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ร่างข้อเสนอและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด 
ตั้งอยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม  

จังหวัดราชบุรี 
************************************ 

1. ความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานฯ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ  

 บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี 
ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โรงงานมีพื้นที่ประมาณ 23-2-97 ไร่ หรือประมาณ 37,988 
ตารางเมตร บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมการผลิตภายใต้ชื่อ “โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง” (ต่อไปจะเรียกว่า 
“โครงการ”) มีกำลังการผลิตประมาณ 97 ตัน/ว ัน ตามทะเบียนผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่  
82260300125508 ประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 64 (6) ประกอบกิจการผลิตขดลวดเสริมแรง 

 ขดลวดเสริมแรง ที่โครงการผลิตได้จะนำไปใช้เป็นลวดขอบล้อยาง (Tyre Bead Wire) หรือขดลวด
เสริมแรง (Reinforcement Wire) โดยในปัจจุบันความต้องการสินค้าของโครงการ เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทั้งจาก
ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โครงการจึงมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมมีกำลังการผลิตประมาณ 
97 ตัน/วัน เป็นประมาณ 200 ตัน/วัน เพ่ือรองรับความต้องการดังกล่าว 

 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง วันที่  
4 มกราคม พ.ศ. 2562 กำหนดให้ “อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีกำลังการผลิตแต่ละชนิดหรือรวมกัน
ตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป” ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการในขั้นถัดไป 

 ดังนั้น โครงการจึงมอบหมายให้บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อ สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตและ
ขยายกำลังการผลิตตามลำดับขั้นตอนต่อไป 
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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 โดยจัดให้มีการ 
รับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ ทั ้งการรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสำรวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการ  



ร่างข้อเสนอและขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร ์จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 3 

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 จัดทำโดยกองวิเคร าะห์
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 ่งแวดล้อมด้านโครงการหรือกิจการด้าน
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน (ปรับปรุงครั ้งที ่ 1) ของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558)  
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2. รายละเอียดโครงการ  

2.1 ที่ตั้งโครงการ  

 โครงการตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แสดงดัง 
รูปที่ 2.1-1 และรูปท่ี 2.1-2 โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่โดยรอบโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.1-3 ดังนี้  

  ทิศเหนือ   ติดกับ  พ้ืนทีส่ีเขียวและแนวกันชนของนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี 

  ทิศใต ้   ติดกับ  บริษัท ไดมอนด์ พรีเสร์ฟ ฟู้ด จำกัด  พ้ืนที่ว่าง โรงงานและคลังสินค้าของ
บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด และบริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด 

  ทิศตะวันออก  ติดกับ  บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด 

  ทิศตะวันตก  ติดกับ  ระบบสาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี 

2.2 การใช้ประโยชน์พื้นที่ 

 ปัจจุบันโครงการมีพื ้นที ่ประมาณ 23-2-97 ไร่ หรือประมาณ 37,988 ตารางเมตร แบ่งพื ้นที่ใช้
ประโยชน์ออกเป็นส่วนต่างๆ ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนผลิต พื้นที่ส่วนสาธารณูปโภคและเสริมการผลิต พื้นที่ 
สีเขียว และพื้นที ่ว ่างรอการใช้ประโยชน์ โดยการขยายกำลังการผลิตของโครงการจะเป็นการปรับปรุง
กระบวนการผลิต และติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมภายในพื้นที่โครงการเดิม ดังนั้นการขยายกำลังการผลิตของ
โครงการจึงไม่มีการก่อสร้างอาคารผลิตและการขยายขอบเขตพื้นที ่โครงการแต่อย่างใด แผนผังการใช้
ประโยชน์พื้นที่โครงการแสดงดังรูปที่ 2.2-1 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1) พื้นที่ส่วนผลิต ประกอบด้วย พื้นที่แผนกทำความสะอาดลวด แผนกรีดลวดเบื้องต้น แผนกปรับ
โครงสร้างลวดด้วยความร้อน แผนกรีดลวด และแผนกชุบเคลือบผิวลวด   

 2) พื้นที่ส่วนสาธารณูปโภคและเสริมการผลิต ประกอบด้วย พื้นที่คลังวัตถุดิบ คลังสินค้า พื้นที่เตรียม
และจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ คลังวัสดุอุปกรณ์ พื้นที่ซ่อมบำรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำเสีย โรงเก็บกาก 
ของเสีย พื้นที่เก็บสารเคมี พื้นที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีลดแรงดันก๊าซธรรมชาติ สำนักงาน โรงอาหาร และ
พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น ระบบหล่อเย็นและน้ำเย็น ระบบน้ำมันร้อน เครื่องอัดอากาศ พื้นที่ติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้า คลังอเนกประสงค์ และพื้นที่อื่น ๆ เช่น ป้อมรักษาความปลอดภัย ถนน ที่จอดรถและพื้นที่
ว่างระหว่างอาคาร 

 3) พื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ เป็นพื้นที่ว่าง ปัจจุบันยังไม่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีดังกล่าว  
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โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร ์จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 5 

 

รูปที่ 2.1-1 ที่ตั้งโครงการและขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม (รัศมี 5 กิโลเมตร) 



ร่างข้อเสนอและขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร ์จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 6 

 
ที่มา: รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 

รูปที่ 2.1-2 ที่ตั้งโครงการ ตามแผนที่ขอบเขตของนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี 



ร่างข้อเสนอและขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร ์จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 7 

 
รูปที่ 2.1-3 ที่ตั้งโครงการและอาณาเขตโดยรอบพื้นที่โครงการ  



ร่างข้อเสนอและขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร ์จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 8 

 

รูปที่ 2.2-1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 



ร่างข้อเสนอและขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร ์จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 9 

 4) พื้นที่สีเขียว โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณแนวรั้วโครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณ
รอบอาคารโรงงาน ด้านข้างโรงอาหาร โดยทำการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเป็นแนวกันชน ช่วยป้องกันเสียงและ  
ฝุ่นละอองที่อาจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ข้างเคียง โดยกำหนดให้มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพ้ืนที่โครงการ 

2.3 วัตถุดิบ สารเคมี การจัดเก็บและการขนส่ง 

 วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในโครงการปัจจุบันและโครงการส่วนขยายยังคงเป็นวัตถุดิบประเภท/ชนิด
เดียวกันกับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยจะมีปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นจากเดิม ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้วัตถุดิบ 
สารเคมี และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันและภายหลังขยายกำลังการ  แสดงดังตารางที ่ 2.3-1  
สรุปได้ดังนี ้

 1) วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

  (1) ลวดดิบ ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 34,800 ตัน/ปี จำนวนเที่ยวขนส่ง 1,220 
เที่ยว/ปี จัดเก็บด้วยวิธีการกองเรียงซ้อนกันในบริเวณพ้ืนที่คลังวัตถุดิบ ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมี
การใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 72,000 ตัน/ปี และมีเที่ยวการขนส่งเพิ่มขึ้นเป็น 2,530 เที่ยว/ปี โดยจัดเก็บด้วยวิธีการ
กองเรียงซ้อนกันในบริเวณพ้ืนที่คลังวัตถุดิบเช่นเดียวกับในปัจจุบัน 

 2) สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

  (1) กรดไฮโดรคลอริค ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 576.0 ตัน/ปี จำนวนเที่ยวขนส่ง 41 
เที่ยว/ปี ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 864.0 ตัน/ปี และมีเที่ยวการขนส่ง
เพ่ิมข้ึนเป็น 61 เที่ยว/ปี จัดเก็บโดยการบรรจุในถังขนาด 8,000 ลิตร วางไว้ในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคมี 

  (2) บอแรกซ์ ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 54.5 ตัน/ปี จำนวนเที่ยวขนส่ง 27 เที่ยว/ปี 
ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีการใช้งานเพ่ิมขึ้นเป็น 87.2 ตัน/ปี และมีเที่ยวการขนส่งเพ่ิมขึ้นเป็น 43 
เที่ยว/ปี จัดเก็บโดยการวางไว้ในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคม ี

  (3) ผงจาระบีแห้ง ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 48.0 ตัน/ปี จำนวนเที่ยวขนส่ง 28 เที่ยว/ปี 
ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีการใช้งานเพ่ิมขึ้นเป็น 72.0 ตัน/ปี และมีเที่ยวการขนส่งเพ่ิมขึ้นเป็น 42 
เที่ยว/ปี จัดเก็บโดยการวางไว้ในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคม ี

  (4) โซเดียมไฮดรอกไซด์ ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 56.2 ตัน/ปี จำนวนเที่ยวขนส่ง 28 
เที่ยว/ปี ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 63.7 ตัน/ปี และมีเที่ยวการขนส่ง
เพ่ิมข้ึนเป็น 31 เที่ยว/ปี จัดเก็บโดยการวางไว้ในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคมี 

 



ร่างข้อเสนอและขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง บริษัท ราขราตนั ไทย ไวร์ จำกัด 
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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. วัตถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการผลิต 

1.1 ลวดดิบ  34,800.0 72,000.0 1,220 2,530 รถบรรทุก 18 ล้อ 
หรือรถเทรลเลอร์ 

ภายในประเทศ  
และต่างประเทศ 

พื้นท่ีคลังวัตถุดิบ เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

2. สารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิต 

2.1 กรดไฮโดรคลอริค  576.0 864.0 41 61 รถบรรทุกแบบถัง ภายในประเทศ บรรจุในถังขนาด 
8,000 ลิตร  

ล้างทำความสะอาดผิวลวด 

2.2 บอแรกซ์  54.5 87.2 27 43 รถกระบะ 4 ล้อ ภายในประเทศ พื้นท่ีเก็บสารเคมี ช่วยพาผงจาระบีแห้งให้ติดไปกับผิวลวด 

2.3 ผงจาระบีแห้ง  48.0 72.0 28 42 รถกระบะ 4 ล้อ ภายในประเทศ พื้นท่ีเก็บสารเคมี ลดแรงเสียดทานขณะรีดลวด 

2.4 โซเดียมไฮดรอกไซด์  56.2 63.7 28 31 รถกระบะ 4 ล้อ ภายในประเทศ พื้นท่ีเก็บสารเคมี ล้างทำความสะอาดผิวลวด 

2.5 กรดซัลฟูริก 49.2 61.5 12 15 รถบรรทุก 6 ล้อ ภายในประเทศ พื้นท่ีเก็บสารเคมี ล้างทำความสะอาดผิวลวด 

2.6 ตะกั่ว  77.5 104.6 15 30 รถบรรทุก 6 ล้อ ภายในประเทศ พื้นท่ีเก็บสารเคมี ลดอุณหภูมิและคลายความเครียดของลวด 

2.7 คอปเปอร์ซัลเฟต  80.7 161.4 52 108 รถกระบะ 4 ล้อ ภายในประเทศ พื้นท่ีเก็บสารเคมี เคลือบผิวลวดเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะกับล้อยาง 

2.8 ทินซัลเฟต  4.2 8.5 21 43 รถกระบะ 4 ล้อ ภายในประเทศ พื้นท่ีเก็บสารเคมี เคลือบผิวลวดเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะกับล้อยาง 

2.9 สารเคลือบกันสนิม  77.1 96.4 39 48 รถบรรทุก 6 ล้อ ภายในประเทศ พื้นท่ีเก็บสารเคมี กันสนิมและเพิ่มอายุการใช้งาน 

3. สารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการซ่อมแซ่มบรรจุภัณฑ์ 

3.1 สี  3.3 7.2 22 48 รถกระบะ 4 ล้อ ภายในประเทศ พื้นท่ีเก็บสารเคมี ใชใ้นการพ่นสีเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์ 

3.2 ทินเนอร์  1.6 3.3 7 15 รถกระบะ 4 ล้อ ภายในประเทศ พื้นท่ีเก็บสารเคมี ผสมกับสีท่ีใช้พ่นบรรจุภัณฑ์ 

4. สารเคมีท่ีใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 

4.1 โซเดียมไฮดรอกไซด์  45.6 68.4 22 33 รถบรรทุก 6 ล้อ ภายในประเทศ พื้นท่ีเก็บสารเคมี ปรับค่าความเป็นกรดด่าง pH 

4.2 ปูนขาว 97.2 145.7 16 24 รถบรรทุก 6 ล้อ ภายในประเทศ พื้นท่ีเก็บสารเคมี ปรับค่าความเป็นกรดด่าง pH 

4.3 กรดซัลฟูริก  2.3 3.5 1 1 รถบรรทุก 6 ล้อ ภายในประเทศ พื้นท่ีเก็บสารเคมี ปรับค่าความเป็นกรดด่าง pH 

4.4 โพลีเมอร์   0.7 1.0 3 5 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ พื้นท่ีเก็บสารเคมี ทำให้ตะกอนจับตัวเป็นก้อน 



ร่างข้อเสนอและขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง บริษัท ราขราตนั ไทย ไวร์ จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 11 

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

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

ประเภทรถ แหล่งที่มา สถานที่จัดเก็บ การใช้ประโยชน์ 
ปัจจุบัน หลังขยาย ปัจจุบัน หลังขยาย 

5. สารเคมีท่ีใช้ในส่วนอื่นๆ 

5.1 สารเคมีระบบน้ำหล่อเย็น      รถกระบะ 4 ล้อ ภายในประเทศ พื้นท่ีเก็บสารเคมี สำหรับปรับสภาพน้ำหล่อเย็นและป้องกัน
การเกิดตะไคร่ - CHEMPRO-5910 0.353 0.529 7 11 

- CHEMPRO-AC 1.234 1.851 16 25 

- CHEMPRO-3100 0.294 0.441 6 9 

- CHEMPRO-2402 0.235 0.353 9 14 

- CHEMPRO-2334 1.939 2.908 11 17 

- Refined Salt 2.526 3.790 5 7 

- CHEMPRO 1900 1.234 1.851 10 15 

5.2 แอมโมเนียมไนเตรต  0.008 0.016 3 ปี/ครั้ง 3 ปี/ครั้ง รถกระบะ 4 ล้อ ภายในประเทศ กล่องเหล็กใน
แผนกควบคุม
คุณภาพ 

ใช้ลอกสารประกอบทองแดงออกจากผิว
ลวดเพ่ือตรวจสอบน้ำหนักของสารเคลือบ
ผิวลวด 

ที่มา :  บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด, 2564



ร่างข้อเสนอและขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร ์จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 12 

  (5) กรดซัลฟรูิก ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 49.2 ตัน/ปี จำนวนเที่ยวขนส่ง 12 เที่ยว/ปี 
ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 61.5 ตัน/ปี และมีเที่ยวการขนส่งเพิ่มขึ้นเป็น 
15 เที่ยว/ปี จัดเก็บโดยการวางไว้ในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคมี 

  (6) ตะกั่ว ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 77.5 ตัน/ปี จำนวนเที่ยวขนส่ง 15 เที่ยว/ปี 
ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีการใช้งานเพ่ิมข้ึนเป็น 104.6 ตัน/ปี และมีเที่ยวการขนส่งเพ่ิมขึ้นเป็น 
30 เที่ยว/ปี จัดเก็บโดยการวางไว้ในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคมี 

  (7) คอปเปอร์ซัลเฟต ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 80.7 ตัน/ปี จำนวนเที่ยวขนส่ง 52 
เที่ยว/ปี ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 161 .4 ตัน/ปี และมีเที่ยวการขนส่ง
เพ่ิมข้ึนเป็น 108 เที่ยว/ปี จัดเก็บโดยการวางไว้ในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคมี 

  (8) ทินซัลเฟต ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 4.2 ตัน/ปี จำนวนเที่ยวขนส่ง 21 เที่ยว/ปี 
ภายหลังขยายกำลังการผลิต คาดว่าจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น  8.5 ตัน/ปี และมีเที่ยวการขนส่งเพิ่มขึ้นเป็น 
43 เที่ยว/ปี จัดเก็บโดยการวางไว้ในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคมี 

  (9) สารเคลือบกันสนิม ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 77.1 ตัน/ปี จำนวนเที่ยวขนส่ง 39 
เที่ยว/ปี ภายหลังขยายกำลังการผลิต คาดว่าจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 96.4 ตัน/ปี และมีเที่ยวการขนส่ง
เพ่ิมข้ึนเป็น 48 เที่ยว/ปี จัดเก็บโดยการวางไว้ในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคมี 

 3) สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการซ่อมแซ่มบรรจุภัณฑ์  

  บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อขนส่งไปจำหน่ายของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ (1) บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว (One-Way Packaging) เช่น แกนกระดาษ กล่องกระดาษ พาเลทไม้ และ 
(2) บรรจุภัณฑ์ใช้หมุนเวียน (Returnable Packaging) เช่น แกนเหล็ก กรงเหล็ก พาเลทเหล็ก โดยเมื่อลูกค้า
ใช้ผลิตภัณฑ์ (ลวดขอบล้อยาง) ของโครงการหมดแล้ว จะส่งบรรจุภัณฑ์กลับคืนให้โครงการ ซึ่งโครงการจะนำ
บรรจุภัณฑ์เหล่านี้มาซ่อมแซมและพ่นสีก่อนนำกลับมาใช้ใหม่  โดยสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการซ่อมแซม 
บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ 

  (1) สีสำหรับพ่น ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 3.3 ตัน/ปี จำนวนเที่ยวขนส่ง 22 เที่ยว/ปี 
ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีการใช้งานเพ่ิมข้ึนเป็น 7.2 ตัน/ปี และมีเที่ยวการขนส่งเพ่ิมขึ้นเป็น 48 
เที่ยว/ปี จัดเก็บโดยการวางไว้ในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคมี 

  (2) ทินเนอร์ ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 1.6 ตัน/ปี จำนวนเที่ยวขนส่ง 7 เที่ยว/ปี 
ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีการใช้งานเพ่ิมขึ้นเป็น 3.3 ตัน/ปี และมีเที่ยวการขนส่งเพ่ิมขึ้นเป็น 15 
เที่ยว/ปี จัดเก็บโดยการวางไว้ในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคมี 
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 4) สารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย  

  (1) โซเดียมไฮดรอกไซด์ ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 45.6 ตัน/ปี จำนวนเที่ยวขนส่ง 22 
เที่ยว/ปี ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 68.4 ตัน/ปี และมีเที่ยวการขนส่ง
เพ่ิมข้ึนเป็น 33 เที่ยว/ปี จัดเก็บโดยการวางไว้ในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคมี 

  (2) ปูนขาว ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 97.2 ตัน/ปี จำนวนเที่ยวขนส่ง 16 เที่ยว/ปี 
ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 145.7 ตัน/ปี และมีเที่ยวการขนส่งเพิ่มขึ้นเป็น 
24 เที่ยว/ปี จัดเก็บโดยการวางไว้ในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคมี 

  (3) กรดซัลฟูริก ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 2.3 ตัน/ปี จำนวนเที่ยวขนส่ง 1 เที่ยว/ปี 
ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว ่าจะมีการใช้งานเพิ ่มข ึ ้นเป ็น 3.5 ต ัน/ปี และมีเท ี ่ยวการขนส่ง  
1 เที่ยว/ปี เช่นเดียวกับในปัจจุบัน จัดเก็บโดยการวางไว้ในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคมี 

  (4) โพลีเมอร์ ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 0.7 ตัน/ปี จำนวนเที่ยวขนส่ง 3 เที่ยว/ปี 
ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 1.0 ตัน/ปี และมีเที่ยวการขนส่งเพิ่มขึ้นเป็น  
5 เที่ยว/ปี จัดเก็บโดยการวางไว้ในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคมี  

 5) สารเคมีที่ใช้ในส่วนอ่ืนๆ 

  (1) สารเคมีที่ใช้ในระบบหล่อเย็น เป็นสารเคมีที่ใช้ในการปรับสภาพน้ำหล่อเย็นและป้องกันการ
เกิดตะไคร่น้ำ ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานของสารเคมีทุกชนิดรวมประมาณ 7.8 ตัน/ปี ภายหลังขยายกำลังการ
ผลิตคาดว่าจะมีการใช้งานเพ่ิมข้ึนเป็นประมาณ 11.7 ตัน/ปี จัดเก็บโดยการวางไว้ในบริเวณพ้ืนที่เก็บสารเคมี 

  (2) แอมโมเนียมไนเตรต ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 0.008 ตัน/ปี ภายหลังขยายกำลัง
การผลิตคาดว่าจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 0.016 ตัน/ปี จัดเก็บโดยใช้กล่องเหล็กเก็บแอมโมเนียม 
ไนเตรตในแผนกควบคุมคุณภาพ 
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2.4 ผลิตภัณฑ์ และการจัดเก็บ  

 ผลิตภัณฑ์ของโครงการ ได้แก่ ขดลวดเสริมแรง หรือลวดขอบล้อยาง (Tyre Bead Wire) มีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น 0.96 มิลลิเมตร 1.20 มิลลิเมตร และ 1.55 มิลลิเมตร เป็นต้น ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์ของโครงการแสดงดังรูปที่ 2.4-1 ปัจจุบันโครงการมีความสามารถในการผลิตสูงสุดประมาณ 97 ตัน/วัน 

จัดเก็บไว้ในบริเวณพื้นที่คลังสินค้าภายในโครงการ โดยภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีกำลังการผลิต

เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 200 ตัน/วัน โดยจะใช้พื้นที่จัดเก็บร่วมกับโครงการปัจจุบัน ก่อนส่งจำหน่ายไปยังลูกค้า

ทั้งภายในประเทศในสัดส่วนร้อยละ 60 และต่างประเทศในสัดส่วนร้อยละ 40 โดยภายหลังขยายกำลังการผลิต

สัดส่วนของลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นภายในในประเทศร้อยละ 70 และต่างประเทศร้อยละ 30 

 

  

ที่มา : บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด, 2564 

รูปที่ 2.4-1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโครงการ  
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2.5 กระบวนการผลิต  

 กระบวนการผลิตของโครงการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบการผลิต ได้แก่ 1) รูปแบบการผลิต 1 การรีด
ลวดโดยตรง (Direct Drawing) สำหรับการผลิตลวดขอบล้อยางขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 1.26 
มิลลิเมตรขึ้นไปและ 2) รูปแบบการผลิต 2 การรีดลวดโดยละเอียด (Fine Drawing) ใช้สำหรับผลิตลวด
ขอบล้อยางขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.20 มิลลิเมตร สำหรับเครื่องจักรที่จะทำการติดตั้งเพิ่มเติม
สำหรับโครงการขยายกำลังการผลิต ได้แก่ เครื่องรีดลวด เครื่องจ่ายลวด และเครื่องม้วนเก็บลวด สำหรับ
กระบวนการเคลือบผิวลวด   

 ขั้นตอนการผลิตของโครงการประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กระบวนการทำความสะอาดผิวลวด  
2) กระบวนการรีดลวดเบื้องต้น 3) กระบวนการปรับโครงสร้างลวดด้วยความร้อน 4) กระบวนการรีดลวด  
5) กระบวนการชุบเคลือบผิวลวด และ 6) กระบวนการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ทั้งนีรู้ปแบบการผลิต 1 จะมีขั้นตอน
การผลิตเพียง 4 ขั้นตอน เนื่องจากรูปแบบการผลิต 1 จะทำการรีดลวดเพียงครั้งเดียว โดยลวดดิบจาก
กระบวนการทำความสะอาดผิวลวดในขั้นตอนที่ 1 จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการรีดลวดในขั้นตอนที่ 4 โดย 
ไม่ผ่านกระบวนการรีดลวดเบื้องต้นและกระบวนการปรับโครงสร้างลวดด้วยความร้อน ผังกระบวนการผลิต
ของโครงการแสดงดังรูปที่ 2.5-1 และรูปที่ 2.5-2 ภาพแสดงการดำเนินงานและเครื่องจักรในปัจจุบันแสดงดัง
รูปที่ 2.5-3 มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) กระบวนการทำความสะอาดผิวลวด  

   โครงการจะรับลวดดิบ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5.5-6.5 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่
ใช้ในกระบวนการผลิต ทำการตรวจสอบน้ำหนัก ขนาด ลักษณะสมบัติ และรายละเอียดต่างๆ ของลวดดิบ 
เมื่อลักษณะสมบัติของวัตถุดิบที่รับมามีคุณภาพตามข้อกำหนดคุณภาพ โครงการจะทำการจัดเก็บเข้าพื้นที่
จัดเก็บวัตถุดิบ ก่อนนำไปเข้ากระบวนการทำความสะอาดผิวลวด ซึ่งจะทำการขัดลวดด้วยอุปกรณ์ลดสนิม 
โดยในขั้นตอนดังกล่าวจะมีการใช้ผงจารบีแห้งเป็นสารหล่อลื่น เพื่อลดแรงเสียดทานในขณะที่ลวดเคลื่อนที่ 
โดยลวดจากการขัดลดสนิมจะเข้าสู่ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดผิวลวดด้วยกรดไฮโดรคลอริก การต้มด้วย
บอแร็กซ์เพื่อให้มีให้ผงจารบีแห้งเกาะติดเส้นลวดได้ง่าย สำหรับเตรียมนำเข้าสู่กระบวนการรีดลวดเบื้องต้น  
และเคลื่อนที่เข้าสู่เตาอบเพื่อกำจัดความชื้นก่อนม้วนเก็บเข้าแกนเหล็ก เพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายสู่กระบวนการ
ถัดไป โดยลวดที่ผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดผิวลวดจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบการผลิต ได้แก่ รูปแบบการ
ผลิต 1 ลวดจะถูกส่งไปยังกระบวนการรีดลวด ในขั้นตอนที่ 4 และในส่วนรูปแบบการผลิต 2 ลวดจะถูกส่งเข้า
สู่กระบวนการรีดลวดเบื้องต้น ในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 
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รูปที่ 2.5-1 แผนผังกระบวนการผลิตโดยย่อ  



ร่างข้อเสนอและขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร ์จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 17 

 

 

การคลายม้วนลวดดิบ (Pay Off) การกำจัดคาร์บอนเคลือบผิวลวดดบิ (Mechanical-Scaler) 

  
ทำความสะอาดผิวลวดด้วยกรด (Acid Pickling) เคลือบผิวลวดด้วยบอแรกซ์ (Borax Coating) 

  
การอบเพื่อกำจัดความชื้น (Dry Oven) ม้วนเก็บลวด (Take Up) 

  
การรีดลวดเบื้องต้น (Pre Drawing) การปรับโครงสร้างลวดด้วยความรอ้น (Heat Treatment) 

ที่มา : บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด, 2564 

รูปที่ 2.5-3 ภาพแสดงการดำเนินงานในปัจจุบัน 
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การคลายความเครียดลวดด้วยบ่อตะกั่ว (Lead Bath) 
การล้างผิวลวดด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 

โดยใช้กระแสไฟฟ้า (Electro Cleaning) 

  
ทำความสะอาดผิวลวดด้วยกรด (Acid Pickling) การเคลือบผิวด้วยบอแรกซ์ (Borax Coating) 

  
การอบเพื่อกำจัดความชื้น (Dry Oven) ม้วนเก็บลวด (Take Up) 

  
การรีดลวด (Wire Drawing) การคลายความเครียดลวดด้วยบ่อตะกั่ว (Lead Bath) 

ที่มา : บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด, 2564 

รูปที่ 2.5-3 (ต่อ)  ภาพแสดงการดำเนินงานในปัจจุบัน 
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การล้างผิวลวดด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4) โดย
ใช้กระแสไฟฟ้า (Electro Cleaning) 

การชุบเคลือบผิวลวด (Bronze Coating process) 

  

การอบเพื่อกำจัดความชื้น (Dry Oven) การเคลือบสารป้องกันสนิม (Cumeron Coating) 

  
ม้วนเก็บลวด (Take Up) การบรรจุผลิตภัณฑ์ (Packing) 

ที่มา : บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด, 2564 

รูปที่ 2.5-3 (ต่อ)  ภาพแสดงการดำเนินงานในปัจจุบัน 
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  2) กระบวนการรีดลวดเบื้องต้น   

   กระบวนการรีดลวดเบื ้องต ้นเป ็นกระบวนการสำหร ับผลิตลวดล ้อยางขนาดเล ็กท ี ่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.20 มิลลิเมตร (รูปแบบการผลิต 2) เนื่องจากลวดดิบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.50 
มิลลิเมตร ไม่สามารถที่จะนำมารีดเป็นลวดขนาดเล็ก เช่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.89 มิลลิเมตร และ 0.96 
มิลลิเมตร ภายในครั้งเดียวได้ จึงจำเป็นต้องมีการลดขนาดลวดเบื้องต้นจากเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.50 มิลลิเมตร เป็น 
3.18 มิลลิเมตรก่อน ด้วยเครื่องรีดลวดที่ประกอบด้วยหัวลดขนาด จำนวน 6 หัว ขั้นตอนนี้จะมีการใช้สารหล่อลื่น
ในรูปของผงจารบีแห้ง เพื่อลดแรงเสียดทานในขณะรีดลวด และม้วนลวดเข้าแกนเหล็ก เพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายสู่
กระบวนการถัดไป 

  3) กระบวนการปรับโครงสร้างลวดด้วยความร้อน  

   กระบวนการปรับโครงสร้างลวดด้วยความร้อนเป็นกระบวนการสำหรับผลิตลวดล้อยางขนาดเล็ก
ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.20 มิลลิเมตร (รูปแบบการผลิต 2) เช่นเดียวกัน โดยลวดที่ผ่านการรีดลวดเบื้องต้น
แล้ว โครงสร้างในระดับอนุภาคของลวดจะเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องมีการปรับโครงสร้างของลวดด้วยความร้อนเพ่ือ
เพิ่มความแข็งแรงและเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่การรีดลวด เพื่อลดขนาดลวดอีกครั้ง โดยลวดจะถูกล้างทำ
ความสะอาดด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และน้ำเปล่า ตามลำดับ ก่อนที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่เตาเผาลวดที่มี
ความร้อนประมาณ 1,030 องศาเซลเซียส และเคลื่อนที่ผ่านบ่อตะกั่วเพื่อคลายความเครียดของลวด โดยลวดที่
เคลื่อนที่ผ่านบ่อตะกั่วจะต้องทำความสะอาดผิวลวดด้วยน้ำเปล่า การล้างด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์โดย
ใช้กระแสไฟฟ้า และการล้างด้วยกรดไฮโดรคลอริก ก่อนต้มด้วยบอแรกซ์เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการรีดลดขนาด
ในขั้นตอนถัดไป  

  4) กระบวนการรีดลวด  

   ลวดที่เข้าสู่ขั้นการรีดลวดจะมาจาก 2 รูปแบบการผลิต ได้แก่ 1. ลวดที่มาจากขั้นตอนการทำ
ความสะอาดผิวลวด ซึ่งเป็นลวดสำหรับผลิตลวดขอบล้อยางขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 1.26 
มิลลิเมตรขึ้นไป (รูปแบบการผลิต 1) และ 2. ลวดที่ผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดผิวลวดด้วยความร้อนเป็น
ลวดสำหรับผลิตลวดขอบล้อยางขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.20 มิลลิเมตร (รูปแบบการผลิต 2) 
โดยลวดจะถูกส่งเข้าเครื่องรีดลวด ประกอบด้วยหัวลดขนาด จำนวน 12-14 หัว เมื่อลวดวิ่งผ่านหัวลดขนาด
แต่ละหัวจะถูก “รีด” กล่าวคือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดจะลดลง และความยาวของลวดจะเพิ่มขึ้น 
จนกระท่ังลวดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามขนาดที่ต้องการ ขั้นตอนนี้จะมีการใช้สารหล่อลื่นในรูปของผงจารบี
แห้ง เพื ่อลดแรงเสียดทานในขณะรีดลวด โดยลวดที่ผ่านการรีดลดขนาดจะถูกม้วนลวดเข้าแกนเหล็ก 
(Bobbin) เพ่ือเตรียมเคลื่อนย้ายสู่กระบวนการถัดไป 
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  5) กระบวนการชุบเคลือบผิวลวด  

   ลวดจากทั้ง 2 รูปแบบการผลิตจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการชุบเคลือบผิวลวด ซึ่งเป็นกระบวนการ
เคลือบผิวลวดด้วยสารละลายคอบเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) และทินซัลเฟต (TnSO4) เพื่อให้เส้นลวดมีแรงยึดเกาะ
กับผิวยางขอบล้อ โดยนำลวดที่ผ่านขั้นตอนการลดขนาดมาแล้ว จะเข้าสู่การปรับโครงสร้างลวดโดยใช้ความร้อน
ภายในบ่อตะกั่ว เพ่ือคลายความเครียดของลวด และจะต้องผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดอีก 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
การล้างด้วยน้ำเปล่า การล้างด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4) โดยใช้กระแสไฟฟ้า และการล้างด้วย
สารละลายกรดไฮโดรคลอลิค (HCl) เพื่อกำจัดตะกั ่วที ่อาจติดมากับผิวลวด ก่อนทำการเคลือบผิวลวดด้วย
สารละลายคอบเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) และทินซัลเฟต (SnSO4) หลังจากนั้นจะต้องทำการล้างลวดด้วยน้ำร้อน 
เป่าลม และอบแห้งด้วยเตาอบ ก่อนทำการเคลือบสารกันสนิม ซึ่งเป็นสารประกอบออร์แกนิค CP90 Xylene 
เพ่ือยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 

  6) กระบวนการม้วนเก็บลวดและบรรจุหีบห่อ  

   ผลิตภัณฑ์แต่ละขนาดของโครงการจากทั ้ง 2 รูปแบบการผลิตจะถูกม้วนเข้าแกนเหล็ก 
(Spool) หรือแกนกระดาษ (Paper Core) และทำการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบคุณภาพโดย
หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดและพร้อมจำหน่ายจะมีการบรรจุใน
หีบห่อเพื่อป้องกันสนิม โดยบรรจุภัณฑ์แบบแกนเหล็กจะมีน้ำหนักสุทธิต่อลูก ประมาณ 450-500 กิโลกรัม 
ส่วนผลิตภัณฑ์แบบแกนกระดาษจะมีน้ำหนักสุทธิต่อลูก ประมาณ 380-430 กิโลกรัม จากนั้นจะทำการขน
ย้ายไปที่แท่นรอง (Pallet) หรือใส่ในกรง (Cage) เพื่อความสะดวกในการขนส่ง โดยปกติโครงการจะทำการ
บรรจุผลิตภัณฑ์ 3 ลูกต่อ 1 แท่นรอง (Pallet) หรือ 3 ลูกต่อ 1 กรง (Cage) ผลิตภัณฑ์ของโครงการจะจัดเก็บ
ไว้ภายในคลังสินค้าที่มีหลังคาปกคลุม ขนาดพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตร สามารถจัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้
ทั้งหมดประมาณ 3,200 ลูก หรือคิดเป็นน้ำหนัก 1,500 ตัน สำรองการจัดเก็บไว้ได้นาน 15 วัน โดยแยก
จัดเก็บตามขนาดและชนิดของบรรจุภัณฑ์ ก่อนจัดส่งให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้
รถบรรทุก 10 ล้อ และรถบรรทุก 18 ล้อเป็นหลัก 
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2.6 ระบบสาธารณูปโภค 

2.6.1 การใช้น้ำ  

 ปัจจุบันโครงการมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 230 ลูกบาศก์เมตร/วัน และภายหลังขยายกำลังการ
ผลิตคาดว่ามีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 280 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการรับน้ำประปา 
มาจากนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี รายละเอียดแสดงดังตารางที ่2.6.1-1  

ตารางท่ี 2.6.1-1 ปริมาณการใช้น้ำประปาของโครงการ 

รายการ 
ปริมาณน้ำใช้ (ลบ.ม./วัน) 

ปัจจุบนั โครงการส่วนขยาย ภายหลังขยายกำลังการผลิต 
1.  การอุปโภค-บริโภคของพนักงาน 20 3 23 
2.  กระบวนการผลิต 200 39 239 
3.  พื้นที่สีเขียว  18 0 18 

รวม 238 42 280 
ที่มา : บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด, 2564 

2.6.2 ไฟฟ้า 

 ปัจจุบันโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 2.29 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ภายหลังขยายกำลัง
การผลิตคาดว่าจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 4.17 เมกะวัตต์-ชั่วโมง โดยโครงการรับไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธาราม และทำการเชื่อมต่อผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ โดยปัจจุบันมีระบบ
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 2,000 กิโลโวลต์-แอมแปร์ จำนวน 2 ชุด โดยโครงการส่วนขยายจะมีการติดตั้ง 
หม้อแปลงขนาด 2,000 กิโลโวลต์-แอมแปร์เพิ่มอีกจำนวน 1 ชุด ดังนั้นภายหลังขยายกำลังการผลิตจะมีหม้อ
แปลงไฟฟ้าขนาด 2,000 กิโลโวลต์-แอมแปร์จำนวน 3 ชุด  

2.6.3 เชื้อเพลิง 

 กิจกรรมการผลิตของโครงการมีการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) เป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับ

การต้มบอแรกซ์ การเพิ ่มอุณหภูมิเตาอบลวด เตาเผาลวด เตาน้ำมันร้อน และบ่อตะกั ่วสำหรับคลาย

ความเครียดลวด ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 220 ล้านบีทียู/วัน ภายหลังขยายกำลังการผลิตมี

ปริมาณการใช้งานเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 250 ล้านบีทียู/วัน โดยโครงการรับก๊าซธรรมชาติจากสถานีก๊าซเขต 5 

จังหวัดราชบุรี (PTT) ก่อนเชื่อมต่อไปยังสถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ (MRS) ด้านหน้าโครงการ

ก่อนส่งไปยังหน่วยผลิตต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่โครงการ   
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2.6.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 

 ระบบรวบรวมน้ำของโครงการเป็นรางรวบรวมน้ำฝนที่กำหนดให้น้ำไหลตามแรงโน้มถ่วง (Gravity)  
คือ น้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการจะระบายลงสู่รางระบายน้ำแบบท่อคอนกรีตและมีบ่อพักที่วางขนานไปตาม
แนวยาวของอาคารโรงงาน เชื่อมต่อไปยังระบบระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี  

2.7 มลพิษและการควบคุม 

 กระบวนการผลิตของโครงการก่อให้เกิดมลพิษหลัก แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางเสียง มลพิษทางน้ำ และกากของเสีย มีแหล่งกำเนิดและการจัดการมลพิษ ดังนี้ 

2.7.1 มลพิษทางอากาศและการควบคุม  

 มลพิษทางอากาศหลักของโครงการ ได้แก่ 1) ฝุ่นละออง (TSP) จากกระบวนการขัดผิวลวดดิบ และ
การรีดลวด 2) มลพิษเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) และ 3) ไอระเหยของสาร
ต่างๆ ที่เกิดจากองค์ประกอบของวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ฝุ่นละออง (TSP) จากกระบวนการขัดผิวลวดดิบ และกระบวนการรีดลวด 

กระบวนการขัดผิวลวดดิบด้วยเครื่อง Mechanical-Scaler เป็นการกำจัดสนิมทีผ่ิวของลวดดิบออก 

เพื่อเตรียมสภาพผิวลวดก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการรีดลวดเบื้องต้น โดยในขั้นตอนดังกล่าวจะมีฝุ่นละออง 

(TSP) ที่เกิดจากการขัดผิวลวดดิบเกิดขึ้น สำหรับในส่วนของกระบวนการรีดลวดจะมีฝุ่นละอองที่เกิดจากผง

จารบีแห้งที่ใช้ในการหล่อลื่นเพ่ือลดการเสียดสีของลวดกับเครื่องจักร 

 2) มลพิษเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)  

  มลพิษที ่เกิดจากการเผาไหม้เชื ้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) และก๊าซต่าง ๆ ที่เกิดจากองค์ประกอบ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละออง 
เป็นต้น โดยกระบวนการผลิตที่มีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งเชื้อเพลิง ได้แก่ 1) การต้มบอแร็กซ์และการ
เพิ ่มอุณหภูมิเตาอบในกระบวนการทำความสะอาดลวด 2) เตาเผาลวด บ่อตะกั ่ว และบ่อบอแร็กซ์ใน
กระบวนการปรับโครงสร้างลวดด้วยความร้อน 3) บ่อตะกั่วในกระบวนการชุบเคลือบผิวลวด และ 4) ระบบ
เตาน้ำมันร้อน 
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 3) ไอระเหยของสารต่างๆ ที่เกิดจากองค์ประกอบของวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต  

  ไอระเหยที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโครงการแบ่งออกเป็น 3 ชนิดหลัก ได้แก่ ไอกรด/ไอด่าง  
ไอตะกั่ว และไอระเหยของสารกันสนิม  

  - ไอกรด/ไอด่าง เป็นไอระเหยที่เกิดจากขั้นตอนการทำความสะอาดผิวลวดดิบในกระบวนการ
เตรียมผิวลวด รวมทั้งก่อนและหลังการรีดลวด โดยการทำความสะอาดแต่ละขั้นตอนมีการใช้สารละลาย
แตกต่างกันไป ได้แก่ สารละลายกรดไฮโดรคลอริก สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และสารละลายกรดซัลฟูริก  

  - ไอตะกั่ว เป็นไอระเหยที่เกิดจากขั้นตอนการปรับโครงสร้างลวด โดยโครงการจะนำลวดที่ผ่าน
ขั้นตอนการรีดลวดเคลื่อนที่ผ่านบ่อตะกั่วที่มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างคงที่เพื่อคลายความเครียดของลวด 
เนื่องจากโครงการใช้ตะกั่วเป็นสื่อกลางความร้อน 

  - ไอระเหยของสารกันสนิม เป็นไอระเหยที่เกิดจากขั้นตอนชุบลวดด้วยสารกันสนิม โดยลวด 
ที่มีขนาดตามความต้องการของลูกค้าจะเคลื่อนที่ผ่านอ่างชุบลวดด้วยสารกันสนิมก่อนเข้าสู่กระบวนการบรรจุ 
หีบห่อเพ่ือจัดจำหน่ายต่อไป  

2.7.2 เสียงและการควบคุม  

 โครงการปัจจุบันมีแหล่งกําเนิดเสียงดังที่สําคัญ เช่น เครื่องขัดสนิมที่ผิวลวดดิบ  และหัวเป่าลมเพื่อทำ
ให้ลวดแห้ง เป็นต้น ทั้งนี้โครงการจะมีมาตรการในการควบคุมระดับเสียงต่อพนักงาน รวมทั้งได้กำหนด
มาตรการในป้องกันแก้ไขผลกระทบจากการได้รับสัมผัสเสียงโดยเรียงลำดับความสำคัญในการควบคุมตั้งแต่
การควบคุมท่ีแหล่งกำเนิด การควบคุมท่ีทางผ่านของเสียง และการป้องกันที่ตัวผู้รับหรือพนักงาน ตามลำดับ 

2.7.3 น้ำเสียและการจัดการ  

 น้ำเสียของโครงการในปัจจุบันเกิดจากกิจกรรมการใช้น้ำของพนักงานและน้ำเสียจากกิจกรรมการผลิต 
ปัจจุบันปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 120.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมี
ปริมาณน้ำเสียเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 150.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีรายละเอียดดังนี้  

 1) น้ำเสียจากการอุปโภคและบริโภคของพนักงาน ปัจจุบันโครงการมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 16.0 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีน้ำเสียประมาณ 18.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) น้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม และ 2) น้ำเสียจากโรงอาหาร โดยน้ำเสียจาก 
โรงอาหารจะระบายเข้าสู่ระบบดักไขมัน ส่วนน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียสำเร็จรูปเพ่ือบำบัดน้ำเสียให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ก่อนระบายน้ำเสียไป
ยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของของนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี เพ่ือทำการบำบัดอีกครั้ง 
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 2) น้ำเสียจากกระบวนการผลิต ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 104.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลัง
ขยายกำลังการผลิตจะมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 131.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน เท่ากับในปัจจุบัน โดยน้ำเสียจะถูก
บำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโครงการจนมีค่าอยู่ในเกณฑ์ควบคุมของนิคมฯ ก่อนระบายลงระบบ
รวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ เพ่ือส่งไปบำบัดต่อที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 

2.7.4 การจัดการกากของเสีย 

 ขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากโรงงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ขยะมูลฝอยจาก
การอุปโภค-บริโภคของพนักงาน และกากของเสียจากกระบวนการผลิต โดยจะถูกรวบรวมไปยังพื้นที่จัดเก็บ
กากของเสียของโครงการ เพ่ือรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการมารับไปกำจัดต่อไป  

 1) ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน  

  ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน ประกอบด้วย ขยะมูลฝอยทั่วไป เช่น เศษอาหาร 
ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น กระดาษ แก้ว และพลาสติก เป็นต้น และขยะอันตราย เช่น 
หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย และหมึกพิมพ์ เป็นต้น ปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 58.1 ตัน/ปี และภายหลัง
ขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเป็น 67.2 ตัน/ปี โดยโครงการจะจัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอย
ไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ ก่อนรวบรวมไว้ในบริเวณพื้นที่เก็บมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของ
พนักงาน เพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลฯ รับไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล และ/หรือนำ
กลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 

 2) กากของเสียจากกระบวนการผลิต 

  ของเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการ สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  (1) ของเสียอันตราย (Hazardous Waste) คือ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสีย
อันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ได้แก่  
กรดไฮโดรคลอริคเสื่อมสภาพ (HCl) เศษผ้าปนเปื้อน ถุงกระดาษปนเปื้อน ถุงพลาสติกปนเปื้อน กากตะกอน  
ผงจาระบีแห้ง ประมาณ 955 ตัน/ปี และภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 1,674  
ตัน/ปี ซึ่งจะถูกรวบรวมไว้ในอาคารเก็บของเสียและถุงบิ๊กแบ็คของโครงการก่อนให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดหรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป 

  (2) ของเสียไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste) คือ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
ของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
เช่น เศษลวด และผงขี้เหล็ก เป็นต้น ปัจจุบันมีปริมาณของเสียไม่อันตรายประมาณ 90 ตัน/ปี และภายหลัง
ขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 175 ตัน/ปี ซึ่งจะถูกรวบรวมใส่ถุกบิ๊กแบ็คและ 
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จัดเก็บไว้ในโรงเก็บกากของเสียของโครงการ ก่อนให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับ
ไปกำจัด หรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป 

2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

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

2.9 ประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ ์

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

 อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานของ
โครงการและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โครงการได้จัดทำแผนรับเรื่องราวร้องเรียนและกำหนดระยะเวลาใน
การตอบกลับ โดยมีขั้นตอนการรับปัญหาข้อร้องเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต้องครอบคลุมในทุก
ประเด็นที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งใช้ระบบการติดต่อสื่อสารและการ
ดำเนินงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ 

3. ผู้ดำเนินการ 

 บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด (เจ้าของโครงการ) และบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด (บริษัท
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) 

4. สถานที่ท่ีจะดำเนินการ 

 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะศึกษาภายในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร และศึกษาไกลออกไปจน
สิ้นสุดผลกระทบในประเด็นนั้น ๆ ส่วนการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
จะดำเนินการศึกษาภายในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่โครงการ ซ่ึงครอบคลุม 12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังตารางท่ี 2.9-1 และรูปที่ 2.1-1    
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ตารางท่ี 2.9-1 พ้ืนที่การศึกษาด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ลำดับ เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล อำเภอ จังหวัด 
1 เทศบาลเมืองโพธาราม โพธาราม โพธาราม ราชบุร ี

 2 เทศบาลตำบลบา้นฆ้อง บ้านฆ้อง 
3 เทศบาลตำบลคลองตาคต คลองตาคต 

4 เทศบาลตำบลบา้นสงิห์ บ้านสิงห์ 

5 เทศบาลตำบลดอนทราย ดอนทราย 
6 เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เจ็ดเสมียน 

7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด บางโตนด 
8 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล ท่าชุมพล 

9 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย คลองข่อย 
10 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สามเรือน เมืองราชบุรี 

11 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ท่าราบ 
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา หนองกลางนา 

 

5. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 

 การพัฒนาโครงการจะเริ่มจากกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ และมวลชนสัมพันธ์ และการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประมาณ 7 เดือน หลังจากที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
โครงการแล้วเสร็จ โครงการจะใช้เวลาก่อสร้าง/ติดตั้งเครื่องจักร ประมาณ 12 เดือน  

กิจกรรม 
ปีที่ 1 (เดือน) ปีที่ 2 (เดือน) ปีที่ 3 (เดือน) 

1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 

1 .การประชาสัมพันธ์โครงการฯ             
2. การจัดทำรายงานการประเมิน 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

 
           

3. การพิจารณารายงานฯ             
4. การก่อสร้างโครงการ     

 
       

5. เริ่มดำเนินการผลิตโครงการ 
   ส่วนขยาย 

    
  

      

ที่มา: บริษัท ราชราตัน ไทยไวร์ จำกัด, 2564 
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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 
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  (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 

รับฟังความคิดเห็น 
คร้ังท่ี 2 

กิจกรรมการผลิต ระบบสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ 
การจัดการ 

สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากร 

ทางกายภาพ 

ทรัพยากร 

ทางชีวภาพ 

คุณค่าการใช้
ประโยชน์ 
ของมนุษย์ 

คุณค่าต่อ 

คุณภาพชีวิต 

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

การสำรวจ 

ความคิดเห็น 



ร่างข้อเสนอและขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร ์จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 31 

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 



ร่างข้อเสนอและขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร ์จำกัด 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 32 

8.  แผนงานการให้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของโครงการ 

กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินการ 
1. ช่วงจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
  1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อ

กำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2564  

  1.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอและขอบเขตการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประชุมคร้ังที่ 1)  

สิงหาคม พ.ศ. 2564 

  1.3 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

กันยายน พ.ศ. 2564 

  1.4 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาและร่างมาตรการ
ด้านสิ่งแวดลอ้มของโครงการ (ประชุมคร้ังที่ 2) 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

2. ภายหลังดำเนินโครงการ 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ    2.1 การประชาสัมพันธ์ขอ้มูลโครงการฯ  

   2.2 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ ์

9. ช่องทางการสื่อสาร 

 ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ให้ข้อเสนอแนะ ข้อวิตกกังวลต่ อ
การดำเนินโครงการ หรือการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตามช่องทาง
สื่อสาร ดังนี้ 

หน่วยงาน ช่องทางการติดต่อ 

เจ้าของโครงการ 
บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด 

ท่ีอยู่ นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี เลขท่ี 155/11 หมู่ 4  
ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 

โทรศัพท์ 032-919-926 
ผู้ประสานงานโครงการ โทรสาร 032-919-927 
คุณปฐมนนท์  แจ่มจันทร์  
(รองผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริหารโครงการ) 

อีเมล pmo@rajratan.co.th 

คุณสมชาย  ปานประเสริฐ  
(รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและความปลอดภัย) 

 hr@rajratan.co.th 

บริษัทท่ีปรึกษา 
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด (FTC) 

ท่ีอยู่ 99/2 หมู่ท่ี 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

 โทรศัพท์ 02-105-4608 ต่อ 106 
ผู้ประสานงานโครงการ โทรสาร 02-105-4609 
คุณสาทิตา ฟักประไพ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) อีเมล Sathita@4tier.co.th 
คุณจันทร์ทิพย์ อยู่ดี   Chantip@4tier.co.th 
(นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม) เว็บไซด์ www.4tier.co.th 
 เว็บเพจ www.facebook.com/4tierconsultants 

 


