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ร่างข้อเสนอและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการขยายกำลังการผลิตกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอย ส่วนขยาย ครั้งที่ 1  

ของบริษัท แม็กซอิอน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอตุสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี  

ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบรุ ี
************************************ 

1. ความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานฯ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

 บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เดิมเป็นบริษัทในเครือปูนซิเมนต์ไทย เปิดดำเนินการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ในชื่อบริษัท สยามอัลลอยวีลอุตสาหกรรม จำกัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 เปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท สยามเลมเมอร์ซ จำกัด และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นบริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 
พ.ศ. 2558 ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี โรงงานมีพ้ืนที่ประมาณ 59-3-63.6 ไร่ หรือประมาณ 95,854.40 ตารางเมตร บริษัทฯ 
ดำเนินกิจกรรมการผลิตภายใต้ชื่อ “โครงการขยายกำลังการผลิตกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอย” (ต่อไปจะเรียกว่า 
“โครงการ”) มีกำลังการหลอมอลูมิเนียมประมาณ 122.14 ตัน/วัน เพ่ือทำการผลิตกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอย
ประมาณ 2 ล้านวง/ปี ตามทะเบียนโรงงานเลขที่ ข 3-77(2)-2/51 สบ. ประเภทโรงงานลำดับที่  77 (2) 
ประกอบกิจการผลิตกระทะล้ออัลลอย ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หนังสือเลขที่ ทส 1009/10273 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 
2547 

 ปัจจุบันล้ออลูมิเนียมอัลลอยเป็นอุปกรณ์ประดับยนต์ที่ได้รับความนิยม เพราะสามารถใช้ทดแทนล้อ  
ที่ทำจากเหล็กหล่อหรือเหล็กกระทะได้ เนื่องจากมีลวดลายที่สวยงาม มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน มีน้ำหนัก
เบา แข็งแรง และระบายความร้อนได้ดี จึงช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ ซึ่งโครงการปัจจุบันมี
กำลังการหลอมอลูมิเนียมประมาณ 103 ตัน/วัน เพื่อทำการผลิตกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยประมาณ 1.38 
ล้านวง/ปี จึงมีแผนขยายกำลังการผลิตเพื่อหลอมอลูมิเนียมประมาณ 150 ตัน/วัน เพื่อทำการผลิตกระทะล้อ
อลูมิเนียมอัลลอยประมาณ 2 ล้านวง/ปี เพ่ือรองรับความต้องการล้ออลูมิเนียมอัลลอยที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 

 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง วันที่  
4 มกราคม พ.ศ. 2562 กำหนดให้ “อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ซึ่งมิใช่อุตสาหกรรมเหล็ก
หรือเหล็กกล้า ที ่มีกำลังการผลิตตั ้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ ้นไป” ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
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สิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนดำเนินการในขั้นถัดไป 

 ดังนั้น โครงการจึงมอบหมายให้บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อ สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตและ
ขยายกำลังการผลิตตามลำดับขั้นตอนต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานฯ 

 การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ มีวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานฯ ดังนี้ 

 1) เพื่อศึกษารายละเอียดของโครงการ กระบวนการผลิต ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค มลพิษและ
การควบคุมมลพิษ พร้อมทั้งอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ประกอบด้วย ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานก่อนมี
การดำเนินโครงการ 

 3) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ที่อาจมีผลกระทบด้าน
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ทั ้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  
โดยพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรงหรือทางอ้อมจากการดำเนินโครงการ 

 4) เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ 

 5) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นต่อโครงการ ทั้งการรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
และความคิดเห็นต่อโครงการ  
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1.3 แนวทางการจัดทำรายงานฯ 

 การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ได้ดำเนินการตามแนวทางต่างๆ  
ที่ได้จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อให้รายงานฯ มีความ
ครบถ้วนและสมบูรณ์ ดังนี้ 

 1) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

 2) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือน
มกราคม พ.ศ. 2562) 

 3) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ำเสีย สำหรับ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยกองวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2562) 

 4) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ สำหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) 

 5) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพเสียง สำหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) 

 6) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมด้านโครงการหรือกิจ การด้าน
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน (ปรับปรุงครั ้งที ่ 1) ของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558)  
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2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 ที่ตั้งโครงการ 

 โครงการตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี แสดงดังรูปที่ 2.1-1 และรูปท่ี 2.1-2 โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่โดยรอบโครงการ 
แสดงดังรูปที่ 2.1-3 ดังนี้  

  ทิศเหนือ   ติดกับ ถนนภายในเขตประกอบการฯ (ซอย S6) ถัดไปเป็นบริษัท ฟูจิโคคิ  
        (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด 

  ทิศใต ้   ติดกับ ถนนภายในเขตประกอบการฯ (ซอย S4) ถัดไปเป็นบริษัท สยาม มิชลิน จำกัด 

  ทิศตะวันออก  ติดกับ บริษัท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จำกัด 

  ทิศตะวันตก  ติดกับ บริษัท สยาม มิชลิน จำกัด บริษัท นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี  
(ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) 

2.2 การใช้ประโยชน์พื้นที่ 

 โครงการมีพื้นที่ประมาณ 95,854.40 ตารางเมตร หรือประมาณ 59-3-63.6 ไร่ ภายหลังขยายกำลัง
การผลิตจะมีการปรับรูปแบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และติดตั้งเครื่องจักร
บางส่วนเพิ่มเติม โดยไม่มีการก่อสร้างอาคารผลิตเพ่ิมเติมแต่อย่างใด แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือติดตั้งระบบเสริมการผลิต เช่น บ่อพักน้ำทิ้ง เป็นต้น โครงการแบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ออกเป็นส่วน
ต่างๆ ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนผลิต พื้นที่ส่วนสาธารณูปโภคและเสริมการผลิต พื้นที่สีเขียว และพื้นที่ว่าง 
รอการใช้ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการดังรูปที่ 2.2-1 สามารถสรุปได้ดังนี ้

 1) พื้นที ่ส่วนผลิต ประกอบด้วย พื้นที่หลอมและหล่อขึ้นรูป (Foundry) พื้นที่กลึง (Machining)  
พ้ืนทีโ่รงพ่นสี (Painting) และพ้ืนที่ส่วนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Inspection) 

 2) พื้นที่ส่วนสาธารณูปโภคและเสริมการผลิต ประกอบด้วย สำนักงาน โรงอาหาร พื้นที่คลังสินค้า 
พื้นที่ส่วนงานควบคุมคุณภาพ พื้นที่เก็บพัสดุ ห้องเก็บสารเคมี ห้องเก็บสี โรงเก็บน้ำมันดีเซล โรงเก็บถังก๊าซ 
โรงจัดเตรียมคูลแลนด์ พื้นที่ซ่อมบำรุง พื้นที่ผลิตและซ่อมแม่พิมพ์ โรงผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ระบบบำบัด 
น้ำเสีย โรงเก็บของเสีย โรงเก็บกากตะกรันอลูมิเนียม โรงเก็บเศษขี ้กลึง และส่วนเสริมการผลิตและ
สาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น ห้องไฟฟ้า หอผึ่งเย็น ห้องล็อคเกอร์ พื้นที่วางถังสำรองน้ำดับเพลิง และสถานี 
ลดแรงดันก๊าซ เป็นต้น  
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รูปที่ 2.1-1 ที่ตั้งโครงการและขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม (รัศมี 5 กิโลเมตร) 
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ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ (ฉบับหลัก) โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล (สระบุรี) ส่วนขยาย, 2550 

รูปที่ 2.1-2 ที่ตั้งโครงการ ตามแผนที่ขอบเขตของเขตประกอบการฯ 
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รูปที่ 2.1-3 ที่ตั้งโครงการและอาณาเขตโดยรอบพื้นที่โครงการ  
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รูปที่ 2.2-1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 
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 3) พื ้นที ่สีเขียว โครงการได้จัดให้มีพื ้นที ่สีเขียวบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน และที่จอดรถ 
นอกจากนี้ได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตลอดแนวรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก โดยทำการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเป็นแนว
กันชน (Buffer Zone) และยังช่วยป้องกันเสียงดังและฝุ ่นละอองที ่อาจส่งผลกระทบต่อพื ้นที ่ข้ างเคียง 
นอกจากนี้ภายในพื้นที่โครงการมีการปลูกหญ้าคลุมดิน ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มขนาดกลาง  และไม้ประดับจัดทำ
สวนหย่อมและซุ้มพักผ่อน บริเวณริมถนน รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ รวมทั้ง
เป็นแหล่งพักผ่อนสำหรับพนักงาน  

 4) พื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ เป็นพื้นที่ว่าง ปัจจุบันยังไม่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีดังกล่าว 

 5) พื้นที่อ่ืน ๆ เช่น ป้อมรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ถนน ที่จอดรถ และพ้ืนที่ว่างระหว่างอาคาร  

2.3 วัตถุดิบ สารเคมี การจัดเก็บและการขนส่ง 

 วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในโครงการส่วนขยายยังคงเป็นวัตถุดิบประเภท/ชนิดเดียวกันกับที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน โดยจะมีปริมาณการใช้งานเพิ ่มขึ ้นจากเดิม ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ว ัตถุดิบ สารเคมี และ
ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันและภายหลังขยายกำลังการ แสดงดังตารางท่ี 2.3-1 สรุปได้ดังนี ้

 1) วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการหลอมและหล่อขึ้นรูป 

  (1) อลูมิเนียมแท่ง ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 16,977 ตัน/ปี จำนวนเที่ยวขนส่ง 840 
เที่ยวต่อปี จัดเก็บโดยการวางซ้อนกันในบริเวณพ้ืนที่วางวัตถุดิบ ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีการใช้
งานเพ่ิมข้ึนเป็น 24,605 ตันต่อปี และมีเทีย่วการขนส่งเพิ่มขึ้นเป็น 1,070 เที่ยวต่อปี  

  (2) กระทะล้อที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 2,336 ตัน/ปี 
ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณการนำกระทะล้อกลับมาร่วมหลอมใหม่เพ่ิมข้ึนเป็น 3,386 ตัน
ต่อปี สำหรับในด้านการขนย้ายกระทะล้อพนักงานจะใช้รถโฟล์คลิฟท์ในการขนย้ายกระทะล้อที่ไม่ผ่านการ
ทดสอบคุณภาพจากขั้นตอนต่างๆ มาจัดเก็บไว้ยังพ้ืนที่จัดเก็บ เพ่ือรอการป้อนเข้าสู่เตาหลอมต่อไป 

  (3) เศษขี้กลึง ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 11,362 ตัน/ปี ซึ่งเป็นการนำเศษขี้กลึงจาก
กระบวนการผลิตกลับมาหมุนเวียนใช้ภายในโครงการ โดยภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีการนำเศษ 
ขี้กลึงกลับมาร่วมหลอมใหม่เพ่ิมขึ้นเป็น 16,466 ตันต่อปี การขนย้ายเศษขี้กลึงจะใช้รถโฟล์คลิฟท์ในการขนย้าย
เป็นหลัก 

  (4) เศษอลูมิเนียมจากการเจาะรูกลาง (หัวจุก) ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 286 ตัน/ปี  
ซึ่งเป็นการนำเศษอลูมิเนียมจากกระบวนการเจาะรูกลางกลับมาหมุนเวียนใช้ โดยภายหลังขยายกำลังการผลิต
คาดว่าจะมีปริมาณการใช้เศษขี้กลึงเพิ่มขึ้นเป็น 414 ตันต่อปี การขนย้ายเศษขี้กลึงภายในโครงการจะใช้รถ 
โฟล์คลิฟท์ในการขนย้ายเป็นหลัก 
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  (5) สารปรับแต่งคุณภาพน้ำอลูมิเนียม ได้แก่ อลูมิเนียมแมกนีเซียมอัลลอย อลูมิเนียมสตรอน 
เทียมอัลลอย และอลูมิเนียมไททาเนียม-โบรอนอัลลอย ซึ่งเป็นสารที่เติมลงไปในน้ำอลูมิเนียมเพื่อปรับ
องค์ประกอบทางเคมีของน้ำอลูมิเนียมให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานรวม
ประมาณ 80 ตันต่อปี โดยภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 114 
ตันต่อปี 

  (6) สารทำความสะอาดน้ำอลูมิเนียม ประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจนที่ใช ้สำหรับพ่นลงใน 
น้ำอลูมิเนียมเพ่ือไล่ฟองอากาศในระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 
3,198 ตันต่อปี ภายหลังขยายกำลังการผลิตจะมีปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4,631 ตันต่อปี 
และฟลักซ์ซึ่งเป็นสารทำความสะอาดน้ำอลูมิเนียม โดยใช้เติมลงไปในน้ำอลูมิเนียมเพ่ือแยกสิ่งเจือปนออกจาก
น้ำอลูมิเนียม ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 20 ตันต่อปี ภายหลังขยายกำลังการผลิตจะมีปริมาณการ
ใช้งานเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 28 ตันต่อปี 

  (7) สารเคลือบแม่พิมพ์ เป็นสารเคมีท่ีใช้ในการบำรุงรักษาและเตรียมความพร้อมแม่พิมพ์ก่อนการ
ใช้งาน ปัจจุบันมีปริมาณการใช้สารเคลือบแม่พิมพ์ประมาณ 1.5 ตันต่อปี โครงการจัดเก็บไว้ในบริเวณพื้นที่
จัดเก็บพัสดุ มีจำนวนเที่ยวการขนส่ง 6 เที่ยวต่อปี โดยภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณการใช้
งานเพ่ิมข้ึนเป็น 2.1 ตันต่อปี และมีจำนวนเที่ยวการขนส่งเพ่ิมข้ึนเป็น 10 เที่ยวต่อป ี

 2) สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการกลึง  

  สารเคมีที ่ใช้ในกระบวนการกลึง ได้แก่ น้ำยาหล่อเย็น ใช้สำหรับหล่อเย็นเครื ่องกลึงที ่ใช้
คอมพิวเตอร์ในการควบคุม (Computer Numerical Control: CNC) ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 
61 ตันต่อปี ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 85.5 ตันต่อปี 
โดยจะจัดเก็บในพ้ืนทีจ่ัดเก็บพัสดุ  

 3) วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการพ่นสี  

  วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการพ่นสีประกอบด้วย สารเคมีในกระบวนการล้างปรับสภาพผิว 
สีฝุ่นรองพื้น สีน้ำเมทัลลิค สีน้ำเคลียร์ สีฝุ่นเคลียร์ และทินเนอร์  โดยจัดเก็บไว้ในห้องเก็บสีของโครงการ 
ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้น โดยโครงการจะเพิ่มจำนวนเที่ยวการขนส่ง
เพ่ือป้องกันปัญหาพ้ืนที่การจัดเก็บไม่เพียงพอ  

 



ร่างข้อเสนอและขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการขยายกำลังการผลิตกระทะลอ้อลูมเินยีมอัลลอย ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 11 

ตารางท่ี 2.3-1 ปริมาณการใช้ การขนส่ง แหล่งที่มา การจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบและสารเคมีต่าง ๆ 

ชนิดของวัตถุดิบ/สารเคมี 
ปริมาณการใช้ (ตัน/ปี) จำนวนเทีย่วขนส่ง (เที่ยว/ปี) 

ประเภทรถ แหล่งที่มา สถานที่จัดเก็บ การใช้ประโยชน์ 
ปัจจุบัน หลังขยาย ปัจจุบัน หลังขยาย 

1. กระบวนการหลอมและหล่อขึ้นรูป (Foundry Process) 

1.1 แท่งอลูมิเนียมบริสุทธิ์  16,977 24,605 840 1,070 รถบรรทุกเทเลอร์ ต่างประเทศ วางบริเวณพื้นท่ีจัดวาง
วัตถุดิบ  

วัตถุดิบในการหลอม 

1.2  กระทะล้อท่ีไม่ผ่านการตรวจคุณภาพ 2,336 3,386 - - - ภายในโครงการ จัดวางบริเวณพื้นท่ีเก็บ 
ล้อเสีย  

วัตถุดิบในการหลอม 

1.3 เศษขี้กลึง 11,362 16,466 - - - ภายในโครงการ จัดวางภายในโรงเก็บขี้กลึง  วัตถุดิบในการหลอม 

1.4 เศษอลูมิเนียมจากการเจาะรูกลาง 286 414 - - - ภายในโครงการ จัดเก็บไว้ในโรงเก็บกาก
ตะกรัน 

วัตถุดิบในการหลอม 

1.5 สารปรับแต่งคุณภาพน้ำอลูมิเนียม         
- อลูมิเนียมแมกนีเซียมอัลลอย 8 11 48 72 รถกระบะ ภายในประเทศ จัดเก็บภายในพื้นท่ีจัดเก็บ

พัสดุ  
ปรับแต่งคุณภาพน้ำ 
อลูมิเนียม - อลูมิเนียมสตรอนเทียมอัลลอย 16 22 48 72 รถกระบะ ภายในประเทศ 

- อลูมิเนียมไททาเนียม-โบรอนอัลลอย 56 81 48 72 รถกระบะ ภายในประเทศ 

1.6 สารทำความสะอาดน้ำอลูมิเนียม         
- ฟลักซ์ 20 28 20 28 รถกระบะ ภายในประเทศ จัดเก็บภายในพื้นท่ีจัดเก็บ

พัสดุ 
กำจัดส่ิงเจือปนในน้ำ
อลูมิเนียม 

- ไนโตรเจน 3,198 4,631 291 380 รถบรรทุก 10 ล้อ ภายในประเทศ วางบริเวณพื้นท่ีจัดวาง
เฉพาะ  

ไล่ฟองอากาศในน้ำ
อลูมิเนียม 

1.7 สารเคลือบแม่พิมพ์ 1.5 2.1 6 10 รถกระบะ ภายในประเทศ วางบริเวณพื้นท่ีจัดเก็บ
พัสดุ 

เคลือบแม่พิมพ์สำหรับ
ฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม 

2. กระบวนการกลึง (Machining Process) 

2.1 น้ำยาหล่อเย็น 61 85.5 122 172 รถบรรทุก 6 ล้อ ภายในประเทศ บรรจุในถังเหล็ก 200 ลิตร 
จัดเก็บภายในพื้นท่ีจัดเก็บ
พัสดุ  

ลดความร้อนและ 
หล่อเย็นอุปกรณ์ 



ร่างข้อเสนอและขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการขยายกำลังการผลิตกระทะลอ้อลูมเินยีมอัลลอย ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 12 

ตารางท่ี 2.3-1 (ต่อ) ปริมาณการใช้ การขนส่ง แหล่งที่มา การจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบและสารเคมีต่าง ๆ 

ชนิดของวัตถุดิบ/สารเคมี 
ปริมาณการใช้ (ตัน/ปี) จำนวนเทียวขนส่ง (เที่ยว/ปี) 

ประเภทรถ แหล่งที่มา สถานที่จัดเก็บ การใช้ประโยชน์ 
ก่อนขยาย หลังขยาย ก่อนขยาย หลังขยาย 

3. กระบวนการพ่นสี (Painting Process) 

3.1 สารเคมีในกระบวนการล้างปรับสภาพผิว      ภายในประเทศ 
 

บรรจุในแกลลอนขนาด 
20 ลิตร เก็บในห้องเก็บ
สารเคมี 
 

ใช้ในการล้างคราบไขมัน 
ปรับสภาพผิวกระทะล้อ
ก่อนการพ่นสี 
 

- น้ำยาล้างคราบไขมัน 18.0 25.7 24 36 รถกระบะ 

- น้ำยาปรับสภาพผิว 6.5 9.30 24 36 รถกระบะ 

- น้ำยาเคลือบผิว (ตั้งต้น) 0.5 0.7 24 36 รถกระบะ 

- น้ำยาเคลือบผิว (เติม) 5.0 7.2 24 36 รถกระบะ 

3.2 สีฝุ่นรองพื้น (Powder Paint) 89.0 127 150 208 รถบรรทุก 6 
ล้อ 

ภายในประเทศ บรรจุใส่กล่องขนาด 20 
กิโลกรัม จัดเก็บในห้อง
เก็บสี  

วัตถุดิบในการพ่นสี 

3.3 สีน้ำ      ภายในประเทศ 
 

บรรจุใส่ป๊ีบขนาด 16 
ลิตรจัดเก็บภายในห้อง
เก็บสี 

วัตถุดิบในการพ่นสี 
 - สีน้ำมัน (Metallic Paint) 360.5 515 100 140 รถกระบะ 

- สีน้ำเคลือบเงา (Clear Paint)     86.5 123 25 35 รถกระบะ 

3.4 สีฝุน่เคลือบเงา (Powder Clear Paint) 44.5 64 24 36 รถกระบะ ภายในประเทศ จัดเก็บภายในห้องเก็บสี วัตถุดิบในการพ่นสี 

3.5 ทินเนอร์ 100 143 80 112 รถกระบะ ภายในประเทศ บรรจุใส่ป๊ีบขนาด 15 
ลิตร จัดเก็บภายในห้อง
เก็บสี 

วัตถุดิบในการพ่นสี 

4. สารเคมีท่ีในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย 

4.1 กรดเกลือ หรือ กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 
35%, (20Kgs/Pa) 

15 22 24 36 รถกระบะ ภายในประเทศ บรรจุใส่แกลลอนขนาด 
20 กิโลกรัมเก็บในห้อง
เก็บสารเคมี 

ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย 

4.2 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) 85 % 
(20Kgs/Pa) 

1 1 24 36 รถกระบะ ภายในประเทศ บรรจุใสแ่กลลอนขนาด 
20 กิโลกรัมเก็บในห้อง
เก็บสารเคมี 

ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ต่อ) ปริมาณการใช้ การขนส่ง แหล่งที่มา การจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบและสารเคมีต่าง ๆ 

ชนิดของวัตถุดิบ/สารเคมี 
ปริมาณการใช้ (ตัน/ปี) จำนวนเทียวขนส่ง (เที่ยว/ปี) 

ประเภทรถ แหล่งที่มา สถานที่จัดเก็บ การใช้ประโยชน์ 
ก่อนขยาย หลังขยาย ก่อนขยาย หลังขยาย 

4. สารเคมีท่ีในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

4.3 โซดาไฟ หรือ โซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) 
50%, (25Kgs/Pa) 

18 26 24 36 รถกระบะ ภายในประเทศ บรรจุใส่แกลลอนขนาด 
25 กิโลกรัมเก็บในห้อง
เก็บสารเคมี 

ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย 

4.4 WT-70 (25 Kg/Pail) 6 9 24 36 รถกระบะ ภายในประเทศ บรรจุใส่แกลลอนขนาด 
25 กิโลกรัมเก็บในห้อง
เก็บสารเคมี 

ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย 

4.5 WELLTAC A-120 (20Kg/Tin) 3 4 24 36 รถกระบะ ภายในประเทศ บรรจุใส่ป๊ีบขนาด 20 
กิโลกรัม เก็บในห้องเก็บ
สารเคมี 

ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย 

4.6 Liquid Polymer (20 Kg /Tin) 0.14 0.20 24 36 รถกระบะ ภายในประเทศ บรรจุใส่ป๊ีบขนาด 20 
กิโลกรัม เก็บในห้องเก็บ
สารเคมี 

ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย 

4.7 WT-22S (25 Kg/Pail) 6 9 24 36 รถกระบะ ภายในประเทศ บรรจุใส่แกลลอนขนาด 
25 กิโลกรัม เก็บในห้อง
เก็บสารเคมี 

ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย 

5. อื่น ๆ 

5.1 น้ำมันหล่อลื่น 10.2 14.2 22 30 รถบรรทุก 6 
ล้อ 

ภายในประเทศ บรรจุในถังเหล็ก 200 
ลิตร จัดเก็บภายในพื้น
จัดเก็บพัสดุ 

หล่อลื่นเครื่องจักร 

ที่มา :  บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, 2563
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 4) สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย  

  สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย เช่น กรดเกลือ หรือ กรดไฮโดรคลอริก (HCl)  โซดาไฟ 
หรือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และสารเคมีในกลุ่มโพลิเมอร์ เป็นต้น ซึ่งจะใช้ในการปรับสภาพความเป็น
กรด-ด่าง และตกตะกอนสิ่งปนเปื้อนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโครงการ โดยจะจัดเก็บไว้ภายใน
ห้องเก็บสารเคมขีองโครงการ 

 5) อื่น ๆ ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในการหล่อลื่นเครื่องจักรต่าง ๆ ภายในโครงการ โดยจะจัดเก็บไว้
ภายในพ้ืนที่เก็บพัสดุของโครงการ 

2.4 ผลิตภัณฑ์ และการจัดเก็บ  

 ผลิตภัณฑ์ของโครงการ คือ กระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอย โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ กระทะล้อ

อลูมิเนียมอัลลอยแบบพ่นสีเต็ม (Fully Paint) และกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยแบบกลึงปาดหน้า (Bright 

Wheel หรือ Shiny Wheel) ตัวอย่างผล ิตภัณฑ์ของโครงการแสดงดังร ูปที ่  2.4-1 ปัจจ ุบ ันโครงการมี

ความสามารถในการผลิตสูงสุดประมาณ 1.38 ล้านวงต่อปี จัดเก็บไว้ในบริเวณพื้นที่คลังสินค้าภายในโครงการ 

โดยภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านวงต่อปี โดยจะใช้พื้นที่จัดเก็บ

ร่วมกับโครงการปัจจุบัน ก่อนส่งจำหน่ายไปยังลูกค้าทั้งภายในประเทศในสัดส่วนร้อยละ 70 และต่างประเทศ

ในสัดส่วนร้อยละ 30 

  

กระทะล้อแบบพ่นสีเต็ม (Fully Paint) 
กระทะล้อแบบกลึงปาดหนา้ 

 (Bright Wheel หรือ Shiny Wheel) 
ที่มา : บริษัท แม็กซิออน วีลส ์(ประเทศไทย) จำกัด, 2563 

รูปที่ 2.4-1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโครงการ 
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2.5 กระบวนการผลิต 

 กระบวนการผลิตกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยของโครงการแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการผลิตหลัก ได้แก่ 
กระบวนการหลอมและหล ่อข ึ ้นร ูป  (Foundry Process)  กระบวนการกล ึง  (Machining Process) 
กระบวนการพ่นสี  (Painting Process) และกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Inspection Process)  
ผังกระบวนการผลิตของโครงการแสดงดังรูปที ่ 2.5-1 และภาพแสดงการดำเนินงานในปัจจุบันแสดงดัง 
รูปที่ 2.5-2 นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการเสริมการผลิต เช่น กระบวนการเตรียมแม่พิมพ์เพื่อหล่อขึ้นรูป 
(Mould Preparation Process) และกระบวนการทำความสะอาดเศษขี ้กลึงเพ่ือนำกลับมาหลอมใหม่ 
(Turning Scrap Cleaning Process) เป็นต้น สามารถสรุปรายละเอียดแต่ละกระบวนการผลิตไดด้ังนี้ 

2.5.1 กระบวนการหลอมและหล่อขึ้นรูป (Foundry Process) 

 การหลอมและหล่อขึ้นรูปเป็นกระบวนการผลิตขั้นตอนแรกของการผลิตกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอย
ของโครงการประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

 1) การหลอม (Melting) 

  กระบวนการหลอมของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การหลอมแท่งอลูมิเนียมบริสุทธิ์ 
(Aluminium Ingot) โดยจะมีการนำกระทะล้อที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเข้ามาร่วมหลอมด้วย และ  
(2) การหลอมเศษขึ้กลึง (Aluminium Chip) ซึ่งจะเป็นการนำเศษขี้กลึงที่ได้จากหน่วยเตรียมขี้กลึงกลับมา
หลอมใหม่ กระบวนการหลอมมีการควบคุมที่อุณหภูมิประมาณ 780 องศาเซลเซียส โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิง เตาหลอมของโครงการมีกำลังการหลอมรวมสูงสุด 8.75 ตัน/ชั่วโมง (210 ตัน/วัน) ในปัจจุบัน 
มีการใช้งานอยู ่ที ่ 103 ตัน/วัน (ร้อยละ 49 ของประสิทธิภาพเตาหลอม) ซึ ่งสามารถผลิตกระทะล้อ
อลูมิเนียมอัลลอยได้ประมาณ 1.38 ล้านวง/ปี ภายหลังขยายกำลังการผลิตโครงการจะเพ่ิมกำลังการหลอมเป็น 
150 ตัน/วัน (ร้อยละ 71 ของประสิทธิภาพเตาหลอม) โดยจะสามารถผลิตกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยได้
ประมาณ 2 ล้านวง/ปี 

 2) การกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำอลูมิเนียม (Degassing) 

  กระบวนการ Degassing เป็นกระบวนการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำอลูมิเนียม โดยหลังจากท่ีอลูมิเนียม
ในเตาหลอมละลายเป็นน้ำอลูมิเนียมแล้ว เตาหลอมจะเทน้ำอลูมิเนียมลงสู่เบ้าลำเลียง เพ่ือขนย้ายไปยังเครื่อง 
Degassing ซึ่งจะทำการไล่ฟองอากาศออกจากน้ำอลูมิเนียมโดยการเติมก๊าซไนโตรเจนลงไปในน้ำอลูมิเนียม 
และทำการเติมสารทำความสะอาดน้ำอลูมิเนียมหรือฟลักซ์ (Flux) เพ่ือกำจัดสิ่งเจือปนอ่ืน ๆ ในขั้นตอนนี้จะมี
กากตะกรันอลูมิเนียม (Poor Dross) เกิดขึ้น โดยพนักงานจะทำการกวาดกากตะกรันอลูมิเนียมที่ลอยอยู่บน
ผิวหน้าของน้ำอลูมิเนียมลงสู่ถังเก็บกากตะกรัน และใช้รถโฟล์คลิฟท์ขนย้ายไปเก็บยังอาคารเก็บกากของเสีย
เพ่ือรอจำหน่ายให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป  
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รูปที่ 2.5-1 แผนผังกระบวนการผลิตโดยย่อ (Simple Flow Diagram) 
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การหลอม การหล่อข้ึนรูป 

   
การกลึง การพ่นส ี

  
การตรวจสอบผลิตภัณฑ ์ บรรจุและส่งจำหน่าย 

ที่มา : บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, 2563 

รูปที่ 2.5-2 ภาพแสดงการดำเนินงานในปัจจุบัน 
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 3) การหล่อขึ้นรูป (Casting) 

  น้ำอลูมิเนียมอัลลอยที่ส่งมาจากกระบวนการหลอมจะถูกเทลงสู่เตาหล่อของเครื่องหล่อขึ้นรูป (Low 
Pressure Casting Machine) ซึ่งจะทำการหล่อทีละวงล้อ โดยใช้ระบบลมอัดแรงดันต่ำ (Low Pressure)  
ในการฉีดน้ำอลูมิเนียมอัลลอยจากเตาหล่อเข้าสู ่แม่พิมพ์ (Mold) ที ่ติดตั ้งไว้เพ่ือขึ ้นรูปให้เป็นวงล้อ  
เมื่ออลูมิเนียมอัลลอยแข็งตัว เครื่องหล่อจะเปิดแม่พิมพ์ออก จากนั้นจะใช้เครื่องคีบหนีบกระทะล้อเพ่ือ  
จุ ่มวงล้อลงในน้ำ ก่อนส่งออกไปทำการตรวจสอบคุณภาพกระทะล้อด้วยเครื ่อง X-Ray โดยกระทะล้อ
อลูมิเนียมอัลลอยที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจะถูกส่งกลับไปยังเตาหลอมเพ่ือนำกลับมาหลอมใหม่  

 4) การเจาะรูกลาง (De-Sprue or Sprue Remover) 

 กระทะล้ออลูมิเน ียมอัลลอยที ่ผ ่านการตรวจสอบคุณภาพจากเครื ่อง X-Ray จะถูกส่งมายัง

กระบวนการเจาะรูกลางกระทะล้อก่อนส่งไปยังกระบวนการอบชุบ สำหรับเศษอลูมิเนียมจากเครื่องเจาะ 

รกูลาง (หัวจุก) จะนำกลับเข้าสู่กระบวนการหลอมต่อไป 
 

 5) การอบชุบ (Heat Treatment) 

  การอบชุบแข็งประกอบด้วยการอบในเตาอบ 2 ครั้ง เริ่มจากทำการอบครั้งแรกในเตาอบ Solution 
Furnace ที่อุณหภูมิประมาณ 540 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั ่วโมง จุ ่มน้ำและทำการอบครั ้งที ่สอง 
ในเตาอบ Aging Furnace ที่อุณหภูมิประมาณ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์
ของโครงการมีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน  

2.5.2 กระบวนการกลึง (Machining Process)  

 กระบวนการกลึงเป็นกระบวนการปรับแต่งชิ้นงาน โดยกระทะล้อจะถูกส่งเข้าเครื่องกลึง เพื่อทำการ
ตกแต่งชิ้นงานให้มีรายละเอียดของรูปทรงและลักษณะพื้นผิวผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ โดย 1 หน่วยกลึง
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การกลึงด้านใน (1st Operation) การกลึงด้านนอก (2nd Operation) และ
การเจาะรู (Bolt) จากนั้นกระทะล้อจะถูกส่งไปทดสอบความสมดุลด้วยเครื่องทดสอบสมดุล (Balance Test) 
โดยกระทะล้อที่ผ่านการทดสอบจะส่งไปยังส่วนงานปัดผิว (Brushing) ก่อนเข้าสู่กระบวนการพ่นสีเพื่อผลิต
กระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยแบบพ่นสีเต็ม (Fully Paint) ต่อไป  

 นอกจากนี้โครงการยังมีกระบวนการกลึงปาด (3rd Operation) ซึ่งเป็นกระบวนการที่แยกส่วนออกมา
จากกระบวนการกลึงข้างต้น เป็นกระบวนการกลึงสำหรับผลิตกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยแบบกลึงปาดหน้า 
(Bright Wheel หรือ Shiny Wheel) ตามลักษณะความต้องการของลูกค้า โดยจะใช้กระทะล้อที ่ผ ่าน
กระบวนการพ่นสีแล้ว (กระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยแบบพ่นสีเต็ม) มากลึงปาดหน้าเพ่ือโชว์ความสวยงามของ
เนื้ออลูมิเนียมอัลลอย  
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2.5.3 กระบวนการพ่นสี (Painting Process)  

 กระบวนการพ่นสีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้แก่ 1) การพ่นสีฝุ่นรองพ้ืน 
และการพ่นสีน้ำ และ 2) การพ่นสีฝุ่นเคลือบเงา มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) การพ่นสีฝุ่นรองพื้นและการพ่นสีน้ำ  

  กระบวนการพ่นสีฝุ่นรองพื้น และการพ่นสีน้ำเป็นกระบวนการพ่นสีเพื่อผลิตกระทะล้ออลูมิเนียม 
อัลลอยแบบพ่นสีเต็ม (Fully Paint) โดยกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยจากกระบวนการกลึงจะเข้าสู่ขั้นตอนต่าง ๆ 
ได้แก่ การล้างคราบสกปรก การยิงทราย การขัดละเอียด การทดสอบรูรั ่ว และการล้างปรับสภาพผิว  
เพ่ือเตรียมสภาพผิวกระทะล้อก่อนการพ่นสี  

  กระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยที่ผ่านการล้างปรับสภาพผิวและอบจนแห้ง จะถูกนำเข้าสู่ห้องพ่นสีฝุ่น
รองพื ้น (Powder Paint) ห้องพ่นสีน้ำมัน (Metallic Paint) และห้องพ่นสีน้ำเคลือบเงา (Clear Paint) 
ตามลำดับ โดยในการพ่นสีแต่ละขั้นตอนกระทะล้อจะถูกนำเข้าห้องอบสีเพื่อให้สีเกาะติดและเคลือบผิวของ
กระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอย  

 2) การพ่นสีฝุ่นเคลือบเงา (Powder Clear Paint) 

  กระบวนการพ่นสีฝุ่นเคลือบเงา เป็นกระบวนการพ่นสีสำหรับการผลิตกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอย
แบบกลึงปาดหน้า (Bright Wheel หรือ Shiny Wheel) โดยจะนำกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยแบบพ่นสีเต็ม 
(Fully Paint) ที่ผ่านกระบวนการกลึงปาดหน้ามาเข้าสู่กระบวนการล้างปรับสภาพผิวและทำการอบจนแห้ง 
ก่อนลำเลียงเข้าสู่ห้องพ่นสีฝุ่นใสเพื่อพ่นสีเคลือบผิวกระทะล้ออลูมิเนียมให้มีความเงางามและยังคงแสดงให้
เห็นความสวยงามของเนื้ออลูมิเนียมอัลลอย  

2.5.4 กระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Inspection Process) 

 กระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยที่ผ่านการพ่นสีจะถูกตรวจสอบความสมบูรณ์ขั ้นสุดท้ายของโครงการ  
โดยกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยที่ผ่านการตรวจสอบจะถูกนำไปบรรจุหีบห่อ (Packing) ก่อนขนส่งไปจำหน่าย
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป ส่วนกระทะล้อที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจะถูกส่งกลับไปยังเตาหลอม
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการหลอมใหม่ 

2.5.5 หน่วยเสริมการผลิต ประกอบด้วยหน่วยต่าง ๆ ดังนี้  

 1) หน่วยเตรียมแม่พิมพ์ จะทำหน้าที่ในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมร่องรอยบนแม่พิมพ์ เพื่อป้องกัน
ความเสียที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของกระทะล้อลูมิเนียมอัลลอย  

 2) หน่วยเตรียมขี้กลึง จะทำหน้าที่เตรียมขี้กลึงให้มีลักษณะเหมาะสมก่อนป้อนเข้าสู่เตาหลอม โดย
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการบดเศษขี้กลึง การปั่นแห้ง และการอบเศษข้ีกลึง  
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 3) หน่วยตรวจสอบผลิตภ ัณฑ์  จะทำการสุ ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพื ่อตรวจสอบคุณภาพใน
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีเครื่องมือตรวจสอบ/ทดสอบต่าง ๆ เช่น เครื่องวัดตำแหน่งชิ้นงาน (Coordinated 
Measuring Machine; CMM) เครื ่องทดสอบแรงดึง (Tensile Tester) และเครื ่องทดสอบแรงกระแทก 
(Impact Tester Machine) และเครื่องทดสอบอายุการใช้งาน (Run Out Test) เป็นต้น 

2.6 ระบบสาธารณูปโภค 

2.6.1 การใช้น้ำ 

 ปัจจุบันโครงการมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 637 (647)1/ ลูกบาศก์เมตร/วัน และภายหลังขยายกำลัง
การผลิตคาดว่ามีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นเป็น 923 (933)1/ ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการรับน้ำประปา 
มาจากระบบผลิตน้ำประปาของเขตประกอบการฯ นอกจากนี้ยังมีการใช้น้ำสำหรับรดพ้ืนที่สีเขียวประมาณ 4 
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะใช้น้ำจากบ่อพักน้ำฝนของเขตประกอบการฯ รายละเอียดแสดงดังตารางที ่2.6.1-1  

ตารางท่ี 2.6.1-1 ปริมาณการใช้น้ำประปาของโครงการ 

รายการ 
ปริมาณน้ำใช้ (ลบ.ม./วัน) 

ปัจจุบนั โครงการส่วนขยาย ภายหลังขยายกำลังการผลิต 
1.  การอุปโภค-บริโภคของพนักงาน 36 16 52 
2.  กระบวนการผลิต 601 (611)  270 871 (881) 

รวม 637 (647) 286 923 (933) 
หมายเหตุ :  ( ) ปริมาณน้ำที ่เติมเข้าระบบเมื ่อมีการระบายน้ำทิ ้งจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ( water curtain) 3 เดือนต่อครั้ง  

  ครั้งละ 10 ลูกบาศก์เมตร 
ที่มา : บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, 2563 

2.6.2 ไฟฟ้า 

 ปัจจุบันโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 3.95 เมกะวัตต์ ภายหลังขยายกำลังการผลิต
คาดว่าจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเป็น 4.40 เมกะวัตต์ โดยโครงการรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม 
(GNPM) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนที่ตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่เขตประกอบการฯ  

2.6.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 

 ระบบรวบรวมน้ำของโครงการเป็นรางรวบรวมน้ำฝนที่กำหนดให้น้ำไหลตามแรงโน้มถ่วง (Gravity) 
การระบายน้ำของโครงการปัจจุบันและภายหลังขยายกำลังการผลิตมีลักษณะเช่นเดียวกัน คือ น้ำฝนที่ตกใน
พ้ืนที่โครงการจะระบายลงสู่รางคอนกรีตแบบเปิดไมม่ีฝาปิด ซึ่งวางขนานไปตามแนวถนนและรางคอนกรีตแบบ
มีตะแกรงเหล็กปิดวางตามแนวอาคารต่างๆ เชื่อมต่อไปยังระบบระบายน้ำฝนของเขตประกอบการฯ 

 
1/ ปริมาณน้ำที่เติมเข้าระบบเมื่อมีการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (water curtain) 3 เดือนต่อครั้ง ครั้งละ 10 ลูกบาศก์เมตร 



ร่างข้อเสนอและขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการขยายกำลังการผลิตกระทะลอ้อลูมเินยีมอัลลอย ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกดั 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 21 

2.7 มลพิษและการควบคุม 

 กระบวนการผลิตของโครงการก่อให้เกิดมลพิษหลัก แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางเสียง มลพิษทางน้ำ และกากของเสีย มีแหล่งกำเนิดและการจัดการมลพิษ ดังนี้ 

2.7.1 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 

 โครงการมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากกระบวนการผลิต 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนการผลิตกระทะล้อ
อลูมิเนียมอัลลอย ส่วนการพ่นสี และส่วนเสริมการผลิต โดยมลพิษที่เกิดขึ้นจะผ่านระบบบำบัดมลพิษทาง
อากาศของโครงการก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศผ่านทางปล่องระบายอากาศ (Stack) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) มลพิษทางอากาศจากส่วนการผลิตกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอย 

  ส่วนการผลิตกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากปล่องเตาหลอม
อลูมิเนียม และปล่องเตาอบกระทะล้ออลูมิเนียม โดยมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น คือ มลพิษที่เกิดจากการเผา
ไหม้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และมลพิษที่เกิดจาก
การหลอมอลูมิเนียม ได้แก่ ฝุ่นละออง (TSP) และฟูมของอลูเนียม (Aluminium Fume) รวมทั้งก๊าซต่าง ๆ  
ที่เกิดจากองค์ประกอบของวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทีใ่ช้ในการหลอม เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นต้น 

 2) มลพิษทางอากาศจากส่วนการพ่นสี 

  ส่วนการพ่นสีมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากปล่องเตาอบห้องพ่นล้างผิว ปล่องเตาอบสีฝุ่น  
ปล่องห้องพ่นสีน้ำ และปล่องเตาอบสีน้ำ โดยมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น คือ มลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และมลพิษที่เกิดจากขั้นตอนการพ่นสีน้ำ 
บนผิวชิ้นงาน ได้แก่ ไซลีน (Xylene) และโทลูอีน (Toluene) ซึ่งจัดเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 

 3) มลพิษทางอากาศจากส่วนเสริมการผลิต 

  ส่วนเสริมการผลิตมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากปล่องหม้อน้ำ โดยมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น 
คือ มลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) 

 ทั้งนี้ โครงการตั้งอยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี  จึงต้องควบคุมอัตรา
การระบายมลพิษทั ้งในปัจจุบันและภายหลังขยายกำลังการผลิตให้อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
และต้องควบคุมอัตราการระบายฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนให้
เป็นไปตามข้อกำหนดของเขตประกอบการฯ 
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2.7.2 เสียงและการควบคุม 

 แหล่งกําเนิดเสียงดังที่สําคัญของโครงการ ได้แก่ กิจกรรมการหลอม การหล่อข้ึนรูป การเจาะรู การกลึง 
และการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ ทั้งนี้โครงการจะมีมาตรการในการควบคุมระดับเสียงต่อพนักงาน กำหนดให้
พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี นอกจากนี้มี
การตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ในส่วนผลกระทบต่อชุมชนโครงการกำหนดให้
ระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วของโครงการต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

2.7.3 น้ำเสียและการจัดการ 

 น้ำเสียที่เกิดขึ้นของโครงการเกิดจากกิจกรรมการใช้น้ำของพนักงานและน้ำเสียจากกิจกรรมการผลิต 
ปัจจุบันปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 474 (484)2/ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่า
จะมีปริมาณน้ำเสียเพ่ิมขึ้นเป็น 686 (696)2/ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีรายละเอียดดังนี้  

 1) น้ำเสียจากการอุปโภคและบริโภคของพนักงาน ปัจจุบันโครงการมีปริมาณน้ำเสียประมาณ  29 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีน้ำเสียประมาณ 42 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการได้
เลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพ่ือบำบัดน้ำเสียให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของเขตประกอบการฯ ก่อน
รวบรวมน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการฯ เพ่ือทำการบำบัดอีกครั้ง 

 2) น้ำเสียจากกระบวนการผลิต ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 445 (455)2/ ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีน้ำเสียเพิ่มขึ้นเป็น 644 (654)2/ ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำเสียจะถูก
บำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโครงการจนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของเขตประกอบการฯ  
ก่อนรวบรวมน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตประกอบการฯ เพ่ือทำการบำบัดอีกครั้ง 

2.7.4 การจัดการกากของเสีย 

 ขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากโรงงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ขยะมูลฝอยจาก
การอุปโภค-บริโภคของพนักงาน และกากของเสียจากกระบวนการผลิต โดยจะถูกรวบรวมไว้ยังอาคารเก็บ
ของเสียซึ่งมีการแบ่งเขตไว้อย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วน เพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมารับไปกำจัดต่อไป นอกจากนี้ โครงการยังมีนโยบายการจัดการของเสียบางส่วน โดยการนำ
กลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) เพ่ือลดการเกิดขยะและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 

 
2/ ปริมาณน้ำเสียเมื่อมีการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (water curtain) 3 เดือนต่อครั้ง ครั้งละ 10 ลูกบาศก์เมตร 
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 1) ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน ประกอบด้วย ขยะมูลฝอยทั่วไป เช่น เศษอาหาร 
ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น กระดาษ แก้ว และพลาสติก เป็นต้น และขยะอันตราย เช่น 
หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย และหมึกพิมพ์ เป็นต้น ปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 201.70 ตัน/ปี และ
ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 292.08 ตัน/ปี โดยโครงการจะจัดเตรียมถังรองรับ
ขยะมูลฝอยไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ ก่อนรวบรวมไว้ในบริเวณพื้นที่เก็บมูลฝอยจากการอุปโภค-
บริโภคของพนักงาน เพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปฝังกลบตามหลัก
สุขาภิบาล และ/หรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 

 2) กากของเสียจากกระบวนการผลิต 

  ของเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการ สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  (1) ของเสียอันตราย (Hazardous Waste) คือ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสีย
อันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ได้แก่  
กากตะกรันอลูมิเนียม (Doss) กากตะกอนสี และน้ำยาหล่อเย็นใช้ เป็นต้น ปัจจุบันมีปริมาณของเสียอันตราย
ประมาณ 1,204.84 ตัน/ปี และภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็น 1,744.70 ตัน/ปี ซึ่งจะ
ถูกรวบรวมไว้ในอาคารเก็บของเสียของโครงการก่อนให้หน่วยงานที ่ได้ร ับอนุญาตจากกรมโรงงา น
อุตสาหกรรมรับไปกำจัดหรือนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสมหรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป 

  (2) ของเสียไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste) คือ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
ของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
ได้แก่ กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ฝุ่นทราย เศษเหล็กจากการซ่อมบำรุง บรรจุภัณฑ์ เรซิ่นเสื่อมสภาพ 
และอิฐทนไฟ ปัจจุบันมีปริมาณของเสียไม่อันตรายประมาณ 1,303.28 ตัน/ปี และภายหลังขยายกำลังการ
ผลิตคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,887.25 ตัน/ปี ซึ่งจะถูกรวบรวมไว้ในอาคารเก็บของเสียของ
โครงการก่อนให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด หรือนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสม 
หรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป 

2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 โครงการมีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานไว้อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุก
ประเด็นที่มีผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ ความร้อน แสง รังสีความร้อน เสียง 
อุบัติเหตุ สารเคมี และก๊าซ NG นอกจากนี้โครงการจัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อเป็นการควบคุมและ
ระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยแบ่งแผนฉุกเฉินตามความรุนแรง รวมทั้งออกแบบและ
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยอ้างอิงตามมาตรฐานของ NFPA 

 



ร่างข้อเสนอและขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการขยายกำลังการผลิตกระทะลอ้อลูมเินยีมอัลลอย ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกดั 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 24 

2.9 ประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 

 การดำเนินการเรื่องประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับ
ชุมชน รวมทั้งเปิดช่องทางการสื่อสาร ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม
ของโครงการ นอกจากนี้โครงการได้กำหนดมาตรการในการจัดตั้งตัวแทนหน่วยงานต่า งๆ ในรูปแบบของ
คณะกรรมการชื ่อว่า “คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เพื ่อให้ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
วางแผนเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ  

 อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานของ
โครงการและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โครงการได้จัดทำแผนรับเรื่องราวร้องเรียนและกำหนดระยะเวลาใน
การตอบกลับ โดยมีขั้นตอนการรับปัญหาข้อร้องเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต้องครอบคลุมในทุก
ประเด็นที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งใช้ระบบการติดต่อสื่อสารและการ
ดำเนินงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ 

3. ผู้ดำเนินการ 

 บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (เจ้าของโครงการ) และบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ 
จำกัด (บริษัทท่ีปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) 

4. สถานที่ท่ีจะดำเนินการ 

 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะศึกษาภายในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร และศึกษาไกลออกไปจน
สิ้นสุดผลกระทบในประเด็นนั้น ๆ ส่วนการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
จะดำเนินการศึกษาภายในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่โครงการ ซ่ึงครอบคลุม 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังตารางท่ี 2.9-1 และรูปที่ 2.1-1   
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ตารางท่ี 2.9-1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่โครงการ 

ลำดับ รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1 เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

2 เทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
3 เทศบาลตำบลหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

4 เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

5 องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

13 องค์การบรหิารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
14 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม-โพนทอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

15 องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 

 การพัฒนาโครงการจะเริ่มจากกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ และมวลชนสัมพันธ์ และการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประมาณ 10 เดือน หลังจากที่ได้ขออนุญาตแล้วเสร็จ โครงการจะ
ใช้เวลาก่อสร้าง/ติดตั้งเครื่องจักร ประมาณ 3 เดือน  

กิจกรรม 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 

เดือนที่ 
1-3 

เดือนที่ 
4-6 

เดือนที่ 
7-9 

เดือนที่ 
10-12 

เดือนที่ 
1-3 

เดือนที่ 
4-6 

เดือนที่ 
7-9 

เดือนที่ 
10-12 

1 .การประชาสมัพันธ์โครงการฯ         

2. การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการพิจารณารายงานฯ 

 

       

3. การก่อสร้างโครงการ      
 

  

4. เริ่มดำเนินการผลิตโครงการส่วนขยาย      
  

 
ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2563 
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6. ผลกระทบด้านบวกของโครงการ 

 1) เพ่ิมการหมุนเวียนเงินในชุมชนจากการจับจ่ายใช้สอยไปยังร้านค้าและการบริการ  
 2) มีการกระจายรายได้กลับมาสู่ชุมชนผ่านการจ้างงานและผ่านทางระบบภาษีบำรุงท้องถิ่น  
 3) ให้การสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน  
 4) จัดทำโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและโรงงาน
เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  
 5) เป็นแหล่งสร้างงาน และสร้างอาชีพ  
 6) แบ่งเบาภาระด้านงบประมาณของรัฐบาล ในการที่จะพัฒนาและคืนประโยชน์ให้กับสังคมในระดับชุมชน 

7. การประเมินผลกระทบในด้านบวกและด้านลบที่อาจเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ศึกษา รวมทั้งมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว 

7.1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะมีขั้นตอนการดำเนินงานหลัก ประกอบด้วย 
การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Scoping) และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Assessment) มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

  การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะครอบคลุมสภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณ
พื้นที่ศึกษาของโครงการ ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียดแต่ละมิติ ดังนี้ 

  (1) ทรัพยากรกายภาพ 

• สภาพภูมิประเทศ 

• สภาพธรณีวิทยา 

• สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา คุณภาพอากาศ 

• ระดับเสียง 

• ทรัพยากรน้ำ (แหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน) และคุณภาพน้ำ 
 
 
 
 



ร่างข้อเสนอและขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการขยายกำลังการผลิตกระทะลอ้อลูมเินยีมอัลลอย ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกดั 

ดำเนนิการโดย บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 27 

  (2) ทรัพยากรชีวภาพ 

• ทรัพยากรชีวภาพบนบก  

• ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ  

  (3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

• การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

• การใช้น้ำ 

• การคมนาคมขนส่ง 

• การใช้ไฟฟ้า 

• การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 

• การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

• การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

• การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

• การสาธารณสุข 

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

• ด้านสุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 
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 2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะเป็นการทำนายหรือคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการ แสดงดังรูปที่ 7.1-1 โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ สภาพแวดล้อม
ในปัจจุบัน การมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับการใช้ประสบการณ์ของผู้ประเมินผลกระทบ ด้วยวิธีการ
ประเมินผลกระทบ (ทางตรง/ทางอ้อม) เช่น วิธีการบรรยาย (Descriptive Method) วิธีการใช้แบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร ์  (Mathematical Model) ว ิธ ีการแบ ่งระด ับ (Rating/Raking) เป ็นต ้น ครอบคลุม
สภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ทั้งในระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.1-1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและ

มาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

การประชาสัมพันธ ์

โครงการ 

การประชุม 

รับฟังความคิดเห็น 

คร้ังท่ี 1 

การประชุม 

รับฟังความคดิเห็น 
คร้ังท่ี 2 

กิจกรรมการผลิต ระบบสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ 
การจัดการ 

สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากร 

ทางกายภาพ 

ทรัพยากร 

ทางชีวภาพ 

คุณค่าการใช้
ประโยชน์ 
ของมนุษย์ 

คุณค่าต่อ 

คุณภาพชีวิต 

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

การสำรวจ 

ความคิดเห็น 
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7.2 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

 โครงการจะทำการประเมินผลกระทบสุขภาพตามแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
(ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563) โดยขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประกอบด้วย การกลั่นกรอง
โครงการ (Screening) การกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) การประเมินผลกระทบ (Assessment) และ
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มีรายละเอียดดังนี้  

ขั้นตอน รายละเอียด 

1.การกลั่นกรองโครงการ • พิจารณาข้อมลูรายละเอียดโครงการ การดำเนินงาน/กิจการโครงการที่คาด
ว่าจะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

• ขอบเขตพื้นท่ี/กลุ่มคนท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ 
• ข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
• ข้อมูลสุขภาพและสถานภาพสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป และตามกลุ่มอายุ  
• โอกาสในการรับสมัผสัหรือได้รับผลกระทบ 
• ปัญหา/ข้อวิตกกังวลของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา 

2.การกำหนดขอบเขตของการศึกษา • ประเด็นที่นำมาศึกษา 
• ขอบเขตการศึกษา 
• พื้นที่ศึกษา 
• กลุ่มประชากรศึกษา 

3.การประเมินผลกระทบ • รวบรวมข้อมลูพื้นฐาน การบ่งช้ีและการแจกแจงผลกระทบ การประเมิน
ระดับความสำคัญของปัญหา 

• ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพท้ังดา้นบวกและด้านลบท่ีมตี่อคนในชุมชนที่
อยู่รอบโครงการ และพนักงานภายในโครงการ 

• ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยพิจารณาจากโอกาสของการเกิดผล
กระทบต่อสุขภาพ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตามมา (Consequences) เพื่อจัดลำดบัความสำคัญของผลกระทบต่อ
สุขภาพท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 

4.การติดตามตรวจสอบและประเมินผล • จัดทำแผนดำเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

7.3 มาตรการป้องกันและมาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ภายหลังจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้ว พบว่ามีนัยสำคัญ จะต้องกำหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพน้อยที่สุด 
รวมทั้งกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณโดยรอบ
โครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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8.  แผนงานการให้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของโครงการ 

กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินการ 
1. ช่วงจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
  1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุมรับฟังความ

คิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

  1.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอและขอบเขต
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประชุมคร้ังที่ 1)  

มีนาคม พ.ศ. 2564 

  1.3 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

มีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2564 

  1.4 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาและร่าง
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ประชุมคร้ังที่ 2) 

พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

2. ภายหลังดำเนินโครงการ 
ตลอดระยะเวลาดำเนนิการ    2.1 การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลโครงการฯ  

   2.2 กิจกรรมมวลชนสัมพนัธ ์

9. ช่องทางการสื่อสาร 

 ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ข้อเสนอแนะ ข้อวิตกกังวลต่ อ
การดำเนินโครงการ หรือการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตามช่องทาง
สื่อสาร ดังนี้ 

หน่วยงาน ช่องทางการติดต่อ 
เจ้าของโครงการ 
บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ที่อยู่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอสระบุรี 
เลขที่ 42 หมู่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ  
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 

โทรศัพท์ 036 373311, 089 901 8989 
ผู้ประสานงานโครงการ โทรสาร 036 373314 
คุณอิงอร สินธพวงศานนท์  อีเมล ingon.sintopwongsanon@maxionwheels.com 
คุณสมบัติ สังฆะวรรณา  sombat.sungkawanna@maxionwheels.com 
บริษัทที่ปรึกษา 
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด (FTC) 

ที่อยู่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

ผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 02-105-4608 ต่อ 105 
คุณสาทิตา ฟักประไพ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) โทรสาร 02-105-4609 
คุณจันทร์ทิพย์ อยู่ดี  อีเมล Sathita@4tier.co.th 
(นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม) เว็บเพจ www.facebook.com/4tierconsultants 

 


