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การประชุมรับฟงความคิดเห็นตอการจัดทำรางรายงานและมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

ตั้งอยูทีน่ิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

************************************ 

1. ความเปนมาของโครงการและวัตถุประสงคของการจัดทำรายงานฯ 

1.1 ความเปนมาของโครงการ 

 บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เปดดำเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2549 ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี 

ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โรงงานมีพื้นที่ประมาณ 23-2-97 ไร หรือประมาณ 37,988 

ตารางเมตร บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมการผลิตภายใตชื่อ “โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง” (ตอไปจะเรียกวา 

“โครงการ”) มีกำลังการผลิตประมาณ 98.86 ตัน/วัน ตามทะเบียนผู ประกอบการอุตสาหกรรมเลขที่ 

82260300125508 ประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 64 (6) ประกอบกิจการผลิตขดลวดเสริมแรง 

 ขดลวดเสริมแรง ที่โครงการผลิตไดจะนำไปใชเปนลวดขอบลอยาง (Tyre Bead Wire) หรือขดลวด

เสริมแรง (Reinforcement Wire) โดยในปจจุบันความตองการสินคาของโครงการ เพิ่มสูงขึ้นทุกป ทั้งจาก

ตลาดภายในประเทศและตางประเทศ โครงการจึงมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมมีกำลังการผลิตประมาณ 

98.86 ตัน/วัน เปนประมาณ 200.00 ตัน/วัน เพื่อรองรับความตองการดังกลาว 

 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ

ดำเนินการ ซึ่งตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 136 ตอนพิเศษ 3 ง วันที่  

4 มกราคม พ.ศ. 2562 กำหนดให “อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกลา ที่มีกำลังการผลิตแตละชนิดหรือรวมกัน

ตั้งแต 100 ตันตอวันขึ้นไป” ตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดำเนินการในข้ันถัดไป 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทำรายงานฯ 

 การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ มีวัตถุประสงคของการจัดทำรายงานฯ ดังนี ้

 1) เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการ วัตถุดิบ สารเคมี เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑและผลพลอยได กระบวน 

การผลิต รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ ระบบสาธารณูปโภคและหนวยเสริมการผลิต ระบบระบายน้ำ

และปองกันน้ำทวม มลพิษและการควบคุม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คนงานและพนักงาน พื้นที่ 

สีเขียวและแนวกันชน แผนชุมชนสัมพันธ การจัดการขอรองเรียน ทั้งในสวนโครงการปจจุบันและโครงการ

สวนขยาย รวมถึงการจัดการในระยะกอสรางของโครงการสวนขยาย 
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 2) เพื่อสำรวจ รวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอม ที ่กำหนดไวในรายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เพ่ือทบทวนมาตรการฯ ของโครงการในปจจุบัน และเสนอแนะมาตรการฯ เพ่ิมเติม 

 3) เพื่อสำรวจ รวบรวมขอมูล และวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งครอบคลุมใน

ดานทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คณุคาการใชประโยชนของมนุษย และ

คุณคาคณุภาพชีวิต ท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ทั้งในระยะกอสรางและระยะดำเนินการ 

 4) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการทั้งทางตรงและทางออม 

ครอบคลุมดานทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชน

ของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต ทั้งในระยะกอสรางและระยะดำเนินการ 

 5) เพื่อทบทวนมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการในปจจุบัน และเสนอแนะ

มาตรการฯ เพิ่มเติม เพื่อใชในการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นนอยที่สุด ทั้งระยะกอสราง

และระยะดำเนินการ  

 6) เพื่อทบทวนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการในปจจุบัน และเสนอแนะ

มาตรการฯ เพิ่มเติม เพ่ือเปนการเฝาระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 

รวมทั้งใชในการประเมินมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบที่โครงการนำมาปฏิบัติวามีความเหมาะสม

เพียงใด ทั้งระยะกอสรางและระยะดำเนินการ 

 7) เพ่ือประชาสัมพันธโครงการและดำเนินการดานการมีสวนรวมของประชาชน โดยจัดใหมีการรับฟง

ความคิดเห็นตอโครงการ ทั้งการรับฟงความคิดเห็นตอรางขอเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และการรับฟงความคิดเห็นตอรางรายงานและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความ

คิดเห็นตอโครงการ 

1.3 แนวทางการจัดทำรายงานฯ 

 การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดกำหนดแนวทางและกรอบแนวคิดในการศึกษา

และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง โดยอางอิงหัวขอการศึกษาจากกฎหมายและ

แนวทางที่เก่ียวของ ดังนี้ 

 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ

ดำเนินการ ซึ่งตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน

การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 

 2) ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม เรื ่อง แนวทางการมี 

สวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ประกาศ ณ วันที่ 8 

มกราคม พ.ศ. 2562) 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซัลแตนต จำกัด หนาที่ 3 

 3) แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอมดานโครงการหรือกิจการดาน

อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (สผ.) (ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 4) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานคุณภาพอากาศ สำหรับ

โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปโตรเคมี และพลังงาน จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) 

 5)  แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานคุณภาพเสียง สำหรับโครงการ

ประเภทอุตสาหกรรม ปโตรเคมี และพลังงาน จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) 

 6)  แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานการจัดการน้ำเสีย สำหรับ

คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562) 

 7) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานผลกระทบตอสุขภาพ สำหรับ

คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จัดทำโดยสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) (ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 พื้นท่ีตั้งโครงการ 

 โครงการตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แสดงดัง 

รูปท่ี 2.1-1 และรูปท่ี 2.1-2 โดยมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่โดยรอบโครงการ ดังนี้  

  ทิศเหนือ   ตดิกับ  พื้นท่ีสีเขียวและแนวกันชนของนิคมอุตสาหกรรมราชบุร ี

  ทิศใต   ติดกับ  บริษัท ไดมอนด พรีเสรฟ ฟูด จำกัด พื้นที่วาง โรงงานและคลังสินคาของ

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด และบริษัท ริกิ การเมนส จำกัด 

  ทิศตะวันออก  ติดกับ  บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด 

  ทิศตะวันตก  ติดกับ  ระบบสาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซัลแตนต จำกัด หนาที่ 4 

 

รูปท่ี 2.1-1 ที่ตั้งโครงการและขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาดานเศรษฐกิจและสังคม (รัศมี 5 กิโลเมตร) 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด  หนาที่ 5 

 

รูปที่ 2.1-2 ที่ตั้งโครงการและอาณาเขตโดยรอบพ้ืนที่โครงการ  



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซัลแตนต จำกัด  หนาที่ 6 

2.2 การใชประโยชนพื้นที ่

 โครงการมีพื้นที่ประมาณ 23-2-97 ไร หรือประมาณ 37,988 ตารางเมตร แบงพื้นท่ีใชประโยชนออกเปน

สวนตางๆ ประกอบดวย พื้นที่สวนผลิต พื้นที่สวนสาธารณูปโภคและเสริมการผลิต พื้นที่วางรอการใชประโยชน 

และพ้ืนที่สีเขียว โดยการขยายกำลังการผลิตของโครงการจะมีการติดตั้งเครื่องจักรเพ่ิมเติมภายในอาคารผลิตเดิม 

และปรับปรุง/ติดตั้งระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ รวมถึงการจัดใหมีถังพักน้ำทิ้ง ถังพักน้ำทิ้งฉุกเฉินภายในโครงการ 

ซึ่งไมมีการกอสรางอาคาร และ/หรือการขยายขอบเขตพื้นที่โครงการเพิ่มเติมแตอยางใด ดังนั้นการขยายกำลัง

การผลิตของโครงการจึงไมมีการขยายขอบเขตพื้นที ่โครงการแตอยางใด รายละเอียดการใชประโยชนพื้นที่

โครงการ ดังตารางที่ 2.2-1 และรูปที่ 2.2-1 สรุปไดดังนี ้

 1) พื้นท่ีสวนผลิต ประกอบดวย อาคารผลิต 1 และอาคารผลิต 2 ปจจุบันมีพ้ืนที่ประมาณ 5-0-16.75 ไร 

หรือประมาณ 8,067.00 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 21.24 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ภายหลังขยายกำลัง 

การผลิตโครงการจะยายแผนกชุบเคลือบผิวลวดจากอาคารผลิต 1 ไปอยูภายในอาคารผลิต 2 ที่มีอยูในปจจุบัน 

และทำการจัดสรรสัดสวนการพ้ืนที่ใชสอยภายในอาคารผลิต 2 ใหมใหเหมาะสม โดยไมมีการกอสรางอาคารผลิต

เพ่ิมเติมแตอยางใด ดังนั้น โครงการภายหลังขยายกำลังการผลิตจึงพ้ืนที่สวนผลติเทากับโครงการปจจุบัน 

 2) พื้นที่สวนสาธารณูปโภคและเสริมการผลิต ประกอบดวย โรงบำบัดน้ำเสีย โรงคัดเก็บกากของเสีย 

บอพักน้ำเสีย พื้นที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง พื้นที่เก็บสารเคมี โรงอาหาร ระบบหลอเย็นและน้ำเย็น ระบบน้ำรอน 

