ ครงการกั บ ข้ อ ก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองและข้อก าหนด
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผลกระกระทบต่อการเกษตรกรรม - ศึกษาข้อมูลด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลียง
สัตว์นาในบริเวณพืนที่ศึกษา
- นาผลการศึกษาในหัวข้อคุณภาพอากาศมาทาการประเมิน
คุณภาพอากาศที่อาจมีผลกระทบต่อพืนที่ทางการเกษตร
หรือผลผลิตทางการเกษตรเมื่อมีการขยายกาลังการผลิต
- การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบต่อระบบคมนาคมของ - ศึกษาปริมาณจราจรและสภาพจราจรภายในพืนที่ศึกษา
พืนที่ศึกษา
- การคาดการณ์ ส ภาพจราจรตามแนวทางหรื อ เกณฑ์ ข อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบต่อการใช้นา
- ศึกษาปริมาณการใช้นาของโครงการ ก่อนขยายกาลังการผลิต
และภายหลังขยายกาลังการผลิต
- ศึกษาแหล่งที่มาของนาใช้ของโครงการ
- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของแหล่งนาใช้ของโครงการ
- การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบต่อการการระบายนา - ศึกษาการระบายนาในพืนที่ศึกษา ทังในส่วนของการระบาย
และป้องกันนาท่วม
นาตามธรรมชาติและระบบระบายนาที่สร้างขึน
- ศึกษาปัญหานาท่วมบริเวณพืนที่โครงการและพืนที่ศึกษา
โดยรอบ
- การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการในประเด็นผลกระทบหลัก
ขอบเขตการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ - ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้า
ของมนุษย์ (ต่อ)
- ผลกระทบต่อการจัดการกากของเสีย

- ผลกระทบต่อการบรรเทาสาธารณภัย

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต

- ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

- ผลกระทบต่อสาธารณสุข/สุขภาพ

- ผลกระทบต่อสุนทรียภาพและการ
ท่องเที่ยว

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด, 2564
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แนวทางการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าของพืนที่ศึกษาในปัจจุบัน
- การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ศึกษาลักษณะและปริมาณการเกิดกากของเสีย
- พิจารณาและประเมินความเหมาะสมของการจัดการกาก
ของเสีย
- การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ศึ ก ษาข้ อ มู ล การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินศักยภาพ/ข้อมูลการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย
และข้อมูลการบรรเทาสาธารณภัยในพืนที่ศึกษา
- การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในปัจจุบัน
- คาดการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ทังในระดับชุมชน ระดับจังหวัด
- ประเมิ น ผลกระทบด้ านเศรษฐกิ จ -สังคม/การพิ จ ารณา
กาหนดอัตราชดเชยกรณีพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โครงการกับชุมชนตามข้อกฎหมายกาหนด
- การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ศึกษาข้อมูลสถานบริการด้านสาธารณสุข บุคลากรทาง
การแพทย์ และสถานะทางสุขภาพของประชาชนในพืนที่
ศึ ก ษา รวมทั งอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ในการ
ทางานของพนักงานในโครงการ และความเพียงพอของ
สถานบริการด้านสาธารณสุขก่อนและภายหลังมีโครงการ
- ศึ ก ษา คาดการณ์ วิ เ คราะห์ และประเมิ น ลั ก ษณะของ
ผลกระทบทังเชิงบวกและเชิงลบ หรือสิ่งคุกคามสุขภาพที่
คาดว่าจะเกิดขึนจากการดาเนินโครงการ
- การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ศึ ก ษาข้ อ มู ล สถานที่ สาคัญ ต่า ง ๆ หรื อ สิ่ งที่ มี คุ ณค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์ทอี่ ยู่ใกล้โดยรอบพืนที่โครงการ
- ประเมิ น ผลกระทบจากกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งและการ
ดาเนินการของโครงการต่อการเสื่อมคุณค่าของสถานที่
สาคัญ หรือสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
- การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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5.

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การรั บฟังความคิดเห็ นของประชาชนและผู้ มีส่ วนได้เสี ยในกระบวนการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
เป็ นกระบวนการที่ส่ งเสริ มให้ ประชาชนหรื อผู้ มีส่ วนได้เสี ยมีโ อกาสแลกเปลี่ ยนข้ อมูล และแสดงความคิดเห็ น/
ข้อเสนอแนะต่ อการพั ฒนาโครงการ เพื่อหาทางเลื อกในแนวทางที่เหมาะสมต่ อการพั ฒนาโครงการ และทาให้
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด ซึ่งแนวทางการรับฟังความคิดเห็นฯ
อ้างอิงประกาศสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทาง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136
ตอนพิเศษ 36 ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยโครงการวางแผนให้มีเวทีสาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและทุกภาคส่วน จานวน 2 ครัง บริเวณพืนที่โดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตัง
โครงการ ครอบคลุ มพื นที่ 2 อ าเภอ 4 เขตการปกครองท้ องถิ่ น 18 หมู่ บ้ าน ได้ แก่ เทศบาลต าบลหนองแซง
(11 หมู่บ้ าน) องค์การบริ หารส่ วนตาบลไพรนกยูง (3 หมู่บ้าน) องค์การบริหารส่ วนตาบลเด่นใหญ่ (1 หมู่บ้าน)
อาเภอหันคา และองค์การบริหารส่วนตาบลวังหมัน (3 หมู่บ้าน) อาเภอวัดสิงห์ (อ้างถึงรูปที่ 2.1-1) ดังนี
1) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่ง : เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึนและผลกระทบที่อาจเกิดขึนทังทางตรง
และทางอ้อม รวมทังขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลื อกโครงการ อีกทังยังเป็นการนาข้อคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดทารายงานฯ ให้ครบถ้วน
2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สอง : เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทาร่างรายงาน
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทังนี ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การรับฟังความคิดเห็นให้นามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ
สาหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนอาจจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง โดยอาจพิจารณาใช้เทคนิค
การมีส่วนร่วมอื่น ๆ ที่เหมาะสมด้วย
ทังนี ในการให้ข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่รับผิดชอบจัดทารายงานฯ จะต้องจัดวางเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไว้ในสถานที่สาธารณะ รวมทังอาจเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โดยบริษัทที่ปรึกษาจะวิเคราะห์ สรุป และรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียหรือ
สาธารณชน และผู้เชี่ยวชาญ จากการรับฟังความคิดของประชาชนภายหลังการจัดเวทีทุกครัง ในการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พืนที่ศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของโครงการครอบคลุมพืนที่รัศมี
5 กิโลเมตรรอบที่ตังโครงการ ส่วนการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มีขันตอนแสดงดังตารางที่ 5-1
สาหรับการศึกษาแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 7 กลุ่ม สอดคล้องกับการจาแนกผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มกราคม 2562 ดังนี
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

1) ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่
“กลุ่มผู้เสียประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านลบทังทางตรงและทางอ้อม
“กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านบวกทังทางตรงและทางอ้อม
2) ผู้ที่รับผิดชอบจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่
“เจ้าของโครงการ” ในที่นีอาจหมายถึงหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่เป็นผู้ดาเนิน
โครงการ ซึ่งรวมถึงกรณีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
“ผู้จัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย”
ทังนี เจ้าของโครงการและผู้จัดทารายงานฯ จะต้องดาเนินการร่วมกันในทุกขันตอนของการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม
3) ผู้ที่ทาหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่
“สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)” ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) หรือหน่วยงานของรัฐ
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
“คชก.” และ/หรือ “กก.วล.”
“ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติอนุญาตโครงการ” เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐ หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจอนุญาตตามกฎหมาย
4) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ ทังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กรมชลประทาน
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น
5) องค์ก รเอกชนด้า นการคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้อ ม องค์ก รพัฒ นาเอกชน สถาบัน การศึก ษา และ
นักวิชาการอิสระ
“องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม” ที่ขึนทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ
องค์กรชุมชนที่สนใจและทางานด้านสิ่งแวดล้อม หรือองค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตพืนที่
หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในพืนที่
“สถาบันการศึกษา” ในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ภายในพืนที่ศึกษา หรือบริเวณใกล้เคียง
“นักวิชาการอิสระ” รวมทังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักวิชาการต่าง ๆ
6) สื่อมวลชน ทังในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง ซึ่งมีบทบาทในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
ผลกระทบของโครงการและความก้าวหน้าในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7) ประชาชนทั่วไป ที่สนใจและมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 5-1 กิจกรรมของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอน
การเตรียมงาน

การเตรียมการก่อน
การรับฟังความคิดเห็น

การประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 1
การรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างข้อเสนอโครงการ
รายละเอียดโครงการ
ขอบเขตการศึกษา และ
การประเมินทางเลือก
โครงการ

การสารวจและ
รับฟังความคิดเห็น
ต่อโครงการ

การประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 2
การรับฟังความคิดเห็น
ต่อการจัดทาร่างรายงาน และ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
- กาหนดกลุ่มเป้าหมาย/การจัดเตรียมสื่อ - รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ทราบรายละเอียดเบืองต้นของโครงการ
- เข้าพบหน่วยงานราชการ/ผู้นาชุมชนเพื่อ - เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ปรึกษาหารือรูปแบบการมีส่วนร่วมของ รายละเอียดโครงการ/เชิญกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนให้เข้ากับบริบทของชุมชน
และผู้ สนใจทั่ วไปเข้ าร่ว มประชุ มรับฟัง
- ประชาสัมพันธ์โครงการรายครัวเรือน
ความคิดเห็นครังที่ 1
- ปิดประกาศ/ส่งหนังสือเชิญประชุมและ
ส่งเอกสารประกอบการประชุม ครังที่ 1
- การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครังที่ 1 - เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงาน
- ส่ งหนั งสื อ และปิ ด ประกาศสรุ ป ผลการ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นครังที่ 1
ที่จะเกิดขึนและผลกระทบที่อาจเกิดขึน
ทังทางตรงและทางอ้อม รวมทังขอบเขต
การศึ ก ษาและการประเมิ น ทางเลื อ ก
โครงการ
- เพื่อนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการ
ศึกษา และการจัดทารายงานฯ ให้ครบถ้วน

- สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้นาชุมชน และ - เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ชุ ม ชนในด้ า นต่ า งๆ
ตัวแทนครัวเรือนในพืนที่ศึกษา
รวมทั งส ารวจสภาพเศรษฐกิ จ -สั ง คม
- สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงาน ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ
ราชการที่เกี่ยวข้อง
- เพื่ อ เป็ น การปรึ ก ษาหารือ แลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ รวมทั ง
สอบถามและข้ อ มู ลในด้า นต่า ง ๆ ของ
แต่ละหน่วยงานมาประกอบการศึกษา
- ปิ ดประกาศและส่ งหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม - เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ
ครังที่ 2
และมาตรการฯ ทั งนี ข้ อ คิ ด เห็ น และ
- ส่งเอกสารประกอบการประชุม ครังที่ 2
ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากการรั บ ฟั ง ความ
- การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครังที่ 2
คิดเห็นให้นามาปรับปรุงรายงานฯ และ
- ส่ งหนั งสื อ และปิ ด ประกาศสรุป ผลการ มาตรการฯ และจะต้ อ งผนวกไว้ เ ป็ น
ประชุม ครังที่ 2
ส่วนหนึ่งของรายงานฯ

ที่มา : ประกาศสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562
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6.

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ

ตามข้อกาหนดของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้กาหนดแนวทาง
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย โดยจะต้องกาหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต ดังนัน
บริษัทที่ปรึกษาจะต้องทาการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยต่อชุมชนประกอบในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการศึกษาที่ สผ. กาหนด
การดาเนินกิจกรรมการผลิตของโครงการเข้าข่ายต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
แต่ ไ ม่ เ ข้ า ข่ า ยต้ อ งจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดโครงการ กิจการ หรือการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้ อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุน แรง
ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
อย่ า งไรก็ ต าม ในการศึ ก ษาและจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในครั งนี จะมี ก าร
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์แนวทางการปฏิบัติ
และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องตามบทบัญญัติและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สาหรับกรอบแนวคิดในการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ แสดงดัง ตารางที่ 6-1 ซึ่งขันตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แบ่งเป็น 5 ขันตอน
แสดงดังรูปที่ 6-1 และรายละเอียดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึนจากการดาเนินงานของ
โครงการในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ สรุปได้ดังตารางที่ 6-2 และตารางที่ 6-3
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 6-1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ
ปัจจัยกาหนด
สุขภาพ

การเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยกาหนดสุขภาพ
- สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ เช่ น
ฝุ่นละออง แสง เสียง ความร้อน
รังสี ความสั่นสะเทือน เป็นต้น
- สิ่ ง แวดล้ อ มทางเคมี เช่ น CO
NOx SOx PM-10 เป็นต้น
- สิ ่ง แวดล้อ มทางชีว ภาพ เช่น
การปนเปื ้อ นน าทิ งที ่ม ีเ ชื อโรค
ลงสู ่แ หล่ง น า แมลงหรือ สัต ว์
ด้านสิ่งแวดล้อม พาหะนาโรคชนิดต่างๆ เป็นต้น

กลุ่มเสี่ยง

- ป ร ะ ช า ช น ที่ อ ยู่ ใ น พื น ที่
มลพิ ษ แพร่ ก ระจายไปถึ ง
พืนที่เส้นทางการขนส่ง และ
พืนที่กิจกรรมโครงการ โดย
ควรคานึง ถึงกลุ่มเปราะบาง
ได้แก่
 กลุ่มเด็ก 0 - 5 ปี
 หญิงตังครรภ์
- การรวมกลุ่มทางสังคม
 คนชรา
- สภาพการมีงานทา
 ผู้พิการ
- การจ้างงาน
 กลุ่มไวต่อการรับสัมผัส
ด้าน
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ - ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ
เศรษฐกิจ - สังคม
- การติดยาเสพติด
- พฤติกรรมสุขภาพ

ด้านบริการ
สาธารณะและ
สาธารณสุข

- จานวนสถานบริการทางการแพทย์
- จานวนบุคลากรทางการแพทย์
- การบรรเทาสาธารณภัย
- การจัดการของเสีย (ขยะ/สิ่งปฏิกลู )
- การบริการนาดื่ม/นาใช้
- สุขาภิบาลที่พักอาศัย
- อาชีวอนามัย

ที่มา : ดัดแปลงจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2552
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ผลกระทบต่อสุขภาพ
- โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น
 กลุ่มโรคที่เกิดขึนจากสารเคมี
 กลุ ่ม โรคที ่เ กิด ขึ นจากสาเหตุ
ทางกายภาพ
 กลุ ่ม โรคที ่เ กิด ขึ นจากสาเหตุ
ทางชีวภาพ
 กลุ่ มโรคระบบทางเดิ นหายใจที่
เกิดขึนเนื่องจากการทางาน
 กลุ่มโรคผิวหนังจากการทางาน
 โรคระบบกล้ามเนือและโครงสร้าง
กระดูกจากการทางาน
- โรคไม่ตดิ ต่อ เช่น
 โรคพิษจากโลหะหนัก
 มะเร็ง
- โรคติดต่อ เช่น
 โรคระบบทางเดินหายใจ
 โรคนาโดยแมลง ได้แก่ มาลาเรีย
ไข้เลือดออก เท้าช้าง เป็นต้น
- การเปลีย่ นแปลงวิถีชีวิต
- ความขัดแย้งในสังคม
- ความเสี่ ย งและอุ บั ติ เหตุจ ากการ
ทางาน
- ความเครียด วิตกกังวล
- การติดยาเสพติด
- โรคเอดส์
- ความเป็นอยู่ที่ดี เช่น
 การเข้ า ถึ ง ระบบการบริ ก าร
สาธารณะและได้ รับ การรักษา
พยาบาล
 ความมีจิตใจอันดีงามและเอือเฟื้อ
เผื่อแผ่

บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

1. การกลั่นกรอง
(Screening)

2. การกาหนดขอบเขตการศึกษา
(Scoping)
การมีส่วนร่วมของประชาชน
(การจัดประชุมฯ ครังที่ 1)

3. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
(Appraisal)
การมีส่วนร่วมของประชาชน
(การสารวจความคิดเห็นฯ)

4. การจัดทารายงานและให้
ข้อเสนอแนะ (Reporting and
Recommendation)
การมีส่วนร่วมของประชาชน
(การจัดประชุมฯ ครังที่ 2)
5. การติดตามและประเมินผล
(Monitoring and Evaluation)

พิจ ารณาข้อมูลปฐมภู มิและทุ ติย ภู มิที่ เกี่ ย วข้อ งกั บโครงการ
โดยครอบคลุมพนักงานที่ปฏิบัติงานและประชาชนในกลุ่มเสี่ยง
- ระบุพืนที่และประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ
- ระบุปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ
- ระบุข้อวิตกกังวลของประชาชนในพืนที่และข้อมูลอื่นๆ
- ระบุประเด็นสุขภาพที่จะทาการประเมินผลกระทบ รวมถึง
กลุ่มเป้าหมาย พืนที่ เครื่องมือ และระยะเวลาในการศึกษา
โดยพิจารณาให้ครอบคลุมปัจจัยกาหนดสุขภาพ
- พิจ ารณาโอกาสที่จ ะเกิ ด ผลกระทบต่อ สุข ภาพจากปั จ จั ย
ต่างๆ เช่น สิ่งคุกคามสุขภาพ การรับสัมผัส ผลกระทบต่อ
สุขภาพ ผลกระทบต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่
- สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้แสดงข้อห่วง
กังวลและร่วมกาหนดประเด็นการศึกษา
- ประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพทั งในระยะก่ อ สร้ า งและ
ระยะดาเนินการ โดยการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สังคม
เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
- ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยใช้แนวทางการประเมิ น
ความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
จัดทารายงานเสนอผู้มีอานาจในการตัดสินใจต่อการพัฒนา
โครงการหรือนโยบาย
- แสดงความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ย นแปลงปัจ จัย ทาง
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ
- ข้อเสนอแนะและมาตรการในการป้องกั น แก้ไข และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรการที่ได้กาหนดไว้

ที่มา : ดัดแปลงจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557

รูปที่ 6-1 ขันตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 6-2 ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง
กิจกรรม
1. ผลกระทบต่อชุมชน
1.1 กิจกรรมการก่อสร้างหลัก
ของโครงการ ได้แก่
- การเตรียมพืนที่/งานฐานราก
- การสร้ า งโครงอาคาร/งาน
อาคาร/งานติดตังเครื่องจักร
- การปรั บ ปรุ ง พื นที่ ห ลั งการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวมถึงการขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์
และการรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง

สิ่งคุกคาม
(1) มลพิษทางอากาศหลักที่เกิดขึน ได้แก่
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
(2) ระดับเสียงจากการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์
ในกิจกรรมการก่อสร้าง รวมถึงการขนส่ง
วัสดุ-อุปกรณ์และการรับส่งคนงานก่อสร้าง
(3) ความสั่นสะเทือน

กลุ่มเสี่ยง

ผลกระทบ

ประชาชนโดยรอบพืนที่ โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การทางานของ
โครงการ และชุมชนที่อยู่ ปอดลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
ในแนวทิศทางลม
ก่อให้เกิดความราคาญ รวมถึงบดบังทัศนวิสัยใน
การมองเห็น

ประชาชนโดยรอบพืนที่ คุณภาพชีวิต ในเรื่องเหตุราคาญจากระดับเสียง
โครงการ
รบกวน

ประชาชนโดยรอบพืนที่
โครงการ และชุมชนที่อยู่
ติดกับเส้นทางการขนส่ง
1.2 การขนส่งและการคมนาคม (1) อุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง
ประชาชนโดยรอบพืนที่
โครงการ รวมทังผู้ใช้รถ
ในเส้นทางขนส่ง
(2) ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคมไม่ ประชาชนโดยรอบพืนที่
สะดวก
โครงการ รวมทังผู้ใช้รถ
ในเส้นทางขนส่ง
1.3 การจั ด การขยะมูลฝอย/ - ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ประชาชนโดยรอบพืนที่
ของเสีย
และกิจกรรมการอุปโภค-บริโภคของคนงาน
โครงการ
ก่อสร้าง
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ก่อให้เกิดความรู้สึกเดือดร้อนราคาญ ความเครียด
หงุ ด หงิ ด และส่ งผลต่ อ การนอนหลับ พั กผ่อ นใน
เวลากลางวัน
อั นตรายจากการบาดเจ็ บ เจ็ บป่ วย หรื อสู ญเสี ย
อวัยวะ พิการ เสียชีวิต
ปัญหาการจราจรหนาแน่น/การแย่งพืนที่ผิวจราจร
ทาให้พืนผิวจราจร ชารุด เกิดความเสียหายและ
ไม่สะดวกในการเดินทาง
การติดเชือจากสัตว์นาโรคที่มาจากกองขยะ และ
โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร หรือการได้รับอันตราย
จากการปนเปื้อนของเสียสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ
ในการประเมินผลกระทบ
- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
- ข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็น
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง
กิจกรรม

สิ่งคุกคาม

กลุ่มเสี่ยง

1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ)
1.4 การใช้นา

- การแย่งใช้นาจากชุมชน/ปริมาณความเพียงพอ ประชาชนโดยรอบพืนที่
ของแหล่งนาใช้
โครงการ และกลุ่มผู้ใช้นา
จากแม่นาท่าจีน
1.5 การใช้ แ รงงานก่ อ สร้ า ง - การจ้างงานภายในชุมชน
ประชาชนในชุมชนที่อยู่
สูงสุด ประมาณ 300 คน ทาให้
ใกล้เคียงที่ตังโครงการ
เกิดการจ้างงาน 18 เดือน
และภายในจังหวัดชัยนาท
1.6 การเพิ่ ม ขึ นหรื อ ย้ า ยถิ่ น - ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน และ ประชาชนโดยรอบพืนที่
เข้ามาของคนงานก่อสร้าง
วิถีชีวิตของชุมชนเกิดการรบกวน
โครงการ
1.7 สุขาภิบาลที่พักอาศัย

- โรคติดต่อจากคนงานก่อสร้าง

ประชาชนโดยรอบพืนที่
โครงการ
1.8 ระบบบริ ก ารทางด้ า น - ความเพียงพอของสถานพยาบาล และบุคลากร ประชาชนโดยรอบพืนที่
สาธารณสุ ข และการเข้ า ถึ ง ทางการแพทย์ในพืนที่
โครงการ
บริการทางด้านการแพทย์
2. ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง
2.1 กิจกรรมการก่อสร้างหลัก (1) มลพิษทางอากาศหลักที่เกิดขึน ได้แก่
ของโครงการ ได้แก่
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)
- การเตรียมพืนที่/งานฐานราก - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
- การสร้ า งโครงอาคาร/งาน - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
อาคาร/งานติดตังเครื่องจักร - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- การปรั บ ปรุ ง พื นที่ ห ลั งการ - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

คนงานก่อสร้าง
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ผลกระทบ

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ
ในการประเมินผลกระทบ

ความเพียงพอของนาใช้ในช่วงฤดูแล้ง

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
- ข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็น
รายได้ต่อครัวเรือนและอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึน - ข้อ มูล จากการประเมิน ผลกระทบ
และความต้องการใช้สินค้าในการอุปโภค-บริโภค สิ่งแวดล้อม
และการขยายตัวธุรกิจท้องถิ่น
ปั ญ หาด้ า นสั ง คม การลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ การก่ อ
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การแย่งใช้บริการ
ด้านสาธารณูปโภค เช่น โรงเรียน ประปา ไฟฟ้า
เป็นต้น
เกิ ด การเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคติ ด ต่ อ และสามารถ
แพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นได้
เกิ ด การแย่ งใช้ บ ริ ก าร/การเข้ า ถึ งบริ ก ารด้ า น - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
การแพทย์และสาธารณสุข ทาให้การเข้ารับบริการ - ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
เกิดความล่าช้า เกิดความวิตกกังวล ความเครียด - ข้อมูลระบบบริการทางด้านสาธารณสุข
ในการเข้ารับบริการทางด้านสาธารณสุข
ในพืนที่
- ข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็น
ก่อให้เกิดความราคาญ รวมถึงโรคระบบทางเดิน - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
หายใจ
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
- ข้อ มูล จากการประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง
กิจกรรม

สิ่งคุกคาม

2. ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)
2.1 กิจกรรมการก่อสร้างหลัก (2) ระดับเสียงจากการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์
ของโครงการ ได้แก่ (ต่อ)
ในกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า ง รวมถึ งการขนส่ ง
- การเตรียมพืนที่/งานฐานราก
วัสดุ-อุปกรณ์และการรับส่งคนงานก่อสร้าง
- การสร้ า งโครงอาคาร/งาน (3) ความสั่นสะเทือน
อาคาร/งานติดตังเครื่องจักร
- การปรั บ ปรุ งพื นที่ ห ลั งการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กลุ่มเสี่ยง
คนงานก่อสร้าง
คนงานก่อสร้าง

2.2 การขนส่งวัสดุ -อุปกรณ์ที่ - อุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง
ใช้ในการก่อสร้าง และการรับส่งคนงานก่อสร้าง
2.3 การจั ด การขยะมูลฝอย/ - ปริมาณขยะมูลฝอย/ของเสียที่เกิดขึนในระยะ
ของเสีย
ก่อสร้าง

คนงานก่อสร้าง
รวมทังผู้ใช้รถใน
เส้นทางขนส่ง
คนงานก่อสร้าง

2.4 อุบัติเหตุจากกิจกรรมการ - อุบัติเหตุ จากการทางาน (ทังการกระทาที่ไม่
ก่อสร้าง
ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย)

คนงานก่อสร้าง

2.5 สุขาภิบาลที่พักอาศัย

คนงานก่อสร้าง

- โรคติดต่อในคนงานก่อสร้าง

2.6 การจั ด สวั ส ดิ ก ารด้ า น - ความเพี ย งพอของสวั ส ดิ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ
สุ ข ภาพ/ความปลอดภั ย ใน สถานพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
การทางาน/การเข้าถึงบริการ
ทางด้านการแพทย์
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด, 2564

คนงานก่อสร้าง
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ผลกระทบ

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ
ในการประเมินผลกระทบ

ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน หูอือ สูญเสียการได้ยนิ - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
ชั่วคราวหรือถาวร กรณีที่ได้รับระดับเสียงที่ดังเป็น - ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
เวลานาน
- ข้อ มูล จากการประเมิน ผลกระทบ
ท าให้ เ กิ ด ความเมื่อ ยล้า ตาพล่ า มัว ประสิ ทธิภาพ สิ่งแวดล้อม
การทรงตัวลดลง การได้รับสัมผัสในระยะเวลานาน
จะส่งผลทาให้อวัยวะภายในผิดปกติ เช่น การบาดเจ็บ
ของกล้ามเนือ ไขสันหลังอักเสบ การบาดเจ็บบริเวณ
เนือเยื่ออ่อนที่ข้อมือ ปลายประสาทเสื่อม เป็นต้น
อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือสูญเสียอวัยวะ
พิการ เสียชีวิต
การติ ด เชื อจากสัตว์ นาโรคที่ม าจากกองขยะ และ
โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร หรือการได้รับอันตราย
จากการปนเปื้อนของเสียสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์
อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือสูญเสียอวัยวะ - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
พิการ เสียชีวิต
- ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและสามารถแพร่กระจาย - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
ไปสู่บุคคลอื่นได้
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
- ข้อ มูล จากการประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
การได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
สู ญ เสี ย อวั ย วะ พิ ก าร เสี ย ชี วิ ต อาจมี เ พิ่ ม มากขึ น - ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
เนื่องจากความไม่เพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์ - ข้อมูลระบบบริการทางด้านสาธารณสุข
ทาให้การเข้ารับบริการเกิดความล่าช้า รวมถึงความ ในพืนที่
เพียงพอของสวัสดิการด้านสุขภาพต่อคนงานก่อสร้าง

บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 6-3 ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะดาเนินการ (ภายหลังขยายกาลังการผลิต)
กิจกรรม

สิ่งคุกคาม

1. ผลกระทบต่อชุมชน
1.1 มลพิษทางอากาศจาก
ปล่อ งระบายอากาศของ
โครงการ (หม้อไอนา ขนาด
15 ตัน/ชั่วโมง จานวน 5
ชุด)
1.2 มลพิษทางอากาศจาก
ระบบผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ
(UASB)

- ฝุ่นละอองรวม (TSP)
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- ก๊าซมีเทน (CH4)
- ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S) หรือก๊าซไข่เน่า

1.3 แหล่งกาเนิดเสียงจาก
กระบวนการผลิต
1.4 การคมนาคมขนส่ ง
วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์/
ผลพลอยได้ ของเสีย รวมทัง
การเดินทางของพนักงาน
1.5 การใช้นา
1.6 การจัดการนาเสีย/
นาทิง

กลุ่มเสี่ยง

ผลกระทบ

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ
ในการประเมินผลกระทบ

ประชาชนโดยรอบพืนที่ โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การทางานของปอด - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
โครงการ และชุมชน ลดลง และเพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคหั ว ใจ - ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ที่อยู่ในแนวทิศทางลม รวมถึ งท าให้ เ กิ ด ความวิ ต กกังวลและความเครียด และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากผลกระทบในระยะยาว
และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประชาชนโดยรอบพืนที่ ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ - ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
โครงการ และชุมชน ระคายเคืองตา คลื่นไส้ มึนงง เวียนศรีษะ รวมถึง - ข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็น
ที่อยู่ในแนวทิศทางลม สร้ า งความเดื อ ดร้ อ นร าคาญ หงุ ด หงิ ด หรื อ เกิ ด - ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ความเครียดจากปัญหากลิ่นรบกวน
- ระดับเสียงดัง
ประชาชนโดยรอบพืนที่ ระบบการได้ ยิ น รวมถึ งคุ ณ ภาพชี วิ ต ในเรื่ อ งเหตุ
โครงการ
ราคาญจากระดับเสียงรบกวน
(1) อุบัติเหตุจากการขนส่ง
ประชาชนโดยรอบพืนที่ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ ง อันตราย
โครงการ รวมทังผู้ใช้รถ จากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือสูญเสียอวัยวะ พิการ
ในเส้นทางการขนส่ง เสียชีวิต
(2) ปั ญ หาการจราจรติ ด ขั ด /การคมนาคมไม่ ประชาชนโดยรอบพืนที่ ปัญหาการจราจรหนาแน่น การแย่งพืนที่ผิวจราจร
สะดวก
โครงการ รวมทังผู้ใช้รถ ท าให้ พื นผิ ว จราจรช ารุ ด เกิ ด ความเสี ย หายและ
ในเส้นทางการขนส่ง ไม่สะดวกในการเดินทาง
- การแย่งใช้นาจากชุมชน/ปริมาณความเพียงพอ ประชาชนโดยรอบพืนที่ ความเพียงพอของนาใช้ในช่วงฤดูแล้ง
ของแหล่งนาใช้
โครงการ และกลุม่ ผู้ใช้นา
จากแม่นาท่าจีน
- นาเสีย/นาทิงจากกิจกรรมของพนักงาน
ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ อาจเกิดการปนเปื้อนของนาเสียลงสู่แหล่งนาผิ วดิ น
- นาเสีย/นาทิงจากกระบวนการผลิต
จากแหล่งนาใกล้เคียง และน าใต้ ดิ น ในพื นที่ และน าไปสู่ ปั ญ หาด้ านการ
พืนที่โครงการ
สุขาภิบาลและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร รวมถึง
เป็นการเพิ่มภาระการดูแล/การจัด การระบบบ าบั ด
น าเสี ยของโครงการ และเป็ นการเพิ่ มภาระให้ กั บ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการเข้ามารับไปกาจัด
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บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะดาเนินการ (ภายหลังขยายกาลังการผลิต)
กิจกรรม

สิ่งคุกคาม

1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ)
1.7 การจัดการขยะมูลฝอย ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจ กรรมการด าเนิ น
และของเสียจากกระบวน โครงการ ได้แก่
การผลิต
(1) ของเสียทั่วไปตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.
2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
(2) ของเสียจากกระบวนการผลิตตามประกาศ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง การก าจั ด
สิ่ งปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว พ.ศ. 2548
(อันตราย และไม่อันตราย)
1.8 การจ้างแรงงาน และ - การจ้างงานพนักงานเพิ่มขึน และการเปลี่ยนแปลง
การใช้ จ่ า ยของพนั ก งาน ของสินค้าและบริการในชุมชน
ในการซื อสิ น ค้ า อุ ป โภคบริโภคในชีวิตประจาวัน
1.9 การเพิ่ ม ขึ นหรื อ ย้ า ย - ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนและวิถี
ถิ่ น เข้ า มาของพนั ก งาน ชีวิตของชุมชนเกิดการรบกวน
และประชากรแฝง
1.10 อุบัติเหตุ/ความเสี่ยง/ - อุบัติเหตุ/ความเสี่ยง/เหตุฉุกเฉินที่เกิดจากบ่อ
เหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ เ กิ ด ขึ น (บ่ อ ก๊าซชีวภาพ (ทังจากการกระทาที่ไม่ปลอดภัย
ก๊ า ซชี ว ภาพระเบิ ด /พื นที่ และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย)
อั บ อากาศ แอลกอฮอล์
รั่วไหลหรือเกิดการติดไฟ
หม้อไอนาระเบิด เป็นต้น)

กลุ่มเสี่ยง

ผลกระทบ

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ
ในการประเมินผลกระทบ

ประชาชนโดยรอบพืนที่ การติ ด เชื อจากสั ต ว์ น าโรคที่ ม าจากกองขยะและ
โครงการ
โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วงหรือ
การได้ รั บ อั น ตรายจากการปนเปื้ อ นของของเสี ย
อั น ตรายสู่ สิ่ งแวดล้ อ มและมนุ ษ ย์ รวมถึ งคุ ณภาพ
ชีวิตในเรื่องเหตุราคาญจากกลิ่นรบกวน ปัญหาขยะ
ตกค้ า งในพื นที่ และอาจเป็ น การเพิ่ ม ภาระให้ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาไปกาจัด

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
- ข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็น
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
ประชาชนโดยรอบพืนที่ อัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึน/มีทางเลือกในการประกอบ สิ่งแวดล้อม
โครงการ และภายใน อาชี พ และความต้ อ งการใช้ สิ นค้ า ในการอุ ป โภคจังหวัดชัยนาท
บริโภค และการขยายตัวธุรกิจท้องถิ่นเพิ่มขึน
ประชาชนโดยรอบพืนที่ ปั ญ หาทางด้ า นสั ง คม การลั ก ทรั พ ย์ หรื อ การก่ อ
โครงการ
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เนื่องจากมีคนต่างถิ่น
เข้ามาในพืนที่
ประชาชนโดยรอบพืนที่ อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือสูญเสียอวัยวะ - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
โครงการ
พิการ เสียชีวิต รวมถึงสูญเสียทรัพย์สิน
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
- ข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็น
- ข้อมูลการประเมินอันตรายร้ายแรง
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะดาเนินการ (ภายหลังขยายกาลังการผลิต)
กิจกรรม

สิ่งคุกคาม

กลุ่มเสี่ยง

ผลกระทบ

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ
ในการประเมินผลกระทบ

1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ)
1.11 ระบบบริการทางด้าน - ความเพียงพอของสถานพยาบาลและบุคลากร ประชาชนโดยรอบพืนที่ การแย่งใช้บริการ/การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
สาธารณสุข การเข้า ถึ ง ทางการแพทย์ในพืนที่
โครงการ
และสาธารณสุข
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
บริการทางด้านการแพทย์
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็น
- ข้อมูลระบบบริการด้านสาธารณสุข
ในพืนที่
2. ผลกระทบต่อพนักงาน
2.1 การขนส่งวัตถุดิบ
มลพิ ษ ทางอากาศที่ เ กิ ด ขึ นจากกิ จ กรรมการ พนักงานที่ปฏิบัติงาน โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การทางานของปอด - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
ขนส่งวัตถุดิบ
ในพืนที่
ลดลง
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
- ฝุ่นละอองรวม (Total Dust)
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ
และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
(Respirable Dust)
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
2.2 การเตรียมวัตถุดิบ
1) กากนาตาล
(1) เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึน (กรณีกากนาตาล พนักงานที่ปฏิบัติงาน กรณีถังกักเก็บกากนาตาลเกิดการรั่ว หรือแตกอาจ - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
เกิดการรั่วไหล)
ในพืนที่
ส่งผลกระทบต่อพนักงานทาให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดการ - ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
บาดเจ็ บ หรื อ อาจเกิ ด การปนเปื้ อ นสู่ สิ่ ง แวดล้ อ ม และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภายนอก
และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ข้อมูลการประเมินอันตรายร้ายแรง
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บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะดาเนินการ (ภายหลังขยายกาลังการผลิต)
กิจกรรม

สิ่งคุกคาม

2. ผลกระทบต่อพนักงาน (ต่อ)
2) ข้าว (กิจกรรม
(1) ฝุ่นละออง
การโม่ข้าว)
(2) ความร้อนจากหม้อต้มข้าว

3) ผลไม้

2.3 การเตรียมยีสต์

2.4 การหมักส่าสุรา

กลุ่มเสี่ยง
พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในพืนที่
พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในพืนที่

(3) เสียงดังจากการทางานของเครื่องโม่ข้าว

พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในพืนที่

(1) เสียงดังจากเครื่องคันผลไม้

พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในพืนที่

(1) ความร้ อนจากการต้ม ฆ่าเชื อจุลิน ทรีย์ที่ไม่
ต้องการด้วยไอนา

พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในพืนที่

(2) นาระบายทิงจากระบบหอหล่อเย็น

พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในพืนที่
พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในพืนที่

(1) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และกลิ่นที่เกิดจาก
การหมัก
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ผลกระทบ

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ
ในการประเมินผลกระทบ

โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การทางานของปอด - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
ลดลง
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น ร่างกายขาดนา และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เกิดการติดเชือในระบบทางเดินหายใจ และทาให้ และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
เกิดความเครียดได้
ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน หูอือ สูญเสียการได้ยนิ - ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
ชั่วคราวหรือถาวร กรณีที่ได้รับระดับเสียงที่ดังเป็น สิ่งแวดล้อม
เวลานาน หงุ ด หงิ ด เครี ย ดจากระดั บเสียงที่ได้รับ
ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน หูอือ สูญเสียการได้ยนิ
ชั่วคราวหรือถาวร กรณีที่ได้รับระดับเสียงที่ดังเป็น
เวลานาน หงุ ด หงิ ด เครี ย ดจากระดั บเสียงที่ได้รับ
ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น ร่างกายขาดนา
เกิดการติดเชือในระบบทางเดินหายใจ และทาให้
เกิดความเครียดได้
เพิ่มภาระการดูแล/การจัดการนาระบายทิงจากระบบ
หอหล่อเย็น ซึ่งจะมีการหมุนเวียนนากลับมาใหม่
หากร่ างกายได้ รั บ ในปริ มาณมากก๊ าซคาร์ บ อนได
ออกไซด์จะเข้าไปจับกับเม็ดเลือดแดงทาให้ร่างกาย
ขาดออกซิเจนได้ นอกจากนี กลิ่นรบกวนจะสร้า ง
ความเดือดร้อนราคาญ หงุดหงิดหรือเกิดความเครียด
จากปัญหากลิ่นรบกวน

บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะดาเนินการ (ภายหลังขยายกาลังการผลิต)
กิจกรรม

สิ่งคุกคาม

2. ผลกระทบต่อพนักงาน (ต่อ)
2.4 การหมักส่าสุรา (ต่อ) (2) ความร้อนที่เกิดจากการหมัก
(3) นาระบายทิงจากระบบหอหล่อเย็น
2.5 การกลั่น ครังที่ 1

(1) ความร้อนจากการต้มกลั่นด้วยไอนา
(2) นากากส่าทับ 1

2.6 การกลั่น ครังที่ 2

(1) ความร้อนจากการต้มกลั่นด้วยไอนา
(2) นากากส่าทับ 2

2.7 การเก็ บ แอลกอฮอล์ เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึน
และบ่มสุรา
(กรณีเกิดการรั่วไหลและติดไฟ)

กลุ่มเสี่ยง

ผลกระทบ

พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในพืนที่
พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในพืนที่
พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในพืนที่
พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในพืนที่

ตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น ร่างกายขาดนา เกิดการ
ติดเชือในระบบทางเดินหายใจ และทาให้เกิดความเครียดได้
เพิ่ม ภาระการดูแล/การจัดการนาระบายทิงจากระบบหอ
หล่อเย็น ซึ่งจะมีการหมุนเวียนนากลับมาใหม่
ตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น ร่างกายขาดนา เกิดการ
ติดเชือในระบบทางเดินหายใจ และทาให้เกิดความเครียดได้
นากากส่า ทับ 1 เป็น ของเสีย ที่เ กิดจากกระบวนการกลั่น
ครั งที ่ 1 มีค ่า ความสกปรกสูง ซึ ่ง อาจน าไปสู่ป ัญ หาด้า น
การสุขาภิบาลและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร และ
ระบบทางเดินหายใจ
พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น ร่างกายขาดนา เกิดการ
ในพืนที่
ติดเชือในระบบทางเดินหายใจ และทาให้เกิดความเครียดได้
พนักงานที่ปฏิบัติงาน นากากส่า ทับ 2 เป็น ของเสีย ที่เ กิดจากกระบวนการกลั่น
ในพืนที่
ครั งที ่ 2 มีค ่า ความสกปรกสูง ซึ ่ง อาจน าไปสู่ป ัญ หาด้า น
การสุขาภิบาลและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร และ
ระบบทางเดินหายใจ
พนักงานที่ปฏิบัติงาน อัน ตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บ ป่ว ย หรือ สูญ เสีย อวัย วะ
ในพืนที่
พิการ เสียชีวิต รวมถึงสูญเสียทรัพย์สิน
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ข้อมูลที่ใช้ประกอบ
ในการประเมินผลกระทบ
- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้ อ ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ข้อมูลการประเมินอันตรายร้ายแรง

บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะดาเนินการ (ภายหลังขยายกาลังการผลิต)
กิจกรรม

สิ่งคุกคาม

กลุ่มเสี่ยง

ผลกระทบ

2. ผลกระทบต่อพนักงาน (ต่อ)
2.8 การบรรจุ
(1) เสียงดังจากการทางานของเครื่องจักร พนักงานที่ปฏิบัติงาน
และการกระทบกันของสายพานลาเลียง
ในพืนที่
บรรจุภัณฑ์
(2) น าเสี ย จากกระบวนการบรรจุ ภั ณ ฑ์ พนักงานที่ปฏิบัติงาน
(Sealing process)
ในพืนที่

2.9 ก า ร ล้ า ง ท า ค ว า ม นาเสียจากการล้างถังยีสต์/ถังหมัก/ถังกรอง
สะอาดถั ง และอุ ป กรณ์ ใ น
กระบวน การผลิต
2.10 งานซ่อมบารุง

การทางานในพืนที่อับอากาศ เช่น ถังเก็บ
กากน าตาล ถั ง หมั ก หม้ อ กลั่ น ถั ง เก็ บ
แอลกอฮอล์ และหม้อไอนา รวมทังระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพ (UASB)

2.11 อุ บั ติ เ หตุ จ ากการ อุบัติเหตุจากการทางาน
ทางาน (ทังการกระทาที่ไม่
ปลอดภัย และสภาพการณ์
ที่ไม่ปลอดภัย)

ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน หูอือ สูญเสียการได้ยินชั่วคราว
หรือถาวร กรณีที่ได้รับระดับเสียงที่ดังเป็นเวลานาน หงุดหงิด
เครียดจากระดับเสียงที่ได้รับ ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
อาจเกิดการปนเปื้อนของนาเสียลงสู่แหล่งนาผิวดินและนาใต้ดิน
ในพื นที่ และอาจน าไปสู่ ปั ญหาด้ า นการสุ ขาภิ บ าลและโรค
เกี่ ย วกั บ ระบบทางเดิ น อาหาร รวมถึ ง เพิ่ ม ภาระการดู แ ล/
การจั ดการระบบผลิตก๊ าซชี วภาพ (UASB) และระบบบาบัด
นาเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) ของโครงการ
พนักงานที่ปฏิบัติงาน อาจเกิดการปนเปื้อนของนาเสียลงสู่แหล่งนาผิวดินและนาใต้ดิน
ในพืนที่
ในพื นที่ และอาจน าไปสู่ ปั ญหาด้ า นการสุ ขาภิ บ าลและโรค
เกี่ ย วกั บ ระบบทางเดิ น อาหาร รวมถึ ง เพิ่ ม ภาระการดู แ ล/
การจั ดการระบบผลิตก๊ าซชี วภาพ (UASB) และระบบบาบัด
นาเสียแบบตะกอนเร่ง (AS) ของโครงการ
พนักงานที่ปฏิบัติงาน การได้รับอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิต เนื่องจากการทางานในที่
ในพืนที่
อั บ อากาศมี ส ภาพอั น ตรายหรื อ มี บ รรยากาศอั น ตราย เช่ น
ระดับออกซิเจนในอากาศที่ต่าหรือสูงเกินกว่าภาวะปกติ การสะสม
ของแก๊สหรือไอระเหยของสารเคมีที่ติดไฟง่าย การสะสมของ
แก๊สหรือไอระเหยของสารเคมีที่มีความเป็นพิษ เป็นต้น
พนักงานโครงการ อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือสูญเสียอวัยวะ พิการ
เสียชีวิต และสูญเสียทรัพย์สิน
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ข้อมูลที่ใช้ประกอบ
ในการประเมินผลกระทบ
- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ข้ อ มู ล สถิ ต การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ าก
การทางาน

บริษัท ตะวันแดง 1999 จากัด

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะดาเนินการ (ภายหลังขยายกาลังการผลิต)
กิจกรรม

สิ่งคุกคาม

กลุ่มเสี่ยง

2. ผลกระทบต่อพนักงาน (ต่อ)
2.12 อุบัติเหตุ/ความเสี่ยง/ อุบัติเหตุ /ความเสี่ยง/เหตุฉุกเฉินที่เกิด พนักงานโครงการ
เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึน (บ่อก๊าซ จากบ่อก๊าซชีวภาพ (ทังจากการกระทา
ชีวภาพระเบิด/พืนที่อับอากาศ ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย และสภาพการณ์ ที่ ไ ม่
แอลกอฮอล์รั่วไหลหรือเกิด ปลอดภัย)
การติดไฟ หม้อไอนาระเบิด
เป็นต้น)
2.13 การคมนาคมขนส่ ง อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง
พนักงานโครงการ
วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์/
ผลพลอยได้ ของเสีย รวมทัง
การเดินทางของพนักงาน
2.14 การจัดการนาเสีย/
- นาเสีย/นาทิงจากกิจกรรมของพนักงาน
ประชาชนที่ใช้
นาทิง
- นาเสีย/นาทิงจากกระบวนการผลิต
ประโยชน์จากแหล่ง
นาใกล้เคียงพืนที่
โครงการ
2.15 การจัดการขยะมูลฝอย ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการ
และของเสียจากกระบวนการ ดาเนินโครงการ ได้แก่
ผลิต
(1) ของเสียทั่วไปตาม พรบ.สาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
(2) ของเสี ย จากกระบวนการผลิ ต ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
การก าจั ดสิ่งปฏิกู ลหรื อวั สดุที่ ไม่ใช้
แล้ว พ.ศ. 2548 (อันตราย และไม่
อันตราย)

พนักงานโครงการ

ผลกระทบ

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ
ในการประเมินผลกระทบ

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
เสียชีวิต รวมถึงสูญเสียทรัพย์สิน
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ข้อมูลการประเมินอันตรายร้ายแรง
การบาดเจ็ บ จากอุ บั ติ เ หตุ จ ากการขนส่ ง อั น ตรายจากการ - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
บาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
อาจเกิดการปนเปื้อนของนาเสียลงสู่แหล่งนาผิวดินและนาใต้ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดิ น ในพื นที่ และน าไปสู่ ปั ญ หาด้ า นการสุ ข าภิ บ าลและโรค - ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร รวมถึงอาจเพิ่มภาระการดูแล/ สิ่งแวดล้อม
การจัดการระบบบาบัดนาเสียของโครงการ และเป็นการเพิ่ม
ภาระให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการเข้ามารับไปบาบัด
การติดเชือจากสัตว์นาโรคที่มาจากกองขยะ และโรคเกี่ยวกับ
ทางเดินอาหาร หรือการได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของ
เสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ รวมถึงคุณภาพชีวิตใน
เรื่องเหตุราคาญจากกลิ่นรบกวน ปัญหาขยะตกค้างในพืนที่
และอาจเป็นการเพิ่มภาระให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
นาไปกาจัด
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครังที่ 1)

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะดาเนินการ (ภายหลังขยายกาลังการผลิต)
กิจกรรม

สิ่งคุกคาม

2. ผลกระทบต่อพนักงาน (ต่อ)
2.16 การจัดสวัสดิการด้าน ความเพียงพอของสวัสดิการด้านสุขภาพ
สุขภาพ/ความปลอดภัยใน สถานพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
โรงงาน/การเข้าถึงบริการ
ทางด้านการแพทย์

กลุ่มเสี่ยง
พนักงานโครงการ

ผลกระทบ

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ
ในการประเมินผลกระทบ

การได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือสูญเสีย - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
อวัยวะ พิการ เสียชีวิตอาจมีเพิ่มมากขึน เนื่องจากความไม่ - ผลการปฏิ บั ติตามมาตรการป้องกัน
เพีย งพอของบุค ลากรทางการแพทย์ ท าให้ก ารเข้า รับ และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
บริการเกิดความล่าช้า รวมถึงความเพียงพอของสวัสดิการ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ด้านสุขภาพต่อพนักงาน
สิ่งแวดล้อม
- ข้อมูลระบบบริการทางด้านสาธารณสุข
ในพืนที่

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จากัด, 2564
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