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ใบแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

การประเมินและจัดทํารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) (ค2) 
โครงการขยายกําลังการผลิตลวดทองแดง  

บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วันที่................................สิงหาคม พ.ศ.2557เวลา .............................................น. 

ณ ............................................ตําบล..........................อําเภอ......................จังหวัด............................. 
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....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ส่งใบแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้ที่  
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นางสาวอัญชลี กล่อมกล่ํานุม่  ตู้ปณ 1032 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพ 10903 
โทรศัพท์ : 02-942-8410 ต่อ 116-118 โทรสาร : 02-942-8410 ต่อ 101,111,119 Email: unchalee71@gmail.com 



แผนการการดําเนินงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในขั้นตอนการประเมินและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค2)  

ระหว่างวันที ่6-9 สิงหาคม 2557 ในพืน้ที่ศึกษาทั้งหมด 7 กลุ่ม ดังนี้ 
 

1. กิจกรรมการประชมุกลุ่มย่อย/การสนทนากลุ่ม 

จังหวัด อําเภอ เขตการปกครอง 
พื้นที่ศึกษา 

วัน/เวลา/สถานที่* พื้นที่ใกล้โครงการ
(0-3 กิโลเมตร) 

พื้นที่ไกลโครงการ
(3-5 กิโลเมตร) 

ชลบุรี เมืองชลบุรี 

1.เทศบาลตําบลคลองตําหรุ หมู ่3 ชุมชนบ้านกลาง
หมู ่6 ชุมชนบ้านปากคลอง 
 

หมู ่1 ชุมชนบ้านนาเกลือ
หมู ่2 ชุมชนวัดบุญ 
หมู ่5 ชุมชนบ้านบน 

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 
เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ อาคารอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองตําหรุ 2.อบต.คลองตําหรุ - หมู ่4 ชุมชนบ้านกลาง

 

ฉะเชิงเทรา บางปะกง 

3.เทศบาลตําบลบางปะกง หมู ่1 บ้านบน (บางส่วน)
หมู ่2 บ้านบน 

หมู ่3 บ้านกลาง
หมู ่4 บ้านกลาง 
หมู ่5 บ้านตลาดบน 
หมู ่6 บ้านตลาดศาลเจ้า 
หมู ่7 บ้านตลาดศาลเจ้า 
หมู ่8 บ้านหน้าวัดกลาง 
หมู ่9 บ้านคลองยายเม้ย 
หมู ่10 บ้านล่าง 
หมู ่11 บ้านสามแยก 
หมู ่18 บ้านปากคลองยายเม้ย 
หมู ่19 บ้านใหม่บางปะกง 
 

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 
เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตําบลบางปะกง 



จังหวัด อําเภอ เขตการปกครอง 
พื้นที่ศึกษา 

วัน/เวลา/สถานที่* พื้นที่ใกล้โครงการ
(0-3 กิโลเมตร) 

พื้นที่ไกลโครงการ
(3-5 กิโลเมตร) 

ฉะเชิงเทรา บางปะกง 

4.เทศบาลตําบล
บางปะกงพรมเทพรังสรรค์ 

หมู ่1 บ้านบน (บางส่วน) หมู ่11 บ้านสามแยก (บางส่วน)
หมู ่12 บ้านคลองอ้อม 
หมู ่13 บ้านคลองหัวจาก 
หมู ่14 บ้านคลองผีขุดด้านนอก 
หมู ่15 บ้านคลองผีขุดด้านใน 
หมู ่16 บ้านคลองยายใหม่ 
หมู ่17 บ้านสกัดสี่สิบ 
หมู ่18 บ้านปากคลองยายเม้ย(บางส่วน) 
หมู ่19 บ้านใหม่บางปะกง(บางส่วน) 

 
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 

เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมสํานักงานเก่า 

เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ 

ชลบุรี พานทอง 

5.อบต.บางนาง หมู ่8 บ้านอินทลาด หมู ่2 บ้านย่านซื่อ
 

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 
เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ห้องสมุดโรงเรียนบางแสม 
6.อบต.บ้านเก่า หมู ่1 บ้านสัตตพงษ์ใต้

หมู ่7 บ้านสัตตพงษ์เหนือ 
หมู ่3 บ้านบางแสม วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 

เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเก่า 

ฉะเชิงเทรา บางปะกง 7.เทศบาลตําบลท่าข้าม
 
 
 

หมู ่5 บ้านบางไทร
หมู ่2 บ้านท่าข้าม 
หมู ่3 บ้านท่าข้าม 
หมู ่4 คลองพานทอง 
หมู ่6 บ้านคลองแสม 

หมู ่1 บ้านหัวแหลม
หมู ่7 บ้านคลองบางนาง 
หมู ่8 บ้านคลองตําหรุ 

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 
เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ที่ทําการกํานันตําบลท่าข้าม 

2. กิจกรรมการสัมภาษณ์เชิงลึก (ดําเนินการสัมภาษณ์ตั้งแต่วันที ่5 พฤศจิกายน 2556-14 มกราคม 2557) 
3. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยแบบสอบถาม (ดําเนินการสํารวจเมื่อวันที่ 14-30 มกราคม 2557) 
*กําหนดการและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม* 
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ง จํากัด ตําบลท่าข้า
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ตําบลท
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แดง เพื่อผลิ
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1

ยในการประเมินและจ
ม อําเภอบางปะกง 

ท ไทยเมทัลโ
ปใช้คําแทนว่
ท่าข้าม อําเภ
าง บริษัท ไท
ลิตลวดทองแ
น ก่อตั้งโรงงา
ต 160 ตัน/วัน
ติ หนังสือเห็
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เสนอต่อสําน
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการประเมินและจัดทํารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค2) 
โรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อทบทวนประเด็นผลกระทบและมาตรการสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม (EIA) ฉบับเดิมที่ได้รับความเห็นชอบ และนํามาเป็นใช้เป็นแนวทางในการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 

 เพื่อพิจารณาประเด็นผลกระทบส่ิงแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ฉบับเดิมท่ีได้รับความเห็นชอบ ให้มีความครอบคลุมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และครบถ้วนตาม
ประกาศการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) พ.ศ.2553  

 เพื่อดําเนินการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามแนวทางการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพในระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ.2557  

 เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ชุมชนมีสภาวะสุขภาพที่ดี 
ตลอดจนลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการดําเนินโครงการ 

 เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพอันเนื่องมากจาการดําเนิน
โครงการ 

 เพื่อสร้างฐานข้อมูล รวมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์พยานต่าง ๆ สําหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในอนาคต 

 
3. ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพทั้งพนักงาน และประชาชนรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ตามวิธีการ
ศึกษาของสํานักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
เอกสารประก
โรงงานผลิตล
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ไทยเมทัลโพรเซสซิง่
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(โรงสายไ

น และผู้มีส่วนได้เสีย
ง จํากัด ตําบลท่าข้า
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ัด 
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จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทีตัง้โครงการ

เคราะหผ์ลกระทบสิง่

ร

งแวดล้อมและสุขภาาพ (ค2) 
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการประเมินและจัดทํารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค2) 
โรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

4. วิธีการศึกษา 
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment) ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของโครงการ และดําเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2555 ของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นแนวทางดังนี้ 
 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมข้อมูล 

 1)  พ้ืนที่ศึกษาของโครงการ  จากการตรวจสอบข้อมูลแผนที่สภาพภูมิประเทศและแผนที่แสดงเขต
ปกครอง รวมทั้งเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการ  
 2)  การตั้งถิ่นฐานและครัวเรือนในชุมชน  

 3) โครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของชุมชน  

 4)  กลุ่มที่ดูแลด้านสุขภาพในชุมชน  
 5)  วัฒนธรรมประเพณี การมีส่วนร่วมในชุมชนและปัญหาสังคม งานบุญงานประเพณีทางศาสนา 

 6) การประกอบอาชีพและสภาพเศรษฐกิจของคนในชุมชน  
 7)   สุขภาพอนามัยของคนในชุมชน 

   
ขั้นตอนที่ 2 การประชุมเพื่อเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และได้รับผลกระทบจากโครงการ 
การดําเนินการในขั้นตอนนี้ จะดําเนินการร่วมกับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพ้ืนที่ ที่

มีการดําเนินการ 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1    การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนําข้อคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ไปกําหนดขอบเขตการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping)  

ครั้งที่ 2    สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในขั้นตอนการประเมินผลกระทบโครงการ ในขั้นน้ีจะ
ดําเนินการโดยจัดสนทนากลุ่มย่อยในพ้ืนที่ศึกษา อย่างน้อย 3 กลุ่ม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
สภาพเศรษฐกิจสังคม วิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ และสถานะทางสุขภาพของประชาชนในชุมชน รวมทั้ง 
ความวิตกกังวลและข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับโครงการ   ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วน
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการประเมินและจัดทํารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค2) 
โรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ได้เสีย เพื่อนํามาศึกษาวิเคราะห์และประเมินระดับการเกิดผลกระทบ สําหรับนํามาจัดลําดับความสําคัญของ
ผลกระทบและกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ จากนั้นจะจัดทําเป็นร่างรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ 

ครั้งที่ 3   การประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพของโครงการ รวมถึง นําเสนอ
ข้อมูล ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สําหรับนําไปกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดต่อไป 

 
ขั้นตอนที่ 3 ข้ันตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

 1)  การกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา ใช้พ้ืนที่เดียวกันกับที่ได้กําหนดในการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม แต่อาจมากกว่าในกรณีที่การศึกษาและพบว่ามลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแพร่กระจายเป็น
ระยะทางมากกว่าพ้ืนที่ศึกษาที่กําหนดไว้ 
 2) การวิเคราะห์กิจกรรมของโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามลักษณะ
ของโครงการ จําแนกกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะก่อสร้างและดําเนินการ เพื่อ
วิเคราะห์สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ (Hazard Identification) 

3)  ชนิดของมลพิษที่เกิดจากโครงการ จะทําการศึกษาความเข้มข้นและปริมาณที่จะมีผลต่อ
สุขภาพ (Dose–Response Assessment) และระยะเวลาการได้รับของกลุ่มประชากรที่เป็นกลุ่มเส่ียง 
  (1) การศึกษากลุ่มประชากรที่เป็นกลุ่มเส่ียง สํารวจและรวบรวมข้อมูลประชากรที่มีโอกาส
ได้รับมลพิษตางๆจากกิจกรรมของโครงการทั้งระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ และสถิติการเจ็บป่วยกลุ่ม
โรคที่มีปัจจัยจากมลพิษที่เกิดจากโครงการ ได้แก่ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคระบบทางเดินอาหาร 
และอุบัติเหตุ 
  (2)  ประเมินความเข้มข้นของมลพิษที่เกิดจากโครงการรวมทั้งโอกาสที่ประชากรกลุ่มเส่ียง
ได้รับ ระยะเวลาที่ได้รับ (Exposure Assessment) และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Risk Characterization) 
  (3) กําหนดมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบ กรณีที่
ต้องดําเนินการ 
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5. รายละเอียดโครงการ 
5.1 ที่ตั้งโครงการ 

   บริษัทไทยเมทัลโพรเซสซ่ิง จํากัด (TMP) ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 
ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ้ืนที่โครงการประมาณ 15.27 ไร่ ที่ตั้งโครงการดังรูปที่ 1 
โดยมีเขตติดต่อกับพื้นที่รอบโครงการดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดกับ ถนนเกษมจาติกรวณิชถัดไปเปน็พื้นที่ว่าง ร้านค้าและบ้านเรือน 
   ทิศใต้  ติดกับ พ้ืนที่บ่อเลี้ยงปลาซึ่งต่อเนื่องมาจากพื้นที่ด้านทิศตะวันออก 
   ทิศตะวันออก ติดกับ ร้านค้าถัดไปเป็นพื้นที่รกร้างและบ่อเล้ียงปลา 
  ทิศตะวันตก ติดกับ ลํารางสาธารณะ และพื้นที่ลุ่มน้ําท่วมถึง 
 
   การเดินทางเข้าสู่โครงการจากกรุงเทพฯ โดยใช้เส้นทางหลัก คือ ถนนบางนา-ตราด เมื่อถึง 
กม. 52 เล้ียวซ้ายเข้าสู่ซอยที่ตั้งโรงไฟฟ้าบางปะกง TMP ตั้งอยู่ด้านขวามือห่างจากปากทางเข้าประมาณ 700ม. 
 

5.2 แหล่งเงินทุน 
 โครงการขยายกําลังการผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด ตําบลท่าข้าม อําเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จะพิจารณาแหล่งเงินทุนจากเงินรายได้ของบริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จํากัด  

 
5.3 ประเภทและขนาดโครงการ 
TMP ประกอบกิจการหลอมและรีดทองแดง เพื่อผลิตลวดทองแดงสําหรับทําสายไฟฟ้าขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 8 และ 11 มิลลิเมตร ความสามารถในการผลิตตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2533 คือ 160 ตัน/วัน และในปัจจุบันทางโรงงานได้ทําการปรับปรุงเตาหลอมเดิมที่ชํารุด นอกจากน้ียัง
เพิ่มความสูงส่วนห้องหลอมจาก 5.3 เป็น 8.0 เมตร และเพิ่มจํานวนหัวเผาจาก 7 เป็น 15 หัวเผา ทําให้มี
ความสามารถในการผลิตเพิ่มข้ึนรวมเป็น 432 ตัน/วัน ผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่งจําหน่ายให้บริษัทฯ ร่วมทุนทั้งหมด 
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5.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
TMP มีพื้นที่โครงการ 15.27 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนผลิต อาคารสํานักงาน พ้ืนที่ส่วนจัดเก็บวัตถุดิบ

และระบบสาธารณูปโภค แสดงรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินในตารางที่ 1 และรูปที่ 2 การใช้ประโยชน์
พ้ืนที่โครงการ ในการขยายกําลังการผลิตครั้งน้ีไม่มีการเพิ่มเติมอาคารหรือขยายพ้ืนที่โรงงาน จึงไม่
เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่จากเดิมแต่อย่างใดสําหรับพ้ืนที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วไปโดยรอบโรงงาน มี
พ้ืนที่รวม 3,415.60 ตร.ม. (2.13 ไร่) หรือคิดเป็นร้อยละ 15.32 ของพื้นที่ทั้งหมด 
 
ตารางที่ 1 แสดงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการ 

 

ที่มา : บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด 2557 

การใช้ประโยชน์พื้นที่ 
พื้นที่ 

ไร่ ตารางเมตร ร้อยละ 
1. อาคารหลอม 
2. อาคารรีไซเคิล 
3. อาคารสํานักงาน 
4. พ้ืนที่วางวัตถุดิบ 
5. ระบบบําบัดน้ําเสียรวมบ่อเก็บน้ําหลังบําบัด 
6. บ่อเก็บน้ําสุดท้าย  
7. บ้านพักรับรอง 
8. พ้ืนที่จอดรถ 
9. ที่ว่างรวมรางระบายน้ํา 
10. ถนน 
11. พ้ืนที่สีเขียว 
12. หน่วยเสริมการผลิตและพ้ืนที่ใช้ประโยชน์
อ่ืน เช่น อาคารซ่อมบํารุง อาคารเก็บของ 
อาคารจ่ายไฟฟ้า ห้องตาชั่ง ห้องเติมลม ระบบ
หล่อเย็น ป้อมยามโรงเก็บขยะ โรงอาหารและ
สนามเปตอง เป็นต้น 

1.76
0.61 
0.23 
1.40 
0.25 
0.34 
0.06 
0.68 
3.50 
2.85 
2.13 
1.46 

2,808.00 
980.00 
360.00 

2,240.00 
394.00 
540.00 
102.00 

1,095.00 
5,593.00 
4,563.00 
3,415.60 
2,337.00 

11.32
3.95 
1.45 
9.03 
1.59 
2.18 
0.41 
4.41 

22.54 
18.39 
15.32 
9.42 

รวม 15.27 24,427.60 100
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รูปที่ 2 แสดงผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของโครงการ

NG Station 

สํานักงาน

อาคารหลอม

อาคารรไีซเคิล

โรงเก็บขยะ

ห้องตราชั่ง

ห้องเก็บ
โรงอาหาร 

บ้านพักรับรอง

ห้องล็อคเกอร์

ลานวัตถุดิบ

สนามเปตอง

บ่อเก็บน้ําสุดท้าย 
Final Pond 

อาคารซ่อมบํารุง 

ระบบบําบัดน้ํา

ระบบบําบัดอากาศ 

Gas Station 

Cooling 

ที่จอดรถ 

Fire Pump

ป้อมยาม



 
 
เอกสารประก
โรงงานผลิตล

 
 

วัตถุดิบ 
ภายหลัง
ปริมาณ
 

 
 
 
 
 

กอบการรับฟังความคิ
ลวดทองแดง บริษัท ไ

5.5 วัต
 

1) 

และเศษทอ
งขยายกําลัง
การใช้ การข

2) 

คิดเห็นของประชาชน
ไทยเมทัลโพรเซสซิง่

ถุดิบ ผลิต

วัตถุดิบแ

งแดงจัดเก็บ
การผลิตจะม
ขนส่ง – แหล่

ผลิตภัณฑ

น และผู้มีส่วนได้เสีย
ง จํากัด ตําบลท่าข้า

ตภัณฑ์แล

และการขน

บบริเวณอาค
มีจํานวนเที่ย
งที่มา และ ก

ฑ์และการ

9

ยในการประเมินและจ
ม อําเภอบางปะกง 

ละการขน

นส่ง 
วัต
99
เท่
(Ro
อะ
ใช้
สํา
ขอ

คารรีไซเคิล ก
ยวในการขนส
การใช้ประโย

รขนส่ง 
 ผ
ศู
เป็
อ
สิ
ทั้
ภ
ก

 

จัดทํารายงานการวิเ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ส่ง  

ตถุดิบที่ใช้ในโ
9.9% และ
านั้น สารเค
odshield37) 
ะเซทิลีน และ
งานอย่างน้
าหรับการจัด
งอาคารหล
การขนส่งวัต
ส่งเพิ่มข้ึนจา
ชน์ของวัตถุดิ

ผ ลิตภัณฑ์  
ศูนย์กลาง 8 
ป็นชุดสายไฟ
อาคารผลิต 
สินค้าเท่านั้น
ทั้งหมด การข
ภายหลังขยา
การขนส่งเพิม่

เคราะหผ์ลกระทบสิง่

โครงการ ปร
ะเศษทองแดง
มีที่ใช้ในโรงง
Isopropyl 

ะก๊าซออกซิเ
อย 1 เท่าขอ
ดเก็บสารเคมี
ลอม แผ่นท
ตถุดิบโดยรถ
าก 322 เป็น 
ดิบและผลิตภั

คือ  ลวดท
และ 11 มิลลิ
ฟเป็นหลัก ผ
โดยจะทําก
น และส่งจํา
ขนส่งผลิตภัณ
ยกําลังการ
ข้ึนจาก 413 

งแวดล้อมและสุขภา

ระกอบด้วย ท
งซ่ึงรับมาจา
งาน ประกอ
Alcohol (IP

เจน มีการจัด
องปริมาณก
มีจะเก็บในห้
ทองแดงจัดเ
ถบรรทุก 4,6

461 เที่ยว/เ
ภณัฑ์ 

ทองแดงขน
ลิเมตร สําห
ผลิตภัณฑ์ที
การผลิตเมื่อ
าหน่ายให้บ
ณฑ์โดยรถบ
ผลิตจะมีจํา
เป็น 648 เที

าพ (ค2) 

ทองแดงบริส
ากบริษัทในเค
อบด้วย น้ํายา
PA) Wax ก๊
ดเก็บเพื่อสําร
การใช้งานป
ห้องเก็บสาร
เก็บในลานเ
6,10 และ 18
เดือน แสดงช

นาดเ ส้นผ่าน
รับนําไปผลิ

ที่ได้จัดเก็บใน
อมีการสั่งซ้ือ
ริษัทร่วมทุน
รรทุก 18 ล้อ
านวนเที่ยวใน
ที่ยว/เดือน 

สุทธิ์ 
ครือ
ารีด 
ก๊าซ
รอง
ปกติ 
เคมี
เก็บ
 ล้อ 
ชนิด 

น
ต
น
อ
น
อ 
น
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3) การจัดเก็บสารเคมี 
  การจัดเก็บสารเคมีภายในโครงการ จัดเก็บไว้ในพ้ืนที่ 2 ส่วน คือ พ้ืนที่เก็บก๊าซจัดให้มีรั้ว
เหล็กชนิดตาข่ายมีหลังคาคลุม สําหรับน้ํายารีด (Rodshield 37) Wax และ IPA จัดเก็บในห้องเก็บสารเคมีซ่ึง
สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตไม่มีสารเคมีกลุ่มกัดกร่อน หรือการขนถ่ายสารเคมีในลักษณะวัตถุเคมี
อันตราย จึงไม่เข้าข่ายต้องเก็บสารเคมีในคันคอนกรีต แต่อย่างไรก็ตาม TMP มีการเก็บสํารองน้ํายารีดและ 
IPA ซ่ึงเป็นสารประเภทไวไฟ ทั้งน้ีได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยในบริเวณพ้ืนที่เก็บ รวมทั้งจัดให้มี MSDS 
ปริมาณการจัดเก็บสํารองสูงสุด และวิธีปฏิบัติงาน พร้อมป้ายเตือนอันตรายและป้ายเตือนการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเมื่อเข้าพ้ืนที่ดังกล่าว แสดงวิธีการเก็บและระบบป้องกันอัคคีภัยดัง
ตาราง และการเก็บวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ของโครงการ 
 

 5.6 วิธีการเก็บและระบบป้องกันอัคคีภัย 
สารเคมี วิธีการเก็บ ระบบป้องกนัอัคคีภัย

น้ํายารีด 
(Rodshield 37) 

เก็บในอาคารเก็บสารเคมี ลักษณะอาคาร
เป็นผนังคอนกรีต 3 ด้าน มีหลังคาคลุมและ
มีการปิดประตูเมื่อไม่มีการเบิกใช้สารเคมี 

อุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือชนิดผง
เคมีแห้งและโฟม รวมจํานวน 2 ถัง 

สาร lsopropyl 
Alcohol (IPA) 

เก็บในอาคารเก็บสารเคมี ลักษณะอาคาร
เป็นผนังคอนกรีต 3 ด้าน มีหลังคาคลุม 
และมีการปิดประตู เมื่อไ ม่ มีการเบิกใ ช้
สารเคมี 

อุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือชนิดผง
เคมีแห้งและโฟม รวมจํานวน 2 ถัง 

ก๊าซอะเซทิลีน 
เก็บในอาคารเก็บก๊าซ ลักษณะเป็นรั้วเหล็ก
โปร่ง 4 ด้าน 

อุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือชนิดผง
เคมีแห้ง จํานวน 2 ถัง 

ก๊าซออกซิเจน 
เก็บในอาคารเก็บก๊าซ ลักษณะเป็นรั้วเหล็ก
โปร่ง 4 ด้าน 

อุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือชนิดผง
เคมีแห้ง จํานวน 2 ถัง 

ที่มา : บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด 2557 
  
 TMP มีการใช้ IPA โดยทําการผสม IPA และน้ําให้อยู่ในรูปของสารละลายและนํามาใช้ในกิจกรรม
ล้างทําความสะอาดลวดทองแดงหลังจากข้ึนรูป โดยมีสัดส่วนการผสม IPA: น้ํา ในสัดส่วนร้อยละ 1.2: 98.8 
สารละลาย IPA ที่ทําการผสมแล้วจะถูกเก็บในถังโลหะปลอดสนิม ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร สารละลาย 
IPA จะไหลหมุนเวียนในระบบปิด  
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 การควบคุมคุณภาพ IPA ในขั้นตอนการล้างทําความสะอาดลวดทองแดง TMP จะทําการตรวจสอบ
ความเข้มข้นของ IPA ทุก 12 ช่ัวโมงการผลิต เพื่อควบคุม IPA ให้มีความเข้มข้นระหว่าง 0.6 - 1.2% โดยใน
ปัจจุบันและภายหลังขยายกําลังการผลิต จะต้องทําการเติม IPA ลงในถังสารละลายประมาณ 302 และ 
475 ลิตร/วัน ตามลําดับ สารละลายดังกล่าวจะหมุนเวียนในระบบและรักษาปริมาตรให้คงที่โดยติดตั้งระบบ
ควบคุมการเติมน้ําและ IPA ด้วยระบบอัตโนมัติ 
 

 การเปล่ียนถ่ายสารละลาย IPA จะทําการเปล่ียนถ่ายปีละ 1 ครั้ง โดยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนถ่าย
ครั้งละประมาณ 9 ลูกบาศก์เมตร ภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณการเปลี่ยนถ่ายเพ่ิมข้ึน
เป็นครั้งละ 12 ลูกบาศก์เมตร โดยประมาณ เมื่อถึงระยะที่ต้องทําการเปลี่ยนถ่ายจะทําการลดอัตราการเกิด
ของเสียโดยเติมเฉพาะปริมาณ IPA และลดปริมาณการเติมน้ํา ซ่ึงยังคงรักษาความเข้มข้นของสารละลายใน
การใช้งานได้ตามปกติ วิธีการจัดการสารละลาย IPA ที่ผ่านการใช้งานแล้ว คือ จะรวบรวมให้บริษัท แวกซ์ 
กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จํากัด รับไป Recycle 
 

5.7 กระบวนการผลิต 
 กระบวนการผลิตของโครงการแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมการผลิต ได้แก่ การผลิตลวดทองแดง และ
การรีไซเคิลทองแดง มีรายละเอียดการผลิตดังนี้ 
 

 การผลิตลวดทองแดง 
 กระบวนการผลิตลวดทองแดง ประกอบด้วย กิจกรรมหลอม การหล่อ และการรีดทองแดง เตาหลอม
ของโครงการเป็นเตาหลอมแบบต่อเนื่อง (South wire Continuous Rod; SCR) ขนาด 18 ตัน มีลักษณะทรงสูง
ภาคตัดขวางกลม หัวเผาจะอยู่บริเวณฐานติดตั้งโดยรอบเตา มีช่องเปิดด้านบนเพื่อป้อนวัตถุดิบ เตาหุ้มด้วย
แผ่นเหล็กกล้าเพื่อป้องกันความร้อน ส่วนการผลิตที่มีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถ
เพิ่มกําลังการผลิตลวดทองแดงจาก 160 ตัน/วัน เป็น 432 ตัน/วัน ประกอบด้วย 

1) ห้องหลอม :  การผลิตเดิมมีความสูงห้องหลอมที่ 5.3 เมตร การขยายความสูงของห้องหลอมให้
มีความสูงเพิ่มข้ึนเป็น 8.0 เมตร ทําให้สามารถเพิ่มปริมาณการหลอมทองแดงได้มากข้ึนจาก 7 เป็น 18 ตัน/ชม. 

2) หัวเผา :การเพิ่มหัวเผาจาก 7 เป็น 15 หัวเผา เพื่อให้ความร้อนแก่วัตถุดิบในการหลอมละลายที่
อุณหภูมิเท่าเดิม คือ 1,150 องศาเซลเซียส 

3) แม่พิมพ์ :การเปล่ียนแปลงขนาดแม่พิมพ์จากพื้นที่หน้าตัดเป็นส่ีเหล่ียมคางหมู ขนาด 1,600 เป็น 
3,225 ตารางมิลลิเมตร 

4) หัวรีด :การเพิ่มชุดหัวรีดเบอร์ 0 สําหรับลดขนาดพ้ืนที่หน้าตัดที่ผ่านแม่พิมพ์ ขนาด 3,225 
ตารางมิลลิเมตร ให้เหลือขนาด 1,600 ตารางมิลลิเมตร แล้วจึงผ่านเข้าสู่เครื่องรีดชุดเดิมของโครงการ 
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 การผลิตลวดทองแดงดําเนินการโดยนําทองแดงบริสุทธิ์ 99.9% และเศษทองแดงจากอาคารรีไซเคิล 
สัดส่วนการหลอมร้อยละ 94 :6 โดยประมาณ นําเข้าสู่เตาหลอมทองแดงในปริมาณ 2.2-2.7 ตันต่อ 10 นาที 
ทําการหลอมที่อุณหภูมิประมาณ 1,150 องศาเซลเซียส โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง สามารถทําการ
หลอมสูงสุดได้ถึง 18 ตัน/ช่ัวโมง น้ําทองแดงที่ได้จากเตาหลอมจะไหลเข้าสู่เตาพัก (Holding) ขนาด 11 ตัน 
ควบคุมอุณหภูมิที่ 1,130 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันน้ําทองแดงแข็งตัว    หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการ
หล่อผ่านแม่พิมพ์ ในกระบวนการหล่อจะทําให้การเผาแม่พิมพ์ด้วยก๊าซออกซิเจนและอะเซทิลีนให้เกิดเขม่า
เคลือบแม่พิมพ์เพื่อป้องกันการเกาะตัวระหว่างน้ําทองแดงและแม่พิมพ์ ทองแดงที่ผ่านแม่พิมพ์จะมี
พ้ืนที่หน้าตัดเป็นสี่เหล่ียมคางหมู ขนาด 3,225 ตารางมิลลิเมตร นําเข้าสู่กระบวนการรีดโดยใช้สารหล่อเย็น 
(Rod shield 37) เพื่อลดความร้อนในแท่นรีด (Rolling Mill) ซ่ึงมีจํานวน 10 แท่น คือ แท่น 0 – 9 ความยาวรวม 
30 เมตร แท่นรีดทําการลดขนาดลวดทองแดงให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร หากต้องการลวดทองแดง
ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 มิลลิเมตร จะนํา Rolling เบอร์ 8 – 9 ออกจากแท่นรีด 
 
 หลังผ่านกระบวนการรีด ลวดทองแดงจะวิ่งผ่านท่อเหล็กกล้าไร้สนิม พร้อมทําการชะล้างด้วย
สารละลาย IPA เพื่อให้ผิวทองแดงมีความเงาและสะอาด และเคลือบผิวลวดทองแดงด้วย Wax เพื่อป้องกัน
การเกิดออกไซด์ของทองแดง และม้วนใน Coilทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.5 เมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายใน 0.9 เมตร จนกระทั่งได้น้ําหนัก 3 ตัน/CoilทองแดงCoilทองแดงที่ได้จัดเก็บภายในอาคารรอ
จัดส่งลูกค้าต่อไป ลักษณะกิจกรรมการผลิตในส่วนปัจจุบันและภายหลังขยายกําลังการผลิตยังคงเดิม แสดง
จํานวนเครื่องจักรตาม EIA เดิม ปัจจุบันและภายหลังขยายกําลังการผลิตดังตารางจํานวนเครื่องจักรของ
โครงการ 
 
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนเครื่องจักรของโครงการ 

เครื่องจักร หน่วย 
จํานวน

EIA เดิม ปัจจุบันและภายหลังขยาย
1. เตาหลอม 
2. เตาพัก 
3. เครื่องหล่อ 
4. เครื่องรีด 
5. เครื่องม้วนขดลวด 
6. หัวเผา 

เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
หัวรีด 
เครื่อง 
หัว 

1 (ห้องหลอมสูง 5.3 ม.)
1 
1 
9 
1 
7 

1 (ห้องหลอมสูง 8.0 ม.)
1 
1 
10 
1 
15 

ที่มา :  บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด, 2557 
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รูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการผลิตของโรงงานลวดสายไฟ 

 ขนัตอนท ี

 ขนัตอนท ี

 ขนัตอนท ี  

 ขนัตอนท ี
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5.8 การรีไซเคิลทองแดง 
 ทองแดงจากการรีไซเคิลทั้งหมดเป็นสายไฟฟ้าทองแดงใหม่ ความบริสุทธิ์ 99.9% เป็นสายไฟที่มี
ลักษณะไม่เป็นไปตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กําหนด โดย TMP รับสายไฟฟ้ามาจากบริษัทใน
เครือเท่านั้น ได้แก่ บริษัทไทยแอโรว์ จํากัด ซ่ึงดําเนินกิจกรรมผลิตชุดสายไฟฟ้าสําหรับรถยนต์ และบริษัท
สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จํากัด ซ่ึงดําเนินการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลจากทองแดง ดังนั้นแหล่งที่มาของ
ทองแดง เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลทั้งหมดมีแหล่งที่มาจากภายในประเทศ โดยมีสัดส่วนการรับสายไฟฟ้า
ทองแดงเข้าสู่โรงงาน จากบริษัท ไทยแอโรว์ จํากัด และบริษัทสายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จํากัด คิดเป็นอัตราส่วน
ร้อยละ 35 : 65 (รวมปริมาณ 13 ตัน/วัน โดยประมาณ) สายไฟฟ้าทองแดงที่ได้จากโรงงานทั้งสองแห่งเป็น
ทองแดงที่มีความบริสุทธิ์สูง การปนเปื้อนของทองแดงเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล จะมีเพียงการปนเปื้อน
จากโลหะทองแดงเคลือบเงินหรือเหล็กที่หุ้มบริเวณหัว – ท้ายสายเคเบิล เพื่อใช้ในการลากสายไฟ ทาง
โครงการมีการตรวจสอบไม่ให้ปนเปื้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยคัดแยกด้วยมือ และทําการตัดปลายสาย
ก่อนนําเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล สําหรับการจัดการโลหะดังกล่าวจะทําการรวบรวมให้ บริษัทที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานรับไปคัดแยก เพื่อนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
 
 ข้ันตอนการรีไซเคิลทองแดง คือ สายไฟหรือสายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มจะถูกตัดฉนวนออกด้วยเครื่องตัด
ฉนวนก่อนเข้าสู่ข้ันตอนการย่อยเศษ กรณีสายไฟที่มีขนาดเล็กซ่ึงไม่สามารถเข้าเครื่องตัดฉนวนได้ จะเข้าสู่
ข้ันตอนการย่อยโดยตรง สายไฟที่มีฉนวนหุ้มที่ผ่านการย่อยจะถูกนํามาคัดแยกเศษทองแดงและเศษพลาสติก 
โดยเครื่องร่อนเอียงประมาณ 10 องศา ด้วยวิธีเขย่าเพื่อแยกเศษทองแดงที่มีน้ําหนักมากออกจากเศษพลาสติก
ซ่ึงมีน้ําหนักน้อย หลังจากนั้นเศษทองแดงที่ได้จะถูกอัดด้วยเครื่องไฮโดรลิกให้เป็นก้อนทรงกระบอกขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร กรณีวัตถุดิบเป็นสายเคเบิลขนาดใหญ่ซึ่งจะไม่มีฉนวนหุ้มสามารถนําเข้าสู่เตา
หลอมได้โดยตรง วัตถุดิบที่เตรียมได้จากกระบวนการรีไซเคิลจะจัดเก็บในอาคารเพื่อรอเข้าเตาหลอมของ
โรงงานต่อไป โดยในปัจจุบนัและภายหลังขยายกําลังการผลิตจะมีอัตราการผลิตเท่าเดิมคือ 7.8 ตัน/วัน ซ่ึงเป็น
อัตราการผลิตสูงสุดของขั้นตอนการรีไซเคิลทองแดง แสดงสมดุลมวลการผลิตในผังสมดุลมวลการรีไซเคิล
ทองแดง 
 
 วิธีการจัดการเศษสายเคเบิลท่ีผ่านเครื่องย่อย คือ เศษพลาสติกที่คัดแยกได้จะถูกรวบรวมไว้ในกล่อง
กระดาษขนาด 200 กิโลกรัม (Quality Packaging) ห่อด้วยพลาสติกอีกครั้งก่อนนําส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานรับไปคัดแยกเพื่อนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ แสดงภาพกิจกรรมการผลิตลวดทองแดงและการ
รีไซเคิลทองแดงในรูปที่ 4 และรูปที่ 5 
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ที่มา : บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด, 2557 

สายไฟฟ้าทองแดง
 สายเคเบิลทองแดง 

13 ตัน/วัน

สายเคเบิล
ขนาดใหญ่ 

เศษพลาสติก

ตัดฉนวน
หุ้มสายไฟ

ย่อยเศษ

อัดก้อน

เศษทองแดง
7.8 ตัน/วัน

ขนาด
Ø >1.25 มม.

ขนาด 
Ø <1.25 มม. 

เอกชน
รับไป Recycle 

5.2 ตัน/วัน

ทองแดง 

เศษพลาสติก

รูปที่ 4 แสดงสมดุลมวลการรีไซเคิล
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วัตถุดิบ 
รีไซเคิล 

การหลอม 

การหล่อเป็นแท่ง 

การรีด 

ผลิตภัณฑ์(ลวดทองแดง) 

รูปที่ 5 แสดงกิจกรรม
การผลิตลวดทองแดง 

และการรีไซเคิลทองแดง
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5.9 ระบบเสริมการผลิต 
 ระบบเสริมการผลิตของโครงการ ประกอบด้วย การใช้พลังงาน และน้ําใช้ ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณการใช้พลังงานและน้ําใช้ 

รายละเอียด ที่มา 
หน่วย 

ต่อเดือน 

ปริมาณการใช้ 

ปัจจุบัน ส่วนขยาย 
รวม

(ภายหลังขยาย) 
1. พลังงาน 
    - ก๊าซธรรมชาติ 
    - ไฟฟ้า 

 
ปตท. 
กฟภ. บางปะกง

ลบ.ม/วัน 
MW-h./วัน 

13,000 
20 

 
7,500 

10 
20,500 

30 
2. น้ําใช้ 
    - เตาหลอม 
    - ชุดหล่อ 
    - Backwash 
    - น้ําใช้เพื่ออุปโภค/บริโภค 

การประปา
ส่วนภูมิภาค
บางปะกง 
 

ลบ.ม/วัน 
ลบ.ม/วัน 
ลบ.ม/วัน 
ลบ.ม/วัน 

67.2 
31.2 
4.8 
48 

 
37.8 
19.2 
- 

4.8 

105 
50.4 
4.8 
52.8 

รวมน้ําใช้ - ลบ.ม/วัน 151.2 61.8 213
ที่มา : บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด, 2557 
 

พลังงาน 
 แหล่งพลังงานสําหรับเตาหลอมและชุดหล่อ คือ ก๊าซธรรมชาติ ส่ังซ้ือจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มี
ปริมาณการใช้ก๊าซเพิ่มข้ึนจากปัจจุบัน 13,000 เป็น 20,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขนส่งโดยระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ 
 
 พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานของเครื่องจักรทั่วไป TMP รับไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบาง
ปะกง ส่งไฟฟ้าระบบ 3 เฟต แรงดัน 24 kV. เข้าโรงงานผ่านหม้อแปลงขนาด 3,000 kVA และส่งต่อไปยังหม้อ
แปลงย่อยโดยแยกตามลักษณะการใช้พลังงาน คือ กรณีผ่านหม้อแปลงขนาด 500 kVA จะใช้สําหรับไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไฟฟ้าทั่วไปของสํานักงานและโรงงาน กรณีผ่านหม้อแปลงขนาด 2,000 kVA จะใช้สําหรับจ่ายไฟฟ้า
ให้กับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 20 MW-h/วัน ภายหลังขยายกําลังการผลิตจะ
มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มข้ึนรวมเป็น 30 MW-h/วัน 
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 กรณีไฟฟ้าขัดข้องจะมีเครื่องปั่นไฟเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 150 kW จ่ายไฟฟ้าให้กับระบบส่องสว่าง
ไฟฟ้าทั่วไป เตาพักน้ําทองแดง และระบบเครน สําหรับหน่วยผลิตที่มีการใช้ไฟฟ้าจะหยุดการผลิต ทั้งน้ีการ
ดําเนินการผลิตที่ผ่านมาไม่พบปัญหากรณีไฟฟ้าขัดข้อง 
 

น้ําใช้ 
 แหล่งน้ําใช้ของโรงงานมีที่มาจากการประปาส่วนภูมิภาคบางปะกง ส่งน้ําด้วยระบบท่อเหล็กหนา 10 
มิลลิเมตร และเข้าสู่ถังพักน้ําของโครงการ ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร น้ําประปาสามารถสูบใช้งานได้โดยตรง 
ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ ปัจจุบันปริมาณการใช้น้ํา 151.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังขยาย
กําลังการผลิตจะมีอัตราการใช้น้ําเพิ่มข้ึนรวมเป็น 213 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 

 การรวบรวมและระบายน้ําท้ิงจากการผลิต  : น้ําท้ิงของโครงการแบ่งการจัดเก็บเป็น 2 ลักษณะ คือ 
น้ําหล่อเย็นเตาหลอมซึ่งไม่ต้องผ่านกระบวนการบาํบัดน้ําเสียจะรวบรวมในบ่อเก็บน้าํสุดท้าย (Final Pond) ด้วย
ระบบท่อชนิด PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร กรณีน้ําในบ่อเก็บน้ําสุดท้ายเต็มจะระบายออกนอก
โรงงานผ่านรางระบายน้ําฝน (มีการระบายน้ําเช่นเดียวกับการระบายน้ําฝน) สําหรับน้ําหล่อเย็นจากชุดหล่อ
และน้ํา Backwash ของระบบกรองน้ํา จะรวบรวมเพ่ือทําการบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสียด้วยท่อเหล็กขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร เมื่อทําการบําบัดแล้วจะสูบกลับไปใช้ในระบบน้ําหล่อเย็นเตาหลอมทั้งหมด
โดยไม่ระบายออกนอกโรงงาน ด้วยระบบท่อชนิด PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว 
 

 
การรวบรวมน้ําฝนปนเปื้อนของโครงการ  : น้ําฝนปนเปื้อนของโครงการจะอยู่บริเวณลานกองวัตถุดิบ 

(แผ่นทองแดง) โดยการปนเปื้อนเกิดจากฝุ่นละอองและเศษทองแดงที่ติดมากับวัตถุดิบ เศษทองแดงที่อาจ
ปนเปื้อนนั้น จะอยู่ในรูปของแข็งไม่ละลายน้ํามีขนาดเล็ก ทั้งน้ีวัตถุดิบของโรงงานไม่มีน้ํามันเจือปน เนื่องจาก
เป็นแผ่นทองแดงที่ได้จากกระบวนถลุงและแยกทองแดงด้วยไฟฟ้า ในด้านการจัดการน้ําฝนปนเปื้อน ได้จัดให้มี
การรวบรวมน้ําฝนที่ตกในพ้ืนที่ลานกองแผ่นทองแดง ในระยะเวลา 15 นาที คิดเป็นปริมาณน้ําฝน 14.0 
ลูกบาศก์เมตร เข้าสู่บ่อตักตะกอนด้านข้างลานกองแผ่นทองแดง ขนาดความจุ 16 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงพบว่า บ่อ
รองรับน้ําฝนปนเปื้อนเพื่อตักตะกอน สามารถรองรับปริมาณน้ําฝนที่เกิดข้ึนได้อย่างเพียงพอ และในด้านการ
จัดการน้ําฝนปนเปื้อนของโครงการจะปล่อยให้ตกตะกอนแล้วจึงระบายน้ําออกสู่ภายนอกโครงการภายหลัง
ฝนตก ทั้งน้ีการจัดการน้ําฝนปนเปื้อนดังกล่าวมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการปนเปื้อนลงสู่แหล่งรองรับ
ภายนอกโรงงาน เนื่องจากโลหะทองแดงและฝุ่นละอองจะตกลงสู่ด้านล่างของบ่อรับน้ํา 
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จากกระ
มลพิษท
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กอบการรับฟังความคิ
ลวดทองแดง บริษัท ไ
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ตารางที่  4  แสดงแหล่งกาํเนิดมลพิษและอัตราการปลดปล่อยมลสารทางอากาศของโครงการ 

แหล่งกําเนิดมลพิษ 
ข้อมูลปล่องระบาย อัตราการระบาย (g/s)

ความสูง
(m) 

อุณหภูมิ
(ºK)

ความเร็ว
(m/s) TSP/1  NOx  /1   SO2 /2  

Cu/1   

เตาหลอมทองแดง 18.6 462.15 11.33 0.0172 0.0046 0.0030 0.0044
เตาหลอมทองแดง 
 (กรณีฉุกเฉิน) 

18.6 462.15 11.33 3.27 0.0046 0.0030 0.26 

การบดอัดปล่องที่  1 6 313.15 14.28 0.0154 - - 0.0002
การบดอัดปล่องที่  2 4 315.15 15.36 0.0044 - - 0.0002
หมายเหตุ : 1) อัตราการระบายมลสารได้จากผลการตรวจวัดวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ 24 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นการระบาย     

มลสาร บนเงื่อนไขภายหลังการขยายกําลังการผลิต 432 ตัน/วัน 
                2) กิจกรรมการบดอัดปล่องที่ 1 และ 2 ไม่มีการใช้เช้ือเพลิงและการเผาไหม้/ให้ความร้อนจึงไม่พบ NO2 และ SO2  
                3) อัตราการปลดปล่อยฝุ่นละอองกรณีฉกุเฉินใช้อัตราการปลดปล่อยก่อนตดิตัง้ Cyclone separator ส่วนมลสารชนิดอ่ืน ไม่มีผลต่อ

อัตราการปลดปลอ่ย เนื่องจากกรณีฉุกเฉิน หมายถึงระบบบาํบัดมลสาร Cyclone separator ไม่ทํางาน  
 

2) มลพิษทางน้ํา 
 แหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ําจากโครงการ ประกอบด้วย น้ําหล่อเย็นจากเตาหลอม น้ําหล่อเย็นจากชุด
หล่อ น้ํา Backwash ของระบบกรองน้ําในระบบบําบัดน้ําเสีย และน้ําใช้ของพนักงาน แสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 5 โดยในการผลิตปัจจุบันมีปริมาณน้ํารวม 124.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังขยายกําลังการผลิตจะ
มีปริมาณน้ําเพิ่มข้ึนรวมเป็น 169.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
 
ตารางที่ 5 แสดงปริมาณน้าํที่เกิดจากกิจกรรมการใช้น้ําภายในโครงการ 

กิจกรรมใช้นํ้า 
ปริมาณ (ลบ.ม./วัน)

การจัดการ 
ปัจจุบัน ภายหลังขยาย

1. น้ําหล่อเยน็เตาหลอม 48 73.2 บ่อพักน้ําในโรงงาน
2. น้ําหล่อเยน็ชุดหล่อ 24 38.4 ระบบบําบัดน้าํเสียทางเคมี
3. น้ํา Backwash 4.8 4.8 ระบบบําบัดน้าํเสียทางเคมี
4. น้ําใช้ทั่วไป 48 52.8 ระบบบําบัดสําเร็จรูป

รวม 124.8 169.2 - 
ที่มา : บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด, 2557 
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการประเมินและจัดทํารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค2) 
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 การจัดการน้ําที่เกิดจากกิจกรรมการใช้น้ําภายในโครงการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
 
 1) น้ําท้ิงจากระบบหล่อเย็นเตาหลอม ปัจจุบันมีปริมาณ 48 ลูกบาศก์เมตร/วัน เมื่อทําการผลิตเต็ม
ความสามารถของเครื่องจักรจะมีน้ําท้ิงเพิ่มข้ึนรวมเป็น 73.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ําจากระบบหล่อเย็นเตา
หลอมจะไม่สัมผัสกับช้ินงานโดยตรง (Indirect Cooling) จึงไม่มีการปนเปื้อนของส่ิงสกปรก น้ําในส่วนน้ีได้
รวบรวมในบ่อกักเก็บน้ําสุดท้าย (Final Pond) ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อนํากลับมาใช้อีกครั้งในการรดน้ํา
พ้ืนที่สีเขียวขนาด 2.13 ไร่ คิดเป็นอัตราการใช้น้ํา 19 ลูกบาศก์เมตร/วัน (อัตราการรดน้ําพ้ืนที่สีเขียว 8 ลบ.ม./
ไร่/วัน) ดังนั้นภายหลังขยายกําลังการผลิตจะเหลือปริมาณน้ําที่ต้องระบายออกสู่ภายนอกโรงงาน ปริมาณ 
54.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน การระบายน้ําดําเนินการโดยสูบลงรางระบายน้ําฝนไปยังบ่อ sump และใช้ปั๊มสูบออก
สู่ลํารางสาธารณะด้านหน้าโรงงานในอัตรา 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
 
 2)  น้ําเสียจากระบบหล่อเย็นชุดหล่อและน้ํา Backwash ปัจจุบันมีปริมาณรวม 28.8 ลูกบาศก์เมตร/
วัน เมื่อทําการผลิตเต็มสามารถของเครื่องจักรจะน้ําเสียเพิ่มข้ึนรวมเป็น 43.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ําหล่อเย็น
ชุดหล่อจะมีการสัมผัสกับช้ินงาน (Direct Cooling) โดยมีการปนเปื้อนเขม่าจากการเผาแม่พิมพ์ด้วยก๊าซ
อะเซทิลีน เพื่อป้องกันน้ําทองแดงเชื่อมติดกับแม่พิมพ์ สําหรับน้ํา Backwash จะเป็นน้ําล้างย้อนของระบบ
กรองน้ําในระบบบําบัดน้ําเสีย น้ําเสียทั้งหมดนี้จะต้องทําการบําบัดทางเคมี ด้วยวิธีการทําให้น้ํามันลอยสู่ผิวน้ํา
และการตกตะกอนโลหะหนัก ระบบบําบัดน้ําเสียออกแบบโดย บริษัท โกชู เทคโนเซอร์ วิส จํากัด 
ความสามารถในการรองรับน้ําเสียในปริมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน พบว่า ระบบมีความสามารถในการ
รองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดข้ึนทั้งในปัจจุบันและภายหลังขยายกําลังการผลิตได้อย่างเพียงพอ  
 
 3) น้ําเสียจากกิจกรรมการใช้น้ําของพนักงาน ปัจจุบันมีปริมาณ 48 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังขยาย
กําลังการผลิตจะมีน้ําเสียเพิ่มข้ึนรวมเป็น 52.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ําเสียจากกิจกรรม ห้องอาหารจะผ่านบ่อ
ดักไขมัน และน้ําเสียจากห้องน้ํา-ห้องส้วม จะรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ
โดยตรง ซ่ึงตั้งกระจายอยู่ในอาคารต่าง ๆ อาทิ อาคารสํานักงาน อาคารหลอม อาคารรีไซเคิล ห้องอาหาร 
และบริเวณป้อมยาม น้ําท้ิงที่ผ่านการบําบัดแล้วจะระบายลงรางน้ําฝนออกสู่ภายนอกโรงงานต่อไป ทั้งน้ี
โรงงานได้จัดทํามีการตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียโดยบริษัทผู้ออกแบบอย่างต่อเนื่อง และยังมีแผนการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนถังบําบัดน้ําเสียของโครงการ 
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 3) ขยะมูลฝอยและการของเสีย 
 ขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากโครงการอ้างอิงจากอัตราการผลิตในปัจจุบัน และภายหลัง
ขยายกําลังการผลิตจะคาดการณ์ตามสัดส่วนการผลิต มูลฝอยและกากของเสียในโรงงานแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทหลัก ได้แก่ มูลฝอยและของเสียจากพนักงาน/สํานักงาน และของเสียจากกระบวนการผลิต ทั้งน้ีก่อน
กําจัดเป็นมูลฝอยหรือของเสียทางโรงงานมีนโยบายลดการเกิดขยะโดยนํากระดาษ พลาสติก ไม้ และเศษ
ลวดทองแดงกลังไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนส่งกําจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน ซ่ึง
สามารถลดปริมาณขยะที่เกิดข้ึนจริงได้ประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณขยะทั้งหมด โดยในการผลิตปัจจุบันมี
อัตราการเกิดมูลฝอย/ของเสียปริมาณ 644.4 ตัน/ป ีภายหลังขยายกําลังการผลิตจะมีปริมาณมูลฝอย/ของเสีย 
เพิ่มข้ึนรวมเป็น 1,013 ตัน/ป ี
  
  การกําจัดขยะมูลฝอยทั่วไปดําเนินการโดยเทศบาลตําบลท่าข้าม สําหรับของเสียอ่ืน ๆ จัดส่งให้
บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานรับไปดําเนินการอย่างถูกวิธี โดยแบ่งการจัดการเป็นการนํา
กลับมาใช้ใหม่คิดเป็นร้อยละ 60.8 การนํากลับมาใช้ซํ้าคิดเป็นร้อยละ 17.8 และการฝังกลบ คิดเป็นร้อยละ 
21.4 แสดงปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอยดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 แสดงปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอย 

วัสดุที่ไม่ใช้แลว้ 
ปริมาณ 
(ตัน/ปี) การจัดการภายหลัง 

นําออกนอกโรงงาน 

การจัดการส่วนขยาย 
(%) 

ปัจจุบัน ขยาย Reuse Recycle Dispose
1. มูลฝอย/ของเสียจากพนักงาน 
    1.1 ขยะมูลฝอยท่ัวไป 
    1.2 ขยะอันตราย เช่น 
หลอดไฟ 

 
13.5 

0.005 
21 

0.008
ทต. ท่าข้ามรับไปฝังกลบ 
เบตเตอร์เวิล์ดกรีน รับไปฝัง
กลบ (ปัจจุบันยังไม่มีการนํา
ออก) 

 
- 
- 

 
1.0 
- 

1.0 
0.001 

2. ของเสียจากกระบวนการผลิต 
     2.1 ของเสียไม่อันตราย 
            - พลาสติก 
            - กระดาษ 
            - ไม้ 
            - เศษโลหะ 

 
 

354.2 
15.1 
48.3 
92.2 

 
557
24 
76 
145

 
บจ. วสันต์ศิภาพร เทรดดิ้ง หรือ 
หจก. วิบูลย์ชัย แมนเนจเม้นท์ 
รับไปคัดแยกเพื่อนํากลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่ ส่วนที่ใช้ไม่ได้จะ
ส่งไปฝังกลบ 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

38.5 
1.7 
5.3 
14.3 

 
16.5 
0.7 
2.3 
0 

     2.2  ของเสียอันตราย 
            - กากตะกอนจาก

ระบบบําบัด 
            - น้ํายารีดเส่ือมสภาพ 
            - สารละลาย IPA 

เสื่อมสภาพ 
             - ถุงมือ/เศษผ้า

ปนเปื้อนน้ํามัน 
             - น้ํามันใช้แล้ว 

 
6.1 
 

97.2 
9 
 

3.6 
 

5.2 

9.5 
 

155
12 
 

5.5 
 
8 

บจ. แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล 
รับกากตะกอนไปฝังกลบ
สารเคมีเสื่อมสภาพ รับไป 
Recycle และถุงมือ/เศษผ้า
ปนเปื้อนน้ํามัน นําไปเป็นเช่ือ
เพลิงผสมตามลําดับ 
 
บจ. แซนซอร์ จํากัด นํา
กลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 

 
- 
 
- 
- 
 

0.5 
 

0.8 

 
- 
 

15.3 
1.2 
 
- 
 
- 

0.9 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

รวม 644.4 1,013 - 17.8 60.8 21.4
  100 
ที่มา :  บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด, 2557 
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  4) มลพิษทางเสียง 
   การประเมินผลกระทบในช่วงระยะดําเนินการนั้น เมื่อพิจารณารายละเอียดโครงการ และ
แหล่งกําเนิดเสียงในโรงงาน พบว่า การดําเนินการโครงการฯ ในปัจจุบัน (24 มกราคม 2557) แหล่งกําเนิด
เสียงที่มีผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ บริเวณเตาหลอม ที่ตั้งอยู่ในบริเวณด้านหลังของโรงงาน และมีระดับเสียง
สูงสุด 103.4 เดซิเบล (เอ) (ตารางที่ 7) ทั้งน้ี ได้พิจารณาข้อมูลการตรวจวัดแหล่งกําเนิดเสียงในอดีตของ
โครงการฯ ตั้งแต่ปี 2549-2555 พบว่า โรงงานได้ทําการการปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการ ที่เป็น
แหล่งกําเนิดเสียงหลักให้มีระดับเสียงที่ลดลงตามลําดับ ปัจจุบันระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ังโมง สูงสุดที่วัดได้ 
เท่ากับ 86.4 87.3 และ 83.2 (เดซิเบล (เอ)) ตามลําดับ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การปรับปรุงขั้นตอนการ
ดําเนินงานของโรงงานตั้งแต่ปี 2555 มีประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวนจากแหล่งกําเนิดเสียงอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า บริเวณบ้านพักข้างโรงงานที่ระยะห่าง 260 เมตร มีระดับ
เสียงสูงสุด 80.3 เดซิเบล (เอ) และมีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าระหว่าง 59.5 - 69.2 dB(A)(ตารางที่ 8) 
 

ตารางที่ 7 แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณแหล่งกําเนิดเสียงภายในโรงงาน (24 มกราคม 2557) 

แหล่งกําเนิดเสียง 
ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่งโมง 
(dB(A)) 

ระดับเสียงสงูสุด 
(dB(A)) 

1. บริเวณรีไซเคิล (Recycling) 86.4 104.9 
2. บริเวณเตาหลอม (Casting) 87.3 103.4 
3. บริเวณม้วนลวดทองแดง (Coiling) 83.2 99.1 

มาตรฐาน 90 140 
หมายเหตุ : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน

เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง กําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 
2540) เร่ืองกําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกําหนดค่าระดับ
เสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548  

ที่มา : ผลการตรวจวัดของบริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2557 
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ตารางที่ 8 แสดงผลการตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่โครงการ (24 มกราคม 2557) 

สถาน ี
ระยะห่างจากแหล่งกําเนดิ

ประมาณ (เมตร) 
ระดับเสียงเฉลีย่ 

24 ชั่วโมง (dB(A)) 
ระดับเสยีงสูงสดุ

(dB(A)) 
1.บริเวณด้านหน้า (เสาธง) 60 60.1 92.0
2.บริเวณทางเข้า  
(เคร่ืองช่ังน้ําหนัก 5 ตัน) 

35 64.7 97.3 

3.บริเวณดา้นหลังโรงงาน 20 69.2 102.2
4.บริเวณดา้นขา้งโรงงานฝัง่ทิศตะวันออก 80 59.9 90.3
5.บริเวณบา้นพักขา้งโรงงาน      260 59.5 80.3
มาตรฐาน (1) 70 115
หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกําหนดมาตรฐานระดับเสียง  

   โดยท่ัวไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกําหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิด 
     จากการประกอบกิจการโรงาน พ.ศ. 2548 
ที่มา : ผลการตรวจวัดของบริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2557 
 

5.11 การบริหารจัดการ 
ปัจจุบันมีพนักงานทั้งส้ินรวม 72 คน ภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดว่าจะรับพนักงานเพิ่มข้ึนรวม

เป็น 92 คน TMP มีนโยบายรับแรงงานในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตามที่โรงงานต้องการก่อนเป็นอันดับแรก แสดง
พนักงานในฝ่ายต่าง ๆ ดังตารางที่ 9 การทํางานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

-   ฝ่ายสํานักงาน   ทํางานวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00 – 17.00 น. 
- ฝ่ายผลิต แบ่งออกเป็น 2 กะ  ทํางานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 – 19.00 น. 
         เวลา 19.00 – 07.00 น. 
 

ตารางที่ 9 แสดงจํานวนพนักงานในฝ่ายต่าง ๆ  

แผนก 
จํานวนพนักงาน (คน)

รวมภายหลังการขยาย 
ปัจจุบัน ส่วนขยาย

1. ฝ่ายบริหาร 
2. โรงหลอมทองแดง 
3. โรงรีไซเคิล 
4. สํานักงาน 
5. ฝ่ายเสริมการผลิต 

2
24 
4 
15 
28 

-
1 
8 
1 
10 

2
25 
12 
15 
38 

รวม 72 20 92
ที่มา : บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด, 2557 
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 5.12 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
 1) อาชีวอนามัย 
 TMPและกลุ่มบริษัทในเครือ ให้ความสําคัญต่อระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญ
สูงสุดขององค์กร ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนมีความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 

1) บริษัทฯ จะดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม 
2) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดอื่น ๆ ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างสอดคล้องและเหมาะสม 
3) บริษัทฯ จะดําเนินการในการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทํางานและปรับปรุง

การจัดการและผลการดําเนินงานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน  
4) บริษัทฯ จะดําเนินการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพ และปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบที่เกิดข้ึนกับพนักงาน 
5) บริษัทฯ จะดําเนินการปรับปรุงและป้องกันอันตรายจากการเกิดจากอัคคีภัย สารเคมี ไฟฟ้า 

และอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางานอย่างต่อเนื่อง 
6) บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากรในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรม ที่

เหมาะสมและเพียงพอ 
7) บริษัทฯ จะส่ือสารให้พนักงานทุกคนที่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร เช่น บุคคลภายนอก 

ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ ผู้ขนส่ง ที่เข้ามาติดต่อหรือดําเนินงานภายในสถานประกอบกิจการทราบถึงนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของการจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นตามนโยบาย 

8) บริษัทฯ จะทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มีการพัฒนาและเหมาะสมกับองค์กร 
 
 2) ความปลอดภัยในการทํางานโดยทั่วไป 
   1) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
   โรงงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไว้ให้พนักงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์เฉพาะงาน โดยอุปกรณ์มาตรฐานเป็นอุปกรณ์ที่พนักงานใน
โรงงานทุกคนจะต้องมี คือ รองเท้านิรภัย สําหรับหมวกนิรภัยและที่อุดหูหรือที่ครอบหูมีจัดให้ในบางแผนก 
สําหรับอุปกรณ์เฉพาะงาน เป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นสําหรับพนักงานบางคนเท่านั้น ได้แก่ ชุดกันความร้อน 
และหน้ากากกันสารเคมี เป็นต้น 
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2) อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
   โรงงานได้จัดเตรียมตู้ยาสามัญ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และจัดให้มีพยาบาลประจําทุก
วันทํางาน สําหรับให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงาน หรือบุคคลในโรงงาน นอกจากน้ีได้ประสานงาน
กับโรงพยาบาลบริเวณใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ในกรณีที่ต้องส่งต่อผู้ป่วย 
   3) สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
   สถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างปี 2555-2557 แสดงในตารางที่10 พบว่า ส่วนใหญ่มีสาเหตุ
จากการบาด / ตัด / เจาะ มากที่สุด ซ่ึงโครงการได้ออกแบบอุปกรณ์ป้องกันจัดทําข้ันตอนการทํางานใหม่ เพื่อ
ลดการเกิดอุบัติเหตุให้เกิดน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 10 แสดงอุบัติเหตุ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 

สาเหต ุ
จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ 

พ.ศ.2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
กระแทก / หนีบ 1 2 0 
บาด / ตัด / เจาะ 3 2 0 

ถลอก 1 1 0 
ไฟ / ความร้อน 1 0 1 

สัมผัสฝุน่ / สารเคมี 0 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 0 
รวม 6 5 1 

ที่มา  :  บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด, 2557 
 
   4) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทํางาน 
   จากการรวบรวมข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ทํางาน ระหว่างปี 2554-2556 
โดยกําหนดบริเวณและดัชนีในการตรวจวัดจํานวน 3 จุด ดังน้ี จุดตรวจวัด Furnace Area ตรวจวัด Cu Fume 
จุดตรวจวัด Casting Area ตรวจวัด Cu Fume,CO, Total Dust และจุดตรวจวัด Alcohol Bath ตรวจวัด IPA จาก
ผลการตรวจวัด พบว่าดัชนีที่ทําการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
สําหรับ IPA มีค่าอยู่ในเกณฑ์เสนอแนะของ National of Occupational Safety and Health (NIOSH)  
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เกิดเหตุเพลิ
โพรเซสซิ่ง จ

เคราะหผ์ลกระทบสิง่

ะทรวงมหาดไ
านสําหรับลู
ะบบดับเพลิง
นมาตรการป้อ
งครอบคลุมพื
จะสามารถค

ลิงไหมหรือก๊
จํากดั 

งแวดล้อมและสุขภา

ดไทย เรื่องกา
ลูกจ้าง มีชนิ
งชนิดท่อยืนต
องกันและแก้
พ้ืนที่จุดเก็บส
ควบคุมการเ

ก๊าซรั่วไหล 

าพ (ค2) 

ารป้องกันแล
ดและจํานวน
ตามมาตรฐาน
ก้ไขผลกระทบ
สารเคมีทุกจุ
กิดอัคคีภัยใน

ะ
น
น 
บ
ด 
น
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รูปที่ 8 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมหรือก๊าซรั่วไหล 
ของบริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากดั 

เกิดเหตุเพลิงไหม้/ก๊าซร่ัวไหล

ผู้พบเห็นเหตุการณ์       Gas Detector Alarm

กดสัญญาณ / แจ้งเหตุต่อเจ้าของพื้นที่ / พิจารณาควบคุมเหตุ

Safety / ช่างไฟตรวจสอบ

แจ้งเหตุกับหัวหน้ากะรีบ Clear สัญญาณ
แจง้เหตพรอ้มตรวจสอบความผดิปกติ

ทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินปฏิบัติ
ตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

-ฝ่ายไฟฟ้า
-ฝ่ายสื่อสารและและสาน(หนว่ยสนบัสนุน/หนว่ย
จัดหาและสนับสนนุการดับเพลิง/หนว่ยยาม
รักษาการณ์) 
-ฝ่ายเคลื่อนย้าย(หน่วยควบคุมเครือ่งจักร/หน่วย
ดับเพลิง) 
-ฝ่ายส่งเสริมปฏิบตัิการ(ควบคุมเครือ่งสูบน้ํา 
-ฝา่ยอพยพ

ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน
-ขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายนอก 
-ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน
ภายใน 

เหตุการณ์สงบควบคุมได้

เจ้าของพื้นที่ / Safety 
ทําการตรวจสอบและรายงาน

ให้ผูอํ้านวยการทราบ 

เจ้าของพื้นที่ / Safety 
ทําการตรวจสอบและรายงาน

ให้ผูอํ้านวยการทราบ 

รายงานผูจ้ดัการโรงงาน 

ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน เกิดเหตุฉุกเฉินขัน้รุนแรง

ระงับจากภายในไม่ได้ระงับจากภายในได้



 
 
เอกสารประก
โรงงานผลิตล

 
 
แผนการ
พนักงาน
การป้อง
สามารถ
ช่วยชีวิต
รับผิดชอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอบการรับฟังความคิ
ลวดทองแดง บริษัท ไ

แผนฉุกเฉิน
แผนฉุกเฉินข
รป้องกันแล
นและสถานป
งกันและระงับ
ถปฏิบัติงานไ
ต โดยผู้รับผิ
อบของแต่ละ

รูปที่ 9 แส

คิดเห็นของประชาชน
ไทยเมทัลโพรเซสซิง่

น 
ของโครงการ
ะระงับอัคคีภ
ประกอบการ
บอัคคีภัย แล
ได้ทันท่วงที
ผิดชอบในแต
ะหน่วยงาน 

สดงการซ้อ

น และผู้มีส่วนได้เสีย
ง จํากัด ตําบลท่าข้า

รฯ ได้แก่ แผ
ภัย แผนฉุกเ
ร แสดงขั้นตอ
ละนอกจากน้ี
ในการตรวจ
ต่ละหน่วยง

อมการอพย
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ยในการประเมินและจ
ม อําเภอบางปะกง 

ผนปฏิบัติการ
เฉินกําหนดขึ
อนการปฏิบัติ
นี้ในแผนฉุกเฉิ
จสอบจํานวน
านจะข้ึนตร

ยพหนีไฟขอ

0 

จัดทํารายงานการวิเ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

รฉุกเฉินเมื่อเ
ข้ึนเพื่อความ
ติงานเมื่อเกิด
ฉินยังได้กําห
นพนักงาน น
รงต่อผู้อํานว

องบริษัท ไ

เคราะหผ์ลกระทบสิง่

เกิดเหตุเพลิง
มปลอดภัยขอ
ดเหตุเพลิงไห
หนดหน้าที่ขอ
นําทางหนีไฟ
วยการ การ

ไทยเมทัลโพ

งแวดล้อมและสุขภา

งไหม้หรือก๊า
องชีวิตและท
หม้หรือก๊าซรั่
องหน่วยงานต
ฟไปยังจุดอพ
รอธิบายหน้า

โพรเซสซิ่ง 

าพ (ค2) 

ซรั่วไหล แล
ทรัพย์สินขอ
รั่วไหลขั้นตอน
ต่าง ๆ เพื่อให
พยพและกา
าที่และความ

จํากดั 

ะ
ง
น
ห้
ร
ม
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการประเมินและจัดทํารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค2) 
โรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 10 แสดงขั้นตอนการอพยพหนีไฟของบริษทั ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากดั 

 
 

ผูอํ้านวยการหรือผู้ช่วยผูอํ้านวยการดับเพลิงสั่งใช้แผนอพยพ 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ พร้อมกดสัญญาณเตือนภัยยาว 3 คร้ัง 

ผูน้ําทางนําพนักงานออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานตามช่องทางที่กําหนด 

นําทางพนักงานไปยังจุดรวบรวมพลหรือจุดนัดพบ

ตรวจนับพนักงาน

ผู้ตรวจนับแจ้งยอดต่อผูอํ้านวยการหรือ
ผู้ช่วยผูอํ้านวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล

ครบยอด ไมค่รบยอด

ผูอํ้านวยการหรือผู้ช่วยผูอํ้านวยการดับเพลิง 
แจ้งให้พนักงานอยู่ในจุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ

ผูอํ้านวยการหรือผู้ช่วย
ผูอํ้านวยการดบัเพลิง  
สั่งหนว่ยชวีติคน้หา

หน่วยช่วยชีวิตค้นหาและรายงานให้ผูอํ้านวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วยผูอํ้านวยการดับเพลิงทราบ

รีบนําผูป้ว่ยหรือ
ผู้บาดเจบ็ส่ง
หน่วยพยาบาล
หรือ
สถานพยาบาล
ใกล้เคียง 
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการประเมินและจัดทํารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค2) 
โรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

6. ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ 
 

บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มการผลิต 
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2533 ด้วยกําลังการผลิต 160 ตัน/วัน ซ่ึงการดําเนินการผลิตได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หนังสือเห็นชอบเลขที่ วพ 0504/1467 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2533 นอกจากน้ี  ยังมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หนังสือเลขที่ วว 0804/11165 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2542  

ต่อมาในปี 2553 โรงงานขยายกําลังการผลิตจากเดิม 160 ตัน/วัน เป็น 432 ตัน/วัน การขอขยาย
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตาม
หนังสือที่ ทส. 1009.3/5063  ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2553  จากนั้น ในช่วงเดือนสิงหาคม 2553 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศให้โครงการที่เข้าข่ายประเภทโครงการ/กิจการรุนแรง 
ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในขั้นตอนขออนุญาตขยายกําลังการผลิต 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม   

เมื่อพิจารณาระยะเวลาตามประกาศโครงการรุนแรงที่ออกมานั้น พบว่า โรงงานผลิตลวดทองแดงของ
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด  ไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(EHIA) เนื่องจากประกาศดังกล่าวออกมาภายหลังจากโครงการได้รับความเหน็ชอบให้ขยายกําลังการผลิตแล้ว 
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม บริษัท 
ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จํากัด จึงให้มีการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (EHIA) ตามประกาศโครงการรุนแรง พ.ศ.2553 ที่กําหนดให้โครงการประเภทอุตสาหกรรมหลอม
โลหะ (ยกเว้นเหล็กและอลูมิเนียม) ที่มีกําลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ 50 ตัน/วัน ต้องจดัทํารายงานดังกล่าว  
 

ข้ันตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สามารถสรปุได้ดังนี้   
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7. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(Health Impact Assessment) 
 

7.1 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment) ของโครงการ และดําเนินการตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 และแนวทางการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนธันวาคม 2552 ของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)โดยมีขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประกอบด้วย การกลั่นกรอง
โครงการ (Screening) การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ Assessment) และการกําหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสุขภาพแสดงดังรูปที่ 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 12 แสดงวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

เครื่องมือที่ใช้ รายละเอียดโครงการ, 
แบบสํารวจเบื้องตน้, การสํารวจ
พืน้ที่/การเข้าพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เบื้องต้น 

การกลั่นกรองโครงการ

การกําหนด 
ขอบเขตการศึกษา 

การวิเคราะห์ผลกระทบ 

จัดลําดบัความสําคัญ 

เสนอมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ 

เสนอมาตรการตดิตาม      
การลดผลกระทบ 

ความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พิจารณามาตรการที่มีอยู ่
ความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เครื่องมือที่ใช้ : การสํารวจ
ภาคสนาม, การสนทนากลุม่, 
การสัมภาษณเ์ชิงลึก การ
ทบทวนข้อมูลทติุยภูมิต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

เครื่องมือที่ใช ้: ข้อมูลปฐมภูมิ, ทบทวนข้อมูล
ทุติยภูมิต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง, ผลกจาก
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมและแกนหลักในการให้
ข้อมูล,วิเคราะห์ประชาชนกลุ่มเสี่ยง,
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีอยู ่ 
และแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ เปน็ต้น 
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ตารางที่ 11 แสดงกรอบแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในมิติต่างๆ จากการดําเนินโครงการ 

มิติทางกาย มิติทางใจ 
มิติทางสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
มิติทางปัญญา 

- อัตราสว่นทางเพศ 
- ขนาด ความหนาแน่น การ
กระจายตัว 
- อายุขัยเฉลี่ย 
- อัตราปว่ย 
- อัตราตาย 
- พฤตกิรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
- พฤตกิรรมบริโภค 
- ภาวะโภชนาการ 
- พฤตกิรรมการพักผ่อน 
- การบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุ
และการได้รับบาดเจ็บจาก
การประกอบอาชพี 
- ผลกระทบจากเสียง ฝุ่นควัน 
น้ําเสยี 
- โรคจากความเดือดร้อน จาก
มลพิ ษทางดิ น  และขยะ
ของเสยี 
- ผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือน 
- การเคลื่อนย้ายแรงงานและ
การแพร่ระบาดของโรค 
- การบริการทางสุขภาพ 

- สุขภาพจติ 
- ความเครียดและความวิตก
กังวล 
- ความอ่อนเพลีย เมื่อยล้า 
ความท้อแท้ 
- ผลกระทบต่อสุขภาพจิต 
อันเป็นผลจากการอพยพ
ถิ่นฐาน 
- ความรู้สึกกังวลจาก เร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่งอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว 
- การเกิดความรู้สึกไม่มั่นคง
ในชี วิต การไม่สามารถ
ควบคุมจัดงานหรือชวีิตได้ 

- สั ง คมแล ะ ชุ ม ชน  กา ร
อนุรักษ์ 
- การประกอบอาชพี 
- การจา้งงาน 
- การทํางาน การวา่งงาน 
- การกระจายรายได้ 
- การชดเชยทรัพย์สิน 
- โอกาส และความเป็นธรรม
ของชุมชนในคุณค่าการใช้
ประโยชน์ จากการพัฒนา
โครงการ 
- วัฒนธรรม ประเพณี 
- ผลกระทบด้านเสียง ฝุ่นควัน 
ความขุน่ของน้ํา 
- โรคจากความเดือดร้อนจาก
มลพิษทางเดิน และขยะ 
ของเสยี 
- ผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือน 
- สภาพที่อยู ่
- การจัดหาน้ําสะอาด และ
สุขาภบิาล 
- สภาพที่อยูอ่าศัยเสื่อมโทรม 
- การคมนาคม 

- จํานวนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
- ความขดัแย้งในสังคม 
- ความสมานฉันท์ 
- ความเก้ือกูลทางสังคม 
- ทั ศ นี ย ภ า พ แ ล ะ ก า ร
สูญเสียความรักและความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
- สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 
- กระบวนการ /กิจกรรม
ช่วยแก้ปัญหา  และลด
ความขัดแย้งเกี่ยวกับการ
เ ข้ า ถึ ง แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์
ทรัพยากรน้ําภายในชุมชน
ระหว่างชุมชนใกล้เคียง 

ที่มา : วิพุธ พูลเจริญ, 2544 (อ้างในเดชรัต สุขกําเนิด, วิชัน เอกพลากร และปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์) 
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7.2 ปัจจัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการ

หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพจะต้องมีการศึกษาคลอบคลุมปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

1) การเปล่ียนแปลงสภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรน้ํา 
ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และ
ระบบนิเวศ 

2) การผลิต ขนส่ง และการจัดการเก็บวัตถุอันตราย โดยต้องแจ้งประเภทปริมาณ และวิธีดําเนินการของ
วัตถุอันตรายทุกชนิด 

3) การดําเนินและปล่อยของเสียและสิ่งคุมคามสุขภาพ  จากการก่อสร้างจากกระบวนการผลิต และระ
บวนการอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นขยะ กากของเสีย กากของเสียอันตราย น้ําเสีย ขยะติดเช้ือ ความร้อน มลสารทาง
อากาศ ฝุ่น แสง เสียง กล่ิน การส่ันสะเทือน และกัมมันตภาพรังสี 

4) การรับสัมผัสต่อมลพิษและสิ่งคุมคามสุขภาพ  ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการสัมผัส เข้าสู่ร่างกาย เช่น โดย
การหายใจ การรับประทาน การสัมผัสทางผิวหนัง เป็นต้น การรับสัมผัสของคนงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในโครงการ
หรือกิจการการรับสัมผัสของประชาชนโดยรอบโครงการหรือกิจการ เป็นต้น 

5) การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่ออาชีพ  การจ้างงาน และสภาพการทํางานในท้องถิ่น ทั้งทางบวก
และทางลบ เช่น ความเส่ียงและอุบัติเหตุจากการทํางาน การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ ทรัพยากร และห่วงโซ่
อุทานของสินค้า และบริการที่เป็นฐานการดํารงชีวิตหลักของประชาชน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในท้องที่ 

6) การเปล่ียนแปลงและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน ทั้งความสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอพยพของประชาชนและแรงงาน การเพิ่ม/ลดพ้ืนที่สาธารณะของชุมชนและ
ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการหรือกิจการดังกล่าว  

7) การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ที่มีความสําคัญหรือมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  เช่น  ศาสนสถาน  สถานที่ที่
ประชาชนสักการบูชา   หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชุมชนท้องถิ่น  พ้ืนที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์  
และโบราณสถานสําคัญ 

8) ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเป็นพิเศษต่อประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะ กลุ่ม
ประชาชนที่มีความเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ พ่อแม่เล้ียงเดียว ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น 

9) ทรัพยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุข  ทั้งในแง่ของการสร้างเสริม การป้องกัน  การรักษา  
และการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน  ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับโครงการหรือกิจการ  รวมถึงความพร้อมของข้อมูลสถานะ
สุขภาพในพ้ืนที่ก่อนมีการดําเนินการ  การจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามผลกระทบขีดความสามารถการสํารวจ
โรค  และการรับมือกับอุบัติภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึน 
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7.3 การกําหนดขอบเขตของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
ทําการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นข้อมูลที่สนับสนุนว่าโครงการขยายกําลังผลิต

ลวดทองแดง มีปัจจัยใดบ้างทีผ่ลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนและพนกังานภายในโครงการอย่างมี
นัยสําคัญ สามารถสรุปผลเพื่อนําไปกําหนดขอบเขตของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ดัง
ตารางที่ 12 และตารางที่ 13 

 

ตารางที่ 12 แสดงการกําหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระยะก่อสร้าง 
 

ประเด็นผลกระทบ/สิ่ง
คุกคามสุขภาพ 

กลุ่มเสี่ยง การสัมผัส ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา 

-  อุบัติเหตุจากการทํางาน -  คนงานก่อสร้าง - ความเสี่ยงภัย - การปฏิบัติงานในช่วงระยะก่อสร้าง
-  ข้อกําหนดในการปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง 

-  ฝุ่นละอองจากการ
ก่อสร้างมีผลต่อการเกิด
โรคเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจ 

-  ชุมชนโดยรอบ
เฉพาะเด็กนักเรียน 

- การหายใจ - รายละเอียดการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
-  สถิติและสถานะสุขภาพของชุมชน 
-  มาตรการในการควบคุมการก่อสร้าง 

-  การคมนาคมขนส่งที่มีผล
ต่อความเครียดและวิตก
กังวลในการใช้รถและ
ถนน 

-  ชุมชนโดยรอบ - การรับรู้ - รายละเอียดการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
-  มาตรการในการควบคุมการขนส่ง 
-  รายละเอียดการร้องเรียน 
-  ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น 
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ตารางที่ 13 แสดงการกําหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระยะดําเนินการ 

ประเด็นผลกระทบ/สิ่ง
คุกคามสุขภาพ 

กลุ่มเสี่ยง การสัมผัส ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา 

-  ความเสี่ยงในการทํางานใน
ที่ที่มีความร้อน 

- พนักงานที่
ปฏิบัติงานบริเวณ
เตาหลอม-หล่อ 

-  ผิวหนัง -  ขั้นตอนการทํางานและกิจกรรมการผลิต 
-  ข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
-  มาตรการติดตามตรวจวัดความร้อน 

-  ความเสี่ยงในการทํางานใน
ที่ที่มีเสียงดังทําให้การได้
ยินลดลง 

-  พนักงาน -  การได้ยิน -  ข้อมูลระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทํางาน 
-  ผลการตรวจการได้ยิน 
-  ข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

-  การได้รับผลกระทบจาก
ฝุ่นละอองและก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์อาจ
ทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ 

-  พนักงาน 
-  ชุมชนโดยรอบ
โดยเฉพาะเด็กและ
ผูสู้งอายุ 

 

- การหายใจ -  ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศจากการผลิต 
-  สถานะสุขภาพของชุมชน 
-  มาตรการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

-  การได้รับผลกระทบจาก
โรคที่เกิดจากทองแดง 

-  พนักงาน 
-  ชุมชนโดยรอบ
โดยเฉพาะเด็กและ
ผูสู้งอายุ 

-  การหายใจ 
-  ผิวหนัง 

-  ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศจากการผลิต 
-  สถานะสุขภาพของชุมชน 
-  มาตรการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

-  อุบัติเหตุจากการทํางาน -  พนักงาน -  ความเสี่ยงภัย -  ขั้นตอนการทํางานและกิจกรรมการผลิต 
-  สถิติอุบัติเหตุของพนักงาน 
-  ข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

-  ความเครียด และวติก
กังวล (จากการคมนาคม
และน้ําเสียจากโครงการ) 

-  กลุ่มเกษตรกร
โดยเฉพาะกลุม่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

-  ชุมชนโดยรอบ
โครงการ 

-  การรับรู้ -  การเกิดมลพิษทางน้ําจากกิจกรรมการผลิต 
-  การบําบัดน้ําเสียของโครงการ 
-  มาตรการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
-  ข้อมูลการคมนาคมขนส่งของโครงการ 
-  ปริมาณจราจรในปัจจุบัน 
-  ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน 
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8. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 โครงการกําหนดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ มีส่วนได้เสีย ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  ระเบียบสํานักรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ.2548 และแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในระบบการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ.2557  ประกอบด้วย 
 

8.1 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ค1) 
ดําเนินการในขั้นกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กิจกรรม

ที่ดําเนินการคือ การจัดประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย เพื่อเปิดเผยข้อมูล
โครงการ อาทิ ความเป็นมา วัตถุประสงค์  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเบื้องต้น 
วิธีการศึกษา และร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ข้อคิดเห็นที่ได้จะ
นําปรับปรุงขอบเขตและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

 

กิจกรรม เงื่อนไข 

1. แจ้งล่วงหน้าให้สผ. /สช./ประชาชน  ไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

2. เปิดเผยเอกสารโครงการ+ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ+ร่างกําหนดขอบเขต/แนวทางการศึกษา 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 

 ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

3. จัดระบบการลงทะเบียนให้ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
แสดงความคิดเห็น 

จัดลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยสะดวก 

4. จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้
นําเสนอประเด็นห่วงกังวลและข้อมูล  

ไม่น้อยกว่า 2 ชม.และ 

ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาในการจัดเวที 

5. ภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น จะต้องเปิดช่องทางในการรับ
ฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง 

ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

 

 



 
 

40 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการประเมินและจัดทํารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค2) 
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8.2 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ค2) 
ดําเนินการในขั้นตอนการประเมินผลกระทบโครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการคือ การสํารวจความ

คิดเห็นโดยการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อเสนอรายละเอียดโครงการ และการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพเบื้องต้น รวมทั้ง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ข้อคิดเห็นที่ได้จะนํามาพิจารณาและใช้เป็นข้อมูลในการ
ประเมินและจัดทําร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

 

กิจกรรม เงื่อนไข 

1. สํารวจและรับฟังความคิดเห็นให้ความสําคัญกับการรวบรวม
ข้อมูล ทําความเข้าใจวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของชุมชน  

แสดงชื่อโครงการ+ วัตถปุระสงค์+ เป้าหมาย 
+ ประเด็นที่จะสํารวจ/รับฟงัความคิดเหน็ 

2. สรุปผลการสํารวจความคิดเห็น ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ภายใน 15 วัน  
3 .  แสดงรายงานผลฯ  ที่  ทสจ .  สสจ .   อปท .   กํานัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)  
**ที่ประชาชนเข้าถึงและเห็นได้ง่าย 

ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

หมายเหตุ : ทสจ. คือ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
      สสจ. คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

  อปท. คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) 
 

วิธีการสํารวจและรับฟังความคิดเห็น (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
 การสัมภาษณ์รายบุคคล 

 ผ่านทางไปรษณีย์/ Tel. /Fax/ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

 เปิดโอกาสให้มารับข้อมูล + แสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานรัฐ 

 การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group)  

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 
หมายเหตุ : การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นที่ดําเนินการคือ การสัมภาษณ์รายบุคคล การสนทนากลุ่มย่อย และ

การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 
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8.3 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ค3) 
เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมกันตรวจสอบและทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานดังกล่าว  ข้อคิดเห็น 
ที่ได้ จะนําไปปรับปรุงแก้ไขและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ  
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน สําหรับนําเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในลําดับต่อไป 

  

กิจกรรม เงื่อนไข 

1. แจ้งล่วงหน้าให้ สผ. /สช./ประชาชน  ไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

2. เปิดเผย(ร่าง) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฉบับสมบูรณ์ 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 

ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

3. จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานฯ 

ไม่น้อยกว่า 3 ชม.และ 

ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาในการจัดเวท ี

4. ภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น จะต้องเปิดช่องทางใน
การรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง 

ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

5. จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็น+ความเห็นและคําช้ีแจงของ
หน่วยงาน  

ส่งให้ สผ. + สช. เผยแพร่สาธารณชน 

 
หมายเหตุ : สผ. คือ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      สช. คือ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
เอกสารประก
โรงงานผลิตล

9. 

 
 
 
 
 
 

กอบการรับฟังความคิ
ลวดทองแดง บริษัท ไ

ช่องทางก
สอบถาม
 

  

  
 
 
 

 

คิดเห็นของประชาชน
ไทยเมทัลโพรเซสซิง่

การสื่อสา
มข้อมูลเพิ

น และผู้มีส่วนได้เสีย
ง จํากัด ตําบลท่าข้า

ร 
พ่ิมเติมหรื

บริษัท ไทย
70 หมู่ที่ 5 
อําเภอบางป
โทรศัพท์ : 
โทรสาร : 0
เวปไซด์ ww

ศูนย์วิศวกร
คณะวิศวกร
ตู้ปณ 1032
โทรศัพท์ : 
โทรสาร : 0
เวปไซด์ : w
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ยในการประเมินและจ
ม อําเภอบางปะกง 

รือข้อคิดเห

เมทัลโพรเซ
ถนนบางนา
ปะกง จังหวั
038-573-2

038-573-00
ww.thaiy

รรมพลังงาน
รรมศาสตร์ 

2 ปทฝ.เกษต
02-942-84

02-942-841
www.eeec.e
halee71@g

2 

จัดทํารายงานการวิเ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ห็น 

ซลซิ่ง จํากดั
า-ตราด ตําบ
วดัฉะเชิงเทร
231 
05 
yazaki.co

นและสิ่งแวด
มหาวิทยาลั

ตรศาสตร์ ก
410ต่อ 116-
10 ต่อ 101,1
eng.ku.ac.t
mail.com

เคราะหผ์ลกระทบสิง่

บลท่าข้าม  
รา 24130 

m 

ดล้อม บางเข
ลัยเกษตรศา
รุงเทพ 1090
118 
111,119 
h 

งแวดล้อมและสุขภา

ขน 
าสตร์  
03 

าพ (ค2) 