และระบบกรองน้ำ เครื ่องอัดอากาศ หมอแปลงไฟฟา และพื ้นที ่เสริมการผลิตอื ่นๆ เชน สถานี MRS  

ปอม รปภ. ทางเทา โรงจอด และพื้นที่วางระหวางอาคาร เปนตน ปจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 10-2-46.79 ไร 

หรือ 16,987.16 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 44.72 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด ภายหลังขยายกำลังการผลิต

โครงการมีการกอสรางบอพักน้ำทิ้ง บอพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบหลอเย็นและ

น้ำเย็น ระบบน้ำรอนและระบบกรองน้ำ และการปรับปรุงรางระบายน้ำฝนของโครงการ ซึ่งสวนใหญจะเปน

การปรับปรุงระบบในบริเวณพื้นที่เดิมที่มีอยูในปจจุบัน และบางสวนจะเปนการนำพื้นที่เสริมการผลิตอื่นๆ  

มาใชงานแทน จึงไมทำใหพื้นที่สวนสาธารณูปโภคและเสริมการผลิตโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น โครงการ

ภายหลังขยายกำลังการผลิตจึงพ้ืนที่สวนสาธารณูปโภคและเสริมการผลิตเทากับโครงการปจจุบัน 

 3) พื้นที่วางรอการใชประโยชน เปนพ้ืนที่วาง โครงการปจจุบัน และภายหลังขยายกำลังการผลิตไมมี 

การใชประโยชนในพื้นที่ดังกลาว มีพื้นที่ประมาณ 1-1-69.03 ไร หรือ 2,276.12 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 

5.99 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด  

 4) พื้นที่สีเขียว ภายหลังขยายกำลังการผลิตจะไมมีการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่สีเขียวของโครงการ 

แตอยางใด โดยโครงการปจจุบันจัดใหมีพ้ืนที่สีเขียวประมาณ 1-0-83.41 ไร หรือประมาณ 1,933.64 ตารางเมตร 

คิดเปนรอยละ 5.09 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยจะทำการปลูกไมยืนตน เชน อโศกอินเดีย ปาลมเหลือง

ปรีดียาธร ราชพฤกษ และตะแบก เปนตน เพ่ือเปนแนวกันชน (Buffer Zone) และยังชวยปองกันเสียงดังและ

ฝุนละอองที่อาจสงผลกระทบตอพื้นที่ขางเคยีง  

 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซัลแตนต จำกัด  หนาที่ 7 

ตารางที่ 2.2-1 การใชประโยชนที่ดินของโครงการ 

รายละเอียด 

การใชประโยชนท่ีดินของโครงการ 

ปจจุบัน ภายหลังขยายกำลังการผลิต 

ไร ตร.ม. รอยละ ไร ตร.ม. รอยละ 

1. พื้นท่ีสวนผลิต       

 1.1 อาคารผลิต 1 5-0-16.75 8,067.00 21.24 5-0-16.75 8,067.00 21.24 

 1.2 อาคารผลิต 2 5-1-81.02 8,724.08 22.97 5-1-81.02 8,724.08 22.97 

รวมพื้นที่สวนผลิต 10-1-97.77 16,791.08 44.20 10-1-97.77 16,791.08 44.20 

2. พื้นท่ีสาธารณูปโภคและเสริมการผลิต       

 2.1 โรงบำบัดน้ำเสีย 0-1-48.13 592.52 1.56 0-1-57.63 630.52 1.66 

 2.2 โรงคดัเก็บกากของเสยี 0-0-58.63 234.52 0.62 0-0-58.63 234.52 0.62 

 2.3 บอพักน้ำเสยี 0-0-23.17 92.68 0.24 0-0-24.07 96.28 0.25 

 2.4 พ้ืนที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง 0-0-4.61 18.44 0.05 0-0-4.61 18.44 0.05 

 2.5 พ้ืนท่ีเก็บสารเคมี 0-0-43.36 173.44 0.46 0-0-69.52 278.08 0.73 

 2.6 โรงอาหาร 0-0-71.15 284.60 0.75 0-0-71.15 284.60 0.75 

 2.7 ระบบหลอเย็นและน้ำเย็น 0-0-75.92 303.68 0.80 0-1-9.39 437.56 1.15 

 2.8 ระบบน้ำรอน และระบบกรองน้ำ 0-0-25.99 103.96 0.27 0-0-17.73 70.92 0.19 

 2.9 เครื่องอัดอากาศ 0-0-9.94 39.76 0.10 0-0-36.78 147.12 0.39 

 2.10 หมอแปลงไฟฟา 0-0-13.50 54.00 0.14 0-0-13.50 54.00 0.14 

 2.11 หองน้ำ ปอม รปภ. โถงทางเขา 

พ้ืนที่พักรอ โถงตอนรับสำนักงาน และ

สถานี MRS 

0-3-55.58 1,422.32 3.74 0-3-32.62 1,330.48 3.50 

 2.12 โรงจอดรถยนตและรถจักรยานยนต 0-1-9.38 437.52 1.15 0-1-9.38 437.52 1.15 

 2.14 พ้ืนท่ีอื่นๆ เชน ถนน, ทางเทา 

และพื้นที่วางระหวางอาคาร1/ 

8-1-7.43 13,229.72 34.83 7-4-4.65 12,818.60 33.74 

รวมพื้นที่สาธารณูปโภคและเสริมการผลิต 10-2-46.79 16,987.16 44.72 10-2-46.79 16,987.16 44.72 

3. พื้นท่ีวางรอการใชประโยชน1/ 1-1-69.03 2,276.12 5.99 1-1-69.03 2,276.12 5.99 

4. พื้นท่ีสีเขียว1/ 1-0-83.41 1,933.64 5.09 1-0-83.41 1,933.64 5.09 

รวมพื้นที่โครงการทั้งหมด 23-2-97.00 37,988.00 100.00 23-2-97.00 37,988.00 100.00 

หมายเหตุ : 1/ ที่วางของโครงการภายหลังขยายกำลังการผลิต ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยที่ 103/2556 ประกอบดวย ถนน ทางเทา 

พื้นที่วางระหวางอาคาร พื้นที่วางรอการใชประโยชน และพื้นที่สีเขียว รวมมีพื้นทีป่ระมาณ 17,028.36 ตารางเมตร หรือ 10-2-57.09 ไร คิดเปน

รอยละ 44.82 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

ที่มา: บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด, 2565



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนาที่ 8 

 

รูปที่ 2.2-1 ผังการใชประโยชนที่ดินของโครงการ 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซัลแตนต จำกัด หนาที่ 9 

2.3 วัตถุดิบ สารเคมี การจัดเก็บและการขนสง 

 วัตถุดิบและสารเคมีที่ใชในโครงการปจจุบันและโครงการสวนขยายยังคงเปนวัตถุดิบประเภท/ชนิด

เดียวกันกับที่ใชอยูในปจจุบัน โดยจะมีปริมาณการใชงานเพิ่มขึ้นจากเดิม ขอมูลเปรียบเทียบการใชวัตถุดิบ 

สารเคมี และสวนประกอบผลิตภัณฑในปจจุบันและภายหลังขยายกำลังการ แสดงดงัตารางที่ 2.3-1  

2.4 ผลิตภัณฑ และการจัดเก็บ  

 ผลิตภัณฑของโครงการ ไดแก ขดลวดเสริมแรง หรือลวดขอบลอยาง (Tyre Bead Wire) มีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางตามที่ลูกคาตองการ เชน 0.96 มิลลิเมตร 1.20 มิลลิเมตร และ 1.55 มิลลิเมตร เปนตน ตัวอยาง

ผลิตภัณฑของโครงการแสดงดังรูปที่ 2.4-1 ปจจุบันโครงการมีความสามารถในการผลิตสูงสุดประมาณ 98.86  

ตัน/วัน จัดเก็บไวในบริเวณพื้นที่คลังสินคาภายในโครงการ โดยภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดวาจะมีกำลัง

การผลิตเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 200 ตัน/วัน โดยจะใชพื้นที่จัดเก็บรวมกับโครงการปจจุบัน กอนสงจำหนายไป

ยังลูกคาทั้งภายในประเทศในสัดสวนรอยละ 60 และตางประเทศในสัดสวนรอยละ 40 โดยภายหลังขยายกำลังการ

ผลิตสัดสวนของลูกคาจะเปลี่ยนเปนภายในในประเทศรอยละ 70 และตางประเทศรอยละ 30 

  
ที่มา : บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด, 2565 

รูปท่ี 2.4-1 ตัวอยางผลิตภัณฑของโครงการ  

2.5 กระบวนการผลิต 

 กระบวนการผลิตของโครงการแบงออกเปน 2 รูปแบบการผลิต ไดแก 1) รูปแบบการผลิต 1 การรีดลวด

โดยตรง (Direct Drawing) สำหรับการผลิตลวดขอบลอยางขนาดใหญที ่มีเสนผาศูนยกลางตั ้งแต 1.26 

มิลลิเมตรขึ้นไปและ 2) รูปแบบการผลิต 2 การรีดลวดโดยละเอียด (Fine Drawing) ใชสำหรับผลิตลวดขอบ

ลอยางขนาดเล็กที่มีเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1.20 มิลลิเมตร สำหรับเครื่องจักรท่ีจะทำการติดตั้งเพิ่มเติมภายหลัง

ขยายกำลังการผลิต ไดแก เครื่องรีดลวด เครื่องจายลวด เครื่องมวนเก็บลวด และเครื่องชุบเคลือบผิวลวด  



รางขอเสนอและขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง บริษัท ราขราตนั ไทย ไวร จำกัด 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนาที่ 10 

ตารางที่ 2.3-1 ปริมาณการใช การขนสง แหลงที่มา การจัดเก็บ และการใชประโยชนของวัตถุดิบและสารเคมีตาง ๆ 

ชนิดของวัตถุดิบ/สารเคมี 
ปริมาณการใช (ตัน/ป) จำนวนเที่ยวขนสง (เท่ียว/ป) 

ประเภทรถ แหลงที่มา สถานท่ีจัดเก็บ การใชประโยชน 
ปจจุบัน หลังขยาย ปจจุบัน หลังขยาย 

1. วัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิต 

1.1 ลวดดิบ  35,440.00 73,320.00 1,440 2,980 รถบรรทุก 18 ลอ 

หรือรถเทรลเลอร 

ภายในประเทศ  

และตางประเทศ 

พ้ืนที่คลังวัตถุดิบ เปนวัตถุดิบหลักที่ใชในกระบวนการผลิต 

2. สารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิต 

2.1 กรดไฮโดรคลอริค  706.00 984.30 50 70 รถบรรทุกแบบถัง ภายในประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บกรด

ไฮโดรคลอลิค  

ลางทำความสะอาดผิวลวด 

2.2 บอแรกซ  66.80 106.40 33 53 รถกระบะ 4 ลอ ภายในประเทศ พ้ืนที่เก็บสารเคมี ชวยพาผงจาระบีแหงใหติดไปกับผิวลวด 

2.3 ผงจาระบีแหง  58.80 82.00 34 48 รถกระบะ 4 ลอ ภายในประเทศ พ้ืนท่ีเก็บสารเคมี ลดแรงเสียดทานขณะรีดลวด 

2.4 โซเดยีมไฮดรอกไซด  68.90 82.30 34 41 รถกระบะ 4 ลอ ภายในประเทศ พ้ืนที่เก็บสารเคมี ลางทำความสะอาดผิวลวด 

2.5 กรดซัลฟูริก 60.30 72.10 15 12 รถบรรทุก 6 ลอ ภายในประเทศ พ้ืนที่เก็บสารเคมี ลางทำความสะอาดผิวลวด 

2.6 ตะกั่ว  95.00 132.40 18 26 รถบรรทุก 6 ลอ ภายในประเทศ พ้ืนท่ีเก็บสารเคมี ลดอุณหภูมิและคลายความเครียดของลวด 

2.7 คอปเปอรซลัเฟต  98.90 197.00 64 127 รถกระบะ 4 ลอ ภายในประเทศ พ้ืนที่เก็บสารเคมี เคลอืบผิวลวดเพ่ือเพ่ิมแรงยึดเกาะกับลอยาง 

2.8 ทินซัลเฟต  5.10 10.30 26 20 รถกระบะ 4 ลอ ภายในประเทศ พ้ืนที่เก็บสารเคมี เคลอืบผิวลวดเพ่ือเพ่ิมแรงยึดเกาะกับลอยาง 

2.9 สารเคลือบกันสนิม  94.50 188.20 48 48 รถบรรทุก 6 ลอ ภายในประเทศ พ้ืนที่เก็บสารเคมี กันสนิมและเพ่ิมอายุการใชงาน 

3. สารเคมีที่ใชในระบบบำบัดน้ำเสีย 

3.1 โซเดียมไฮดรอกไซด  45.60 59.28 24 24 รถบรรทุก 6 ลอ ภายในประเทศ พ้ืนที่เก็บสารเคมี

ของระบบบำบัด

น้ำเสีย 

ปรับคาความเปนกรดดาง pH 

3.2 ปูนขาว 97.20 126.36 16 24 รถบรรทุก 6 ลอ ภายในประเทศ พ้ืนท่ีเก็บสารเคมี

ของระบบบำบัด

น้ำเสีย 

ปรับคาความเปนกรดดาง pH 

3.3 กรดซัลฟูริก  2.30 2.99 4 6 รถบรรทุก 6 ลอ ภายในประเทศ พ้ืนที่เก็บสารเคมี ปรับคาความเปนกรดดาง pH 

3.4 โพลีเมอร   0.70 0.91 2 2 รถบรรทุก 4 ลอ ภายในประเทศ พ้ืนที่เก็บสารเคมี ทำใหตะกอนจับตัวเปนกอน 



รางขอเสนอและขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง บริษัท ราขราตนั ไทย ไวร จำกัด 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนาที่ 11 

ตารางที่ 2.3-1 (ตอ) ปริมาณการใช การขนสง แหลงที่มา การจัดเก็บ และการใชประโยชนของวัตถุดิบและสารเคมีตาง ๆ 

ชนิดของวัตถุดิบ/สารเคมี 
ปริมาณการใช (ตัน/ป) จำนวนเที่ยวขนสง (เท่ียว/ป) 

ประเภทรถ แหลงที่มา สถานท่ีจัดเก็บ การใชประโยชน 
ปจจุบัน หลังขยาย ปจจุบัน หลังขยาย 

4. สารเคมีที่ใชในสวนอื่นๆ 

4.1 สารเคมีระบบน้ำหลอเย็น      รถกระบะ 4 ลอ ภายในประเทศ พ้ืนท่ีเก็บสารเคมี สำหรับปรับสภาพน้ำหลอเย็นและปองกัน

การเกิดตะไคร - CHEMPRO-5910 0.353 0.529 12 12 

- CHEMPRO-AC 1.234 1.851 12 12 

- CHEMPRO-3100 0.294 0.441 12 12 

- CHEMPRO-2402 0.235 0.353 12 12 

- CHEMPRO-2334 1.939 2.908 12 12 

- Refined Salt 2.526 3.790 12 12 

- CHEMPRO 1900 1.234 1.851 12 12 

4.2 แอมโมเนียมไนเตรต  0.008 0.016 3 ป/ครั้ง 3 ป/ครั้ง รถกระบะ 4 ลอ ภายในประเทศ พ้ืนท่ีอาคารผลิต

ในแผนกควบคุม

คุณภาพ 

ใชลอกสารประกอบทองแดงออกจากผิว

ลวดเพื่อตรวจสอบน้ำหนักของสารเคลือบ

ผิวลวด 

ที่มา :  บรษิัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด, 2565



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซัลแตนต จำกัด หนาที่ 12 

 ขั้นตอนการผลิตของโครงการประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก 1) กระบวนการทำความสะอาดผิวลวด  

2) กระบวนการรีดลวดเบื้องตน 3) กระบวนการปรับโครงสรางลวดดวยความรอน 4) กระบวนการรีดลวด  

5) กระบวนการชุบเคลือบผิวลวด และ 6) กระบวนการจัดเก็บผลิตภัณฑ ทั้งนี้รูปแบบการผลิต 1 จะมีขั้นตอน

การผลิตเพียง 4 ขั ้นตอน เนื ่องจากรูปแบบการผลิต 1 จะทำการรีดลวดเพียงครั้งเดียว โดยลวดดิบจาก

กระบวนการทำความสะอาดผิวลวดในขั้นตอนที่ 1 จะถูกสงเขาสูกระบวนการรีดลวดในขั้นตอนที่ 4 โดย 

ไมผานกระบวนการรีดลวดเบื้องตนและกระบวนการปรับโครงสรางลวดดวยความรอน ผังกระบวนการผลิต

ของโครงการแสดงดังรูปที่ 2.5-1 ภาพแสดงการดำเนินงานและเครื่องจักรในปจจุบันแสดงดังรูปที่ 2.5-2  

มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) กระบวนการทำความสะอาดผิวลวด  

   โครงการจะรับลวดดิบ มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 5.5-6.5 มิลลิเมตร ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักที่

ใชในกระบวนการผลิต ทำการตรวจสอบน้ำหนัก ขนาด ลักษณะสมบัติ และรายละเอียดตางๆ ของลวดดิบ 

เมื่อลักษณะสมบัติของวัตถุดิบที่รับมามีคุณภาพตามขอกำหนดคุณภาพ โครงการจะทำการจัดเก็บเขาพื ้นที่

จัดเก็บวัตถุดิบ กอนนำไปเขากระบวนการทำความสะอาดผิวลวด ซึ่งจะทำการขัดลวดดวยอุปกรณลดสนิม 

โดยในขั้นตอนดังกลาวจะมีการใชผงจารบีแหงเปนสารหลอลื่น เพื่อลดแรงเสียดทานในขณะที่ลวดเคลื่อนที่ 

โดยลวดจากการขัดลดสนิมจะเขาสูขั้นตอนการลางทำความสะอาดผิวลวดดวยกรดไฮโดรคลอริก การตมดวย

บอแร็กซเพื่อใหมีใหผงจารบีแหงเกาะติดเสนลวดไดงาย สำหรับเตรียมนำเขาสูกระบวนการรีดลวดเบื้องตน 

และเคลื่อนที่เขาสูเตาอบเพื่อกำจัดความชื้นกอนมวนเก็บเขาแกนเหล็ก เพื่อเตรียมเคลื่อนยายสูกระบวนการ

ถัดไป โดยลวดที่ผานขั้นตอนการทำความสะอาดผิวลวดจะแบงออกเปน 2 รูปแบบการผลิต ไดแก รูปแบบ 

การผลิต 1 (การรีดเบื้องตน) ลวดจะถูกสงไปยังกระบวนการรีดลวด ในขั้นตอนที่ 4 และในสวนรูปแบบการ

ผลิต 2 (การรีดลวดโดยตรง) ลวดจะถูกสงเขาสูกระบวนการรีดลวดเบื้องตน ในขั้นตอนที่ 2 ตอไป 

  2) กระบวนการรีดลวดเบื้องตน   

   กระบวนการรีดลวดเบ ื ้องตนเปนกระบวนการสำหรับผลิตลวดลอยางขนาดเล็กท ี ่มี

เสนผาศูนยกลางไมเกิน 1.20 มิลลิเมตร (รูปแบบการผลิต 2) เนื่องจากลวดดิบมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 5.50 

มิลลิเมตร ไมสามารถที่จะนำมารีดเปนลวดขนาดเล็ก เชน เสนผานศูนยกลาง 0.89 มิลลิเมตร และ 0.96 

มิลลิเมตร ภายในครั้งเดียวได จึงจำเปนตองมีการลดขนาดลวดเบื้องตนจากเสนผาศูนยกลาง 5.50 มิลลิเมตร 

เปน 3.18 มิลลิเมตรกอน ดวยเครื่องรีดลวดที่ประกอบดวยหัวลดขนาด จำนวน 6 หัว ขั้นตอนนี้จะมีการใช

สารหลอลื่นในรูปของผงจารบีแหง เพ่ือลดแรงเสียดทานในขณะรีดลวด และมวนลวดเขาแกนเหล็ก เพ่ือเตรียม

เคลื่อนยายสูกระบวนการถัดไป 

 

  



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซัลแตนต จำกัด หนาที่ 13 

 

รูปท่ี 2.5-1 แผนผังกระบวนการผลิตของโครงการ  



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซัลแตนต จำกัด หนาที่ 14 

 

 

การคลายมวนลวดดิบ (Pay Off) การกำจัดคารบอนเคลือบผิวลวดดบิ (Mechanical-Scaler) 

  
ทำความสะอาดผิวลวดดวยกรด (Acid Pickling) เคลือบผิวลวดดวยบอแรกซ (Borax Coating) 

  
การอบเพ่ือกำจัดความชื้น (Dry Oven) มวนเก็บลวด (Take Up) 

  

การรีดลวดเบ้ืองตน (Pre Drawing) การปรับโครงสรางลวดดวยความรอน (Heat Treatment) 

ที่มา : บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด, 2565 

รูปท่ี 2.5-2 ภาพแสดงการดำเนินงานในปจจุบัน 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซัลแตนต จำกัด หนาที่ 15 

  

การคลายความเครียดลวดดวยบอตะก่ัว (Lead Bath) 
การลางผิวลวดดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 

โดยใชกระแสไฟฟา (Electro Cleaning) 

  
ทำความสะอาดผิวลวดดวยกรด (Acid Pickling) การเคลือบผิวดวยบอแรกซ (Borax Coating) 

  
การอบเพ่ือกำจัดความชื้น (Dry Oven) มวนเก็บลวด (Take Up) 

  
การรีดลวด (Wire Drawing) การคลายความเครียดลวดดวยบอตะก่ัว (Lead Bath) 

ที่มา : บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด, 2565 

รูปท่ี 2.5-2 (ตอ)  ภาพแสดงการดำเนินงานในปจจุบัน 

 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 
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การลางผิวลวดดวยสารละลายกรดซัลฟวริก (H2SO4) โดย

ใชกระแสไฟฟา (Electro Cleaning) 
การชุบเคลือบผิวลวด (Bronze Coating process) 

  

การอบเพ่ือกำจัดความชื้น (Dry Oven) การเคลือบสารปองกันสนิม (Cumeron Coating) 

  
มวนเก็บลวด (Take Up) การบรรจุผลิตภัณฑ (Packing) 

ที่มา : บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด, 2565 

รูปท่ี 2.5-2 (ตอ)  ภาพแสดงการดำเนินงานในปจจุบัน 

 

  



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 
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  3) กระบวนการปรับโครงสรางลวดดวยความรอน  

   กระบวนการปรับโครงสรางลวดดวยความรอนเปนกระบวนการสำหรับผลิตลวดลอยางขนาดเล็ก

ที่มีเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1.20 มิลลิเมตร (รูปแบบการผลิต 2) เชนเดียวกัน โดยลวดที่ผานการรีดลวดเบื้องตน 

โครงสรางในระดับอนุภาคของลวดจะเปลี่ยนแปลงไป จึงตองมีการปรับโครงสรางของลวดดวยความรอนเพ่ือเพ่ิม

ความแข็งแรงและเตรียมความพรอม กอนเขาสูการรีดลวด เพื่อลดขนาดลวดอีกครั้ง โดยลวดจะถูกลางทำความ

สะอาดดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและน้ำเปลา ตามลำดับ กอนที่จะเคลื่อนที่เขาสูเตาเผาลวดที่มีความ

รอนประมาณ 1,030 องศาเซลเซียส และเคลื ่อนที ่ผานบอตะกั่วเพื่อคลายความเครียดของลวด โดยลวดที่

เคลื่อนที่ผานบอตะกั่วจะตองทำความสะอาดผิวลวดดวยน้ำเปลา การลางดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดโดย

ใชกระแสไฟฟา การลางดวยกรดไฮโดรคลอริก และการลางดวยน้ำเปลา กอนตมดวยบอแรกซเพื่อเตรียมพรอม

สำหรับการรีดลดขนาดในข้ันตอนถัดไป  

  4) กระบวนการรีดลวด  

   ลวดที่เขาสูขั้นการรีดลวดจะมาจาก 2 รูปแบบการผลิต ไดแก 1. ลวดที่มาจากขั้นตอนการทำ

ความสะอาดผิวลวด ซึ่งเปนลวดสำหรับผลิตลวดขอบลอยางขนาดใหญที่มีเสนผาศูนยกลางตั้งแต 1.26 

มิลลิเมตรข้ึนไป (รูปแบบการผลิต 1) และ 2. ลวดที่ผานขั้นตอนการปรับโครงสรางลวดดวยความรอนเปนลวด

สำหรับผลิตลวดขอบลอยางขนาดเล็กที ่มีเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1.20 มิลลิเมตร (รูปแบบการผลิต 2)  

โดยลวดจะถูกสงเขาเครื่องรีดลวด ประกอบดวยหัวลดขนาด จำนวน 12-14 หัว เมื่อลวดวิ่งผานหัวลดขนาด

แตละหัวจะถูก “รีด” กลาวคือ ขนาดเสนผาศูนยกลางของลวดจะลดลง และความยาวของลวดจะเพิ่มขึ้น 

จนกระทั่งลวดมีขนาดเสนผาศูนยกลางตามขนาดที่ตองการ ข้ันตอนนี้จะมีการใชสารหลอลื่นในรูปของผงจารบีแหง 

เพื่อลดแรงเสียดทานในขณะรีดลวด โดยลวดที่ผานการรีดลดขนาดจะถูกมวนลวดเขาแกนเหล็ก (Bobbin) 

เพ่ือเตรียมเคลื่อนยายสูกระบวนการถัดไป 

  5) กระบวนการชุบเคลือบผิวลวด  

   ลวดจากทั้ง 2 รูปแบบการผลิตจะถูกสงเขาสูกระบวนการชุบเคลือบผิวลวด ซึ่งเปนกระบวนการ

เคลือบผิวลวดดวยสารละลายคอบเปอรซัลเฟต (CuSO4) และทินซัลเฟต (SnSO4) เพื่อใหเสนลวดมีแรงยึดเกาะ

กับผิวยางขอบลอ โดยนำลวดที่ผานขั้นตอนการลดขนาดมาแลว จะเขาสูการปรับโครงสรางลวดโดยใชความรอน

ภายในบอตะก่ัว เพ่ือคลายความเครียดของลวด และจะตองผานขั้นตอนการทำความสะอาดอีก 4 ขั้นตอน ไดแก 

การลางดวยน้ำเปลา การลางดวยสารละลายกรดซัลฟวริก (H2SO4) โดยใชกระแสไฟฟา การลางดวยสารละลาย

กรดไฮโดรคลอลิค (HCl) เพื ่อกำจัดตะกั ่วที ่อาจติดมากับผิวลวด และการปรับคาเคมีกอนเคลือบผิวลวด  

การเคลือบผิวลวดจะเคลือบดวยสารละลายคอบเปอรซัลเฟต (CuSO4) และทินซัลเฟต (SnSO4) หลังจากนั้น

จะตองทำการลางลวดดวยน้ำรอน เปาลม และอบแหงดวยเตาอบ กอนทำการเคลือบสารกันสนิม (CP90 Xylene) 

เพ่ือยืดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ 
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  6) กระบวนการมวนเก็บลวดและบรรจุหีบหอ  

   ผลิตภัณฑแตละขนาดของโครงการจากทั ้ง 2 รูปแบบการผลิตจะถูกมวนเขาแกนเหล็ก 

(Spool) หรือแกนกระดาษ (Paper Core) และทำการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑเพื่อตรวจสอบคุณภาพโดย

หนวยงานตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกำหนดและพรอมจำหนายจะมีการบรรจุใน

หีบหอเพื่อปองกันสนิม โดยบรรจุภัณฑแบบแกนเหล็กจะมีน้ำหนักสุทธิตอลูก ประมาณ 450-500 กิโลกรัม 

สวนผลิตภัณฑแบบแกนกระดาษจะมีน้ำหนักสุทธิตอลูก ประมาณ 380-430 กิโลกรัม จากนั้นจะทำการขน

ยายไปท่ีแทนรอง (Pallet) หรือใสในกรง (Cage) เพื่อความสะดวกในการขนสง โดยปกติโครงการจะทำการ

บรรจุผลิตภัณฑ 3 ลูกตอ 1 แทนรอง (Pallet) หรือ 3 ลูกตอ 1 กรง (Cage) ผลิตภัณฑของโครงการจะจัดเก็บ

ไวภายในคลังสินคาที่มีหลังคาปกคลุม ขนาดพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตร สามารถจัดเก็บผลิตภัณฑได

ทั้งหมดประมาณ 3,200 ลูก หรือคิดเปนน้ำหนัก 1,500 ตัน สำรองการจัดเก็บไวไดนาน 15 วัน โดยแยก

จัดเก็บตามขนาดและชนิดของบรรจุภัณฑ กอนจัดสงใหกับลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใช

รถบรรทุก 10 ลอ และรถบรรทุก 18 ลอเปนหลกั 

2.6 ระบบสาธารณูปโภค 

2.6.1 การใชน้ำ 

 ปจจุบันโครงการมีความตองการใชน้ำประมาณ 253 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยโครงการรับน้ำประปา 

จากนิคมอุตสาหกรรมราชบุรีประมาณ 200 ลูกบาศกเมตร/วัน และน้ำจากระบบผลิต RO 53 ลูกบาศกเมตร/วัน 

สำหรับโครงการภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดวาจะมีความตองการใชน้ำเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 289 (309)1/ 

ล ูกบาศกเมตร/วัน โดยโครงการร ับน้ำประปามาจากนิคมอุตสาหกรรมราชบุร ีประมาณ 101 (121)1/  

ลูกบาศกเมตร/วัน น้ำจากระบบผลิต RO 35 ลูกบาศกเมตร/วัน และจะติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย 

เพ่ือหมุนเวียนกลับมาใชงานประมาณ 153 ลูกบาศกเมตร/วัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.6.1-1  

ตารางที่ 2.6.1-1 ปริมาณการใชน้ำประปาของโครงการ 

รายการ 
ปริมาณน้ำใช (ลบ.ม./วัน) 

ปจจุบนั โครงการสวนขยาย ภายหลังขยายกำลังการผลิต 
1.  การอุปโภค-บริโภคของพนักงาน 20 3 23 
2.  กระบวนการผลิต 224 33 2571/ 
3.  พ้ืนที่สีเขียว  9 - 9 
4.  น้ำลางทำความสะอาดแผงเซลล

แสงอาทิตย 
- (20) (20)2/ 

รวม 253 36 (56) 289 (309)2/ 
หมายเหตุ : 1/ ภายหลังการขยายกำลังการผลิตจะใชน้ำหมุนเวียนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำจากน้ำทิ้งของโครงการประมาณ 153 ลูกบาศกเมตร/วัน 

   2/ น้ำใชสงูสุดของโครงการกรณีมีการทำความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยประมาณ 20 ลูกบาศกเมตร/ครั้ง โดยจะลางทำความสะอาดทุก ๆ 4 เดือน  

ที่มา : บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด, 2565 

 
1/ น้ำใชสงูสุดของโครงการกรณีมีการทำความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยประมาณ 20 ลูกบาศกเมตร/ครั้ง โดยจะลางทำความสะอาดทุก ๆ 4 เดือน 
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2.6.2 ไฟฟา 

 ปจจุบันโครงการมีความตองการใชไฟฟาสูงสุดประมาณ 2.29 เมกะวัตต-ชั่วโมง ภายหลังขยายกำลัง

การผลิตคาดวาจะมีปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นเปน 4.17 เมกะวัตต-ชั่วโมง โดยโครงการรับไฟฟาจากการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอโพธาราม และทำการเชื่อมตอผานหมอแปลงไฟฟาของโครงการ โดยปจจุบันมีระบบ

หมอแปลงไฟฟาขนาด 2,000 กิโลโวลต-แอมแปร จำนวน 2 ชุด โดยโครงการสวนขยายจะมีการติดตั้ง 

หมอแปลงขนาด 2,000 กิโลโวลต-แอมแปรเพิ่มอีกจำนวน 1 ชุด ดังนั้นภายหลังขยายกำลังการผลิตจะ 

มีหมอแปลงไฟฟาขนาด 2,000 กิโลโวลต-แอมแปรจำนวน 3 ชุด    

 นอกจากนี้ ภายหลังขยายกำลังการผลิต โครงการจะดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

เพ่ือผลิตไฟฟาใชภายในโครงการในชวงเวลากลางวัน ซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 2.02 เมกะวัตต  

2.6.3 การใชเชื้อเพลิง 

 กิจกรรมการผลิตของโครงการมีการใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (Natural Gas) เปนเชื้อเพลิงหลักสำหรบั

การตมบอแรกซ การอบเพื่อกำจัดความชื้น การเพิ่มอุณหภูมิเตาเผาปรับโครงการสรางลวด บอตะกั่วสำหรับ

คลายความเครียดลวด และเตาน้ำมันรอน ปจจุบันมีปริมาณการใชงานประมาณ 220 ลานบีทียู/วัน ภายหลัง

ขยายกำลังการผลิตมีปริมาณการใชงานเพ่ิมขึ้นเปนประมาณ 250 ลานบีทียู/วัน โดยโครงการรับกาซธรรมชาติ

จากสถานีกาซเขต 5 จังหวัดราชบุรี (PTT) กอนเชื่อมตอไปยังสถานีควบคุมและวัดปริมาณกาซธรรมชาติ 

(MRS) ดานหนาโครงการกอนสงไปยังหนวยผลิตตาง ๆ ภายในพ้ืนที่โครงการ   

2.6.4 การระบายน้ำและปองกันน้ำทวม 

 ระบบรวบรวมน้ำของโครงการเปนรางรวบรวมน้ำฝนที่กำหนดใหน้ำไหลตามแรงโนมถวง (Gravity)  

คือ น้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการจะระบายลงสูรางระบายน้ำแบบทอคอนกรีตและมีบอพักที่วางขนานไปตาม

แนวยาวของอาคารโรงงาน เชื่อมตอไปยังระบบระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมราชบุร ี 

2.7 มลพิษและการควบคุม 

2.7.1 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 

 1) แหลงกำเนิดมลพิษทางอากาศ 

  มลพิษทางอากาศหลักของโครงการ ไดแก 1) มลพิษทางอากาศจากการเผาไหมเชื ้อเพลิงกาซ

ธรรมชาติ (Natural Gas) และ 2) ไอระเหยของสารตางๆ ที่เกิดจากองคประกอบของวัตถุดิบและสารเคมีท่ีใช

ในกระบวนการผลิต โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.7.1-1 มีรายละเอียดดังนี ้
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  (1) มลพิษเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (Natural Gas)  

   มลพิษที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (Natural Gas) ไดแก กาซออกไซดของ

ไนโตรเจน (NOx) และกาซตาง ๆ ที่เกิดจากองคประกอบ เชน กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และฝุนละออง 

เปนตน โดยกระบวนการผลิตที่มีการใชกาซธรรมชาติเปนแหลงเชื้อเพลิง ไดแก 1) การตมบอแร็กซและการ

เพิ ่มอุณหภูมิเตาอบในกระบวนการทำความสะอาดลวด 2) เตาเผาลวด บอตะกั ่ว และบอบอแร็กซใน

กระบวนการปรับโครงสรางลวดดวยความรอน 3) บอตะกั่วในกระบวนการชุบเคลือบผิวลวด และ 4) ระบบ

เตาน้ำมันรอน 

  (2) ไอระเหยของสารตางๆ ที่เกิดจากองคประกอบของวัตถุดิบและสารเคมีที ่ใชในกระบวน 

การผลิต  

   ไอระเหยท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของโครงการแบงออกเปน 3 ชนิดหลัก ไดแก ไอกรด/ไอดาง 

ไอตะกั่ว และไอระเหยของสารกันสนิม  

   - ไอกรด/ไอดาง เปนไอระเหยที ่เก ิดจากขั ้นตอนการทำความสะอาดผิวลวดดิบใน

กระบวนการเตรียมผิวลวด รวมทั้งกอนและหลังการรีดลวด โดยการทำความสะอาดแตละขั้นตอนมีการใช

สารละลายแตกตางกันไป ไดแก สารละลายกรดไฮโดรคลอริก สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด และสารละลาย

กรดซัลฟูริก  

   - ไอตะกั่ว เปนไอระเหยที่เกิดจากขั้นตอนการปรับโครงสรางลวด โดยโครงการจะนำลวดที่

ผานขั้นตอนการรีดลวดเคลื่อนที่ผานบอตะก่ัวที่มีการควบคมุอุณหภูมิอยางคงที่เพ่ือคลายความเครียดของลวด 

เนื่องจากโครงการใชตะกั่วเปนสื่อกลางความรอน 

   - ไอระเหยของสารกันสนิม เปนไอระเหยที่เกิดจากขั้นตอนชุบลวดดวยสารกันสนิม โดยลวด 

ที่มีขนาดตามความตองการของลูกคาจะเคลื่อนที่ผานอางชุบลวดดวยสารกันสนิมกอนเขาสูกระบวนการบรรจุ 

หีบหอเพ่ือจัดจำหนายตอไป  

 2) ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ 

  ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศท่ีโครงการเลือกใชบำบัดไอกรด/ไอดาง เปนระบบบำบัดมลพิษอากาศ

แบบเปยก (Wet Scrubber) มีหลักการทำงานโดยใชของเหลวดักจับฝุนหรืออนุภาคขนาดเล็ก หรือไอระเหยของ

สารเคมี โดยฉีดของเหลวเปนละอองฝอยสูกระแสกาซแลวใหไหลผานชั้นวัสดุที่มีของเหลวเคลือบที่ผิว เมื่อ

อนุภาคเคลื่อนที่ใกลละอองหรือหยดน้ำจะสัมผัสกับละอองน้ำดวยกลไกหลัก 3 อยาง คือ การกระทบเนื่องจาก

ความเฉื่อย การสกัดกั ้น และการแพร การสัมผัสกันนี้จะทำใหของเหลวรวมตัวกับอนุภาคหรือไอระเหยของ

สารเคมี สงผลใหอนุภาคมีขนาดใหญขึ้นและแยกตัวออกจากอากาศโดยแรงโนมถวงและตกลงสูดานลางของ

ระบบระบบบำบัดมลพิษอากาศแบบเปยก สวนอากาศที่ผานการบำบัดจะไหลขึ้นสูดานบนเขาสูปลองระบาย

มลพิษทางอากาศตอไป 
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 3) การดำเนินการตามขอกำหนดของนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี 

  โครงการตั้งอยูภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี จึงตองควบคุมอัตราการระบายมลพิษทั้งในปจจุบัน

และภายหลังขยายกำลังการผลิตใหอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนด 

คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และตองควบคุมอัตราการระบาย 

ฝุนละออง (TSP) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ใหเปนไปตาม

ขอกำหนดของนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.7.1-2 

2.7.2 เสียงและการควบคุม 

 แหลงกำเนิดเสียงดังท่ีสำคัญของโครงการ เชน บริเวณเครื่องคลายมวนลวด (Pay Off) บริเวณเครื่องขัด

ลวดดวยอุปกรณลดสนิม บริเวณเครื่องรีดลวดเบื้องตน บริเวณเครื่องรีดลวด และบริเวณเครื่องมวนเก็บลวด 

(Take Up) เปนตน ทั้งนี้โครงการจะมีมาตรการในการควบคุมระดับเสียงตอพนักงาน รวมทั ้งไดกำหนด

มาตรการในปองกันแกไขผลกระทบจากการไดรับสัมผัสเสียงโดยเรียงลำดับความสำคัญในการควบคุมตั้งแต

การควบคุมที่แหลงกำเนิด การควบคุมที่ทางผานของเสียง และการปองกันที่ตัวผูรับหรือพนักงาน ตามลำดับ 

ซึ่งโครงการไดมีการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน ในพารามิเตอรของระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) 

ครอบคลุมแหลงกำเนิดเสียงในกระบวนการผลิตของโครงการ โดยผลตรวจวัดมีคาอยู ในเกณฑมาตรฐาน 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ

โรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการทำงาน (กำหนดใหระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 90 เดซิเบลเอ) 

ทั้งนี้ โครงการไดจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ที่ครอบหู หรือที่อุดหู ใหแกพนักงานที่ตอง

ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง รวมทั้งจัดใหมีนโยบายอนุรักษการไดยิน และการใหความรู การประชาสัมพันธให

พนักงานทราบถึงผลกระทบจากเสียง เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงและใหความรวมมือในการสวมใสอุปกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคลที่จัดให รวมถึงการติดปายเตือนอันตรายในเขตที่มีเสียงดัง รวมถึงการตรวจสอบ

สมรรถภาพการไดยินของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกลาวอยางสม่ำเสมอ ในสวนผลกระทบตอชุมชน 

โครงการกำหนดใหระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วของโครงการตองไมเกิน 70 เดซิเบลเอ ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 

2548 
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ตารางที่ 2.7.1-1  คาควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากปลองของโครงการภายหลังขยายกำลังการผลิต 

แหลงกำเนิด เชื้อเพลิง 

ปลองระบายมลพิษทางอากาศ การรบายมลพิษทางอากาศ 

เสนผาน

ศูนยกลาง 
ความสูง 

อัตราการ

ระบาย 

ความเขมขนของมลพิษทางอากาศ 

(มก./ลบ.ม.) 

อัตราการระบายมลพิษทางอากาศ 

(กรัม/วินาที) 

(เมตร) (เมตร) (Nm3/s) TSP SO2 NOX Pb HCl H2SO4 Xylene TSP SO2 NOX Pb HCl H2SO4 Xylene 

1 ปลองเตาเผาลวด1/ NG 0.50 20.00 0.98 25.00 13.09 65.85 1.00 - - - 0.0245 0.0128 0.065 0.00098 - - - 

2 ปลองบอตะกั่ว 12/ NG 0.40 20.00 0.23 25.00 13.09 65.85 1.00 - - - 0.0058 0.0030 0.015 0.00023 - - - 

3 ปลองบอตะกั่ว 22/ NG 0.40 20.00 0.38 25.00 13.09 65.85 1.00 - - - 0.0095 0.0050 0.025 0.00038 - - - 

4 ปลองเตาน้ำมันรอน2/ NG 0.25 20.00 0.40 25.00 13.09 65.85 - - - - 0.0099 0.0052 0.026 - - - - 

5 ปลองระบบบำบัดมลพิษ

ทางอากาศแบบเปยก 11/ 

- 0.45 10.00 1.26 - - - - 5.00 - - - - - - 0.0063 - - 

6 ปลองระบบบำบัดมลพิษ

ทางอากาศแบบเปยก 21/ 

- 0.45 10.00 1.37 - - - - 20.00 10.00 - - - - - 0.0275 0.014 - 

7 ปลองเครื่องชุปเคลือบ 

ผิวลวดปองกันสนิม1/ 

- 0.25 15.00 0.30 - - - - - - 130.00 - - - - - - 0.039 

มาตรฐาน3/ 320 157 376 24 200 100 867 - - - - - - - 

หมายเหตุ : 1/คาความเขมขนของการระบายมลสารทีส่ภาวะ 1 atm, 25 oC และ Dry Condition 

 2/คาความเขมขนของการระบายมลสารทีส่ภาวะ 1 atm, 25 oC, Dry Condition และมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย รอยละ7 

 3/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 

ที่มา : บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด, 2565 
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ตารางที่ 2.7.1-2  อัตราการระบายมลพิษทางอากาศภายหลังขยายกำลังการผลิต เปรียบเทียบกับขอกำหนดของนิคมอุตสาหกรรมราชบุร ี 

แหลงกำเนิด เชื้อเพลิง 

ปลองระบายมลพิษทางอากาศ การระบายมลพษิทางอากาศ 

เสนผาน

ศูนยกลาง 

(เมตร) 

ความสูง 

(เมตร) 

อัตราการ

ระบาย 

(Nm3/s) 

ฝุนละอองรวม (TSP) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX) 

มก./ลบ.ม. กรัม/วินาที พื้นที่รองรับ (ไร) มก./ลบ.ม. กรัม/วินาที พื้นที่รองรับ (ไร) มก./ลบ.ม. กรัม/วินาที พื้นที่รองรับ (ไร) 

1. ปลองเตาเผาลวด1/ NG 0.50 20.00 0.98 25.00 0.0245 0.24 13.09 0.0128 0.14 65.85 0.065 3.93 

2. ปลองบอตะกั่ว 12/ NG 0.40 20.00 0.23 25.00 0.0058 0.06 13.09 0.0030 0.03 65.85 0.015 0.93 

3. ปลองบอตะกั่ว 22/ NG 0.40 20.00 0.38 25.00 0.0095 1.44 13.09 0.0050 0.05 65.85 0.025 1.52 

4. ปลองเตาน้ำมันรอน2/ NG 0.25 20.00 0.40 25.00 0.0099 0.10 13.09 0.0052 0.06 65.85 0.026 0.69 

5. ปลองระบบบำบัดมลพิษ

ทางอากาศแบบเปยก 11/ 

- 0.45 10.00 1.26 - - - - - - - - - 

6. ปลองระบบบำบัดมลพิษ

ทางอากาศแบบเปยก 21/ 

- 0.45 10.00 1.37 - - - - - - - - - 

7. ปลองเครื่องชุปเคลือบ 

ผิวลวดปองกันสนิม1/ 

- 0.25 15.00 0.30 - - - - - - - - - 

คามาตรฐานคุณภาพอากาศจากปลอง3/ 320 - - 157 - - 1.83 - - 

รวมตองการใชพื้นท่ีรองรับมลพิษทางอากาศ (ไร)4/ - - 1.83 - - 0.28 - - 7.07 

พื้นที่รองรับมลพิษทางอากาศของโครงการ (ไร) 23.74 23.74 23.74 

หมายเหตุ : 1/คาความเขมขนของการระบายมลสารทีส่ภาวะ 1 atm, 25 oC และ Dry Condition 

 2/คาความเขมขนของการระบายมลสารทีส่ภาวะ 1 atm, 25 oC, Dry Condition และมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย รอยละ7 

 3/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
4/คำนวณอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่ไดรับจัดสรรจากนิคมฯ 

ที่มา : บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด, 2565 
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2.7.3 น้ำเสียและการจัดการ 

 น้ำเสียที่เกิดขึ้นของโครงการเกิดจากกิจกรรมการใชน้ำของพนักงานและน้ำเสียจากกระบวนการผลิต 

ปจจุบันปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 106 ลูกบาศกเมตร/วัน ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดวาจะมีปริมาณ

น้ำเสียเพ่ิมข้ึนเปนประมาณ 159 ลูกบาศกเมตร/วัน มีรายละเอียดดังนี้  

 1) น้ำเสียจากกิจกรรมการใชน ้ำของพนักงาน ปจจุบันโครงการมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 16  

ลูกบาศกเมตร/วัน ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดวาจะมีน้ำเสียประมาณ 19 ลูกบาศกเมตร/วัน แบงออกเปน 

2 สวน ไดแก 1) น้ำเสียจากหองน้ำ-หองสวม และ 2) น้ำเสียจากโรงอาหาร โดยน้ำเสียจากโรงอาหารจะระบาย

เขาสูระบบดักไขมัน สวนน้ำเสียจากหองน้ำ-หองสวมจะถูกรวบรวมเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัด

น้ำเสียเบื้องตน กอนสงไปยังระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโครงการเพ่ือทำการบำบัดอีกครั้ง 

 2) น้ำเสียจากกระบวนการผลิต ปจจุบันโครงการมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 90 ลูกบาศกเมตร/วัน  

จะถูกบำบัดดวยระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโครงการจนมีคาอยูในเกณฑควบคุมของนิคมฯ กอนระบายลง

ระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ เพ่ือสงไปบำบัดอีกครั้งท่ีระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของนิคมฯ ภายหลังขยาย

กำลังการผลิตจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 140 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยน้ำเสียจะถูกบำบัดดวยระบบ

บำบัดน้ำเสียทางเคมีของโครงการจนมีคาอยูในเกณฑการออกแบบของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำเสียดังกลาว

จะถูกรวบรวมเขาสูถังพักน้ำทิ้ง เพ่ือนำกลับไปปรับปรุงคุณภาพน้ำดวยระบบ RO และนำกลับหมุนเวียนใชใน

กระบวนการผลิตทั้งหมด ดังนั้น ภายหลังขยายกำลังการผลิตจะไมมีการระบายน้ำทิ้งออกภายนอกโครงการ

แตอยางใด 

 ทั ้งนี ้ น้ำทิ ้งภายหลังการบำบัดดวยระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโครงการจะถูกรวบรวมมายัง 

ถังพักน้ำทิ้งซึ่งสามารถรองรับน้ำทิ้งไดไมนอยกวา 1 วัน เพื่อตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ำเสียและควบคุม

คุณลักษณะของน้ำทิ้งใหเปนไปตามเกณฑการออกแบบของระบบบำบัดน้ำเสีย ในกรณีที่น้ำทิ้งหลังผานการ

บำบัดแลวมีคาไมเปนตามเกณฑการออกแบบของระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบบำบัดน้ำเสียมีเหตุขัดของ 

ไมสามารถเดินระบบบำบัดได โครงการจะสูบน้ำเสียไปยังถังพักน้ำทิ้งฉุกเฉินเพ่ือรอการนำไปบำบัดอีกครั้ง 

2.7.4 การจัดการกากของเสีย 

 ขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากโรงงาน แบงออกเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก ขยะมูลฝอยจาก

การอุปโภค-บริโภคของพนักงาน และกากของเสียจากกระบวนการผลิต โดยจะถูกรวบรวมไวภายในบริเวณ

พื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการที่มีการจัดแบงประเภทไวอยางชัดเจน เพื่อรอใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาต

จากหนวยงานราชการทองถิ่น และ/หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ

ตอไป นอกจากนี้ โครงการยังมีนโยบายการจัดการของเสียบางสวน โดยการรีไซเคิล (Recycle) เพื่อเปนการ

ใชทรัพยากรอยางคุมคา และลดปริมาณการกำจัดกากของเสียดวยวิธีการฝงกลบ รายละเอียดการจัดการ 

ของเสียภายในโครงการ แสดงดังตารางที่ 2.7.4-1 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 
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ตารางที่ 2.7.4-1 สรุปการจัดการและสัดสวนการจัดการกากของเสียแตละประเภท 

ประเภทของเสีย 
ปริมาณขยะ (ตัน/ป) 

การจัดการ 
สัดสวนการจัดการ1/ 

ปจจุบนั ภายหลังขยาย Reuse Recycle Disposal 

1. ขยะมูลฝอยจาก

สำนักงาน/ พนักงาน 
   

   

- ขยะมูลฝอยทั่วไป  37.73 44.38 รวบรวมใสถังขยะแบบแยกประเภทและมีฝาปดมิดชิด กอนติดตอให

หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการทองถิ่นเก็บขนเพื่อนำไป

กำจัดตอไป 

- - 37.73/44.38 

-  ขยะมูลฝอยที่นำกลับไป

ใชประโยชนได  

16.90 19.87 รวบรวมไปคัดแยกเพื ่อสงของเสียแตละประเภทใหหนวยงานที่ไดรับ

อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปรีไซเคิล หรือนำไปใชประโยชน

ดวยวิธีการอ่ืน ๆ ที่ไดรับอนุญาตตอไป 

- 16.90/19.87 - 

- ขยะอันตราย  1.69 1.99 รวบรวมใสถังรองรับของเสียอันตราย และสงไปกำจัดยังบริษัทรับกำจัด

ของเสียอันตรายที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- - 1.69/1.99 

รวม 56.32 66.24 - - 16.90/19.87 39.42/46.37 

2. กากของเสียจาก

กระบวนการผลิต 

   
   

2.1 ของเสียไมอันตราย 
  

     

- เศษสนิมเหล็ก/ผงเหล็ก 150.00 300.00 จัดเก็บไวภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการที่มีการจัดแบงประเภทไว

อยางชัดเจน กอนใหต ิดตอหนวยงานที ่ได ร ับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับไปฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะของเสียไมอันตราย 

- - 150.00/300.00 

- ถุงพลาสติกปนเปอน 3.00 6.00 จัดเก็บไวภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการที่มีการจัดแบงประเภทไว

อยางชัดเจน กอนใหต ิดตอหนวยงานที ่ได ร ับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับไปทำเชื้อเพลิงผสม 

- 3.00/6.00 - 

 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 
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บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนาที่ 26 

ตารางที่ 2.7.4-1 (ตอ) สรุปการจัดการและสัดสวนการจัดการกากของเสียแตละประเภท 

ประเภทของเสีย 
ปริมาณขยะ (ตัน/ป) 

การจัดการ 
สัดสวนการจัดการ1/ 

ปจจุบนั ภายหลังขยาย Reuse Recycle Disposal 

- ถุงกระดาษปนเปอน 2.50 5.00 จัดเก็บไวภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการที่มีการจัดแบงประเภทไว

อยางชัดเจน กอนใหต ิดตอหนวยงานที ่ได ร ับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับไปทำเชื้อเพลิงผสม 

- 2.50/5.00 - 

- เศษผาปนเปอน 3.00 6.00 จัดเก็บไวภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการที่มีการจัดแบงประเภทไว

อยางชัดเจน กอนใหต ิดตอหนวยงานที ่ได ร ับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับไปทำเชื้อเพลิงผสม 

- 3.00/6.00 - 

- เศษลวดเหล็ก 616.00 1,270.80 จัดเก็บไวภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการที่มีการจัดแบงประเภทไว

อยางชัดเจน กอนใหต ิดตอหนวยงานที ่ได ร ับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับไปคัดแยกประเภทเพื่อจำหนายตอไป 

- 616.00/ 

1,270.80 

- 

2.2 ของเสียอันตราย       

 - ผงจารบีแหง 85.00 118.50 จัดเก็บไวภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการที่มีการจัดแบงประเภทไว

อยางชัดเจน กอนใหต ิดตอหนวยงานที ่ได ร ับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับไปทำเช้ือเพลิงผสม 

- 85.00/118.50 - 

 - ขี้เถา 10.00 12.00 จัดเก็บไวภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการที่มีการจัดแบงประเภทไว

อยางชัดเจน กอนใหต ิดตอหนวยงานที ่ได ร ับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับไปฝงกลบอยางปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำใหเปน

กอนแข็งแลว 

- - 10.00/12.00 

- เศษทราย 30.00 35.00 จัดเก็บไวภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการที่มีการจัดแบงประเภทไว

อยางชัดเจน กอนใหต ิดตอหนวยงานที ่ได ร ับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับไปฝงกลบอยางปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำใหเปน

กอนแข็งแลว 

- - 30.00/35.00 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนาที่ 27 

ตารางที่ 2.7.4-1 (ตอ) สรุปการจัดการและสัดสวนการจัดการกากของเสียแตละประเภท 

ประเภทของเสีย 
ปริมาณขยะ (ตัน/ป) 

การจัดการ 
สัดสวนการจัดการ1/ 

ปจจุบนั ภายหลังขยาย Reuse Recycle Disposal 

- กรดเสื่อมสภาพ 705.76 984.60 จัดเก็บไวภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการที่มีการจัดแบงประเภทไว

อยางชัดเจน กอนใหต ิดตอหนวยงานที ่ได ร ับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับไปเขากระบวนการคืนสภาพกรด/ดาง 

- 705.76/984.60 - 

- กากตะกอนจากระบบ

บำบัดน้ำเสีย 

318.65 1,152.00 จัดเก็บไวภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการที่มีการจัดแบงประเภทไว

อยางชัดเจน กอนใหต ิดตอหนวยงานที ่ได ร ับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับไปฝงกลบอยางปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำใหเปน

กอนแข็งแลว 

- - 318.65/1,152.00 

- ขี้ตะกั่ว 95.04 132.48 จัดเก็บไวภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการที่มีการจัดแบงประเภทไว

อยางชัดเจน กอนใหต ิดตอหนวยงานที ่ได ร ับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมมารับไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการตอไป 

- - 95.04/132.48 

รวม 2,018.95 4,022.38 - - 1,415.26/ 

2,390.90 

603.69/ 

1,631.48 

รวมทั้งหมด 2,075.27 4,088.62 - - 1,432.16/ 

2,410.77 

643.11/ 

1,677.85 

สัดสวนรอยละ - 69.01/58.96 30.99/41.04 

หมายเหตุ: 1/ .../... หมายถึง ปริมาณกากของโครงการปจจุบัน/ปริมาณกากของเสียภายหลังขยายกำลังการผลติ 

ที่มา : บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด, 2564 
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 1) ขยะมูลฝอยจากการอปุโภค-บริโภคของพนักงาน  

  ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน ประกอบดวย ขยะมูลฝอยทั่วไป เชน เศษอาหาร 

ขยะมูลฝอยท่ีสามารถนำกลับมาใชประโยชนได เชน กระดาษ แกว และพลาสติก เปนตน และขยะอันตราย เชน 

หลอดไฟ ถานไฟฉาย และหมึกพิมพ เปนตน ปจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 56.32 ตนั/ป และภายหลัง

ขยายกำลังการผลิตคาดวาจะมีปริมาณเพิ ่มขึ ้นเปน 66.24 ตัน/ป โดยโครงการจะจัดเตรียมถังรองรับ 

ขยะมูลฝอยแตละประเภทไวตามจุดตาง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ กอนรวบรวมไวในบริเวณพ้ืนที่เก็บมูลฝอยจาก

การอุปโภค-บริโภคของพนักงาน เพื่อรอใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตหนวยงานราชการทองถิ่น รับไปกำจัด

อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

 2) กากของเสียจากกระบวนการผลิต 

  ของเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการ สามารถจำแนกไดเปน 2 ประเภท ปจจุบันมีปริมาณ

กากของเสียจากกระบวนการผลิตทั ้งหมด 2,018.95 ตัน/ป และภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดวาจะ 

มีปริมาณเพ่ิมข้ึนเปนประมาณ 4,022.38 ตัน/ป  ดังนี ้

  (1) ของเสียไมอันตราย (Non-Hazardous Waste) คือ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของ

เสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 

ไดแก เศษสนิมเหล็ก/ผงเหล็ก ถุงพลาสติกปนเปอน ถุงกระดาษปนเปอน เศษผาปนเปอน และเศษลวดเหล็ก  

ซึ่งจะถูกรวบรวมไวภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการที่มีการจัดแบงประเภทไวอยางชัดเจน กอนให

ติดตอหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ หรือ

นำไปใชประโยชนดวยวิธีการอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับอนุญาต ตอไป 

  (2) ของเสียอันตราย (Hazardous Waste)  คือ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนของเสีย

อันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ไดแก 

ผงจารบีแหง ขี้เถา เศษทราย กรดเสื่อมสภาพ กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และขี้ตะกั่ว ซึ่งจะถูก

รวบรวมไวภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการที่มีการจัดแบงประเภทไวอยางชัดเจน กอนใหติดตอ

หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ หรือ

นำไปใชประโยชนดวยวิธีการอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับอนุญาต ตอไป 

2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 โครงการมีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานไวอยางครอบคลุมทั่วถึงทุก

ประเด็นที่มีผลกระทบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไดแก ความรอน แสง รังสีความรอน เสียง 

อุบัติเหตุ สารเคมี และกาซธรรมชาติ นอกจากนี้โครงการจัดใหมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อเปนการควบคุม

และระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนใหไดโดยเร็วท่ีสุด โดยแบงแผนฉุกเฉินตามความรุนแรง รวมทั้งออกแบบและ

ติดตั้งอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยอางอิงตามมาตรฐานของ NFPA 
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2.9 มวลชนสัมพันธและการรับเรื่องรองเรียน 

 การดำเนินการเรื่องประชาสัมพันธ/ชุมชนสัมพันธเปนกิจกรรมที่สำคัญในการสรางความมั่นใจใหกับ

ชุมชน รวมทั้งเปดชองทางการสื่อสาร ใหแกชุมชนและหนวยงานภายนอกตาง ๆ เก่ียวกับการดำเนินกิจกรรม

ของโครงการ นอกจากนี้โครงการไดกำหนดมาตรการในการจัดตั ้งตัวแทนหนวยงานตางๆ ในรูปแบบของ

คณะกรรมการชื ่อวา “คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอม” เพื ่อใหประชาชนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการควบคุมดูแลและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ตลอดจนการ

วางแผนเฝาระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากการดำเนินการโครงการ  

 อยางไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมของโครงการอาจสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอพนักงานของ

โครงการและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ โครงการไดจัดทำแผนรับเรื่องราวรองเรียนและกำหนดระยะเวลาใน

การตอบกลับ โดยมีขั้นตอนการรับปญหาขอรองเรียนและวิธีการแกไขปญหาขอรองเรียนตองครอบคลุมในทุก

ประเด็นที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งใชระบบการติดตอสื่อสารและการ

ดำเนินงานการรับเรื่องราวรองทุกขอยางเปนระบบ 

3. การมีสวนรวมของประชาชน 

 โครงการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ ตามแนวทาง

การมีสวนรวมของประชาชนและกำหนดขอบเขตในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ขอวิตกกังวล และขอเสนอแนะ  

มากำหนดแนวทางในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมีความครบถวนและรอบดานมากที่สุด เพื่อใหการ

พัฒนาโครงการเกิดผลกระทบตอสิ ่งแวดลอมและชุมชนนอยที ่สุด โดยการศึกษาดานเศรษฐกิจ-สังคมได

ดำเนินการในพื้นที่บางสวนของ 12 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เทศบาลเมืองโพธาราม 

เทศบาลตำบลคลองตาคต เทศบาลตำบลบานฆอง เทศบาลตำบลบานสิงห  เทศบาลตำบลดอนทราย  

องคการบริหารสวนตำบลสามเรือน องคการบริหารสวนตำบลทาราบ องคการบริหารสวนตำบลหนองกลางนา 

องคการบริหารสวนตำบลบางโตนด องคการบริหารสวนตำบลทาชุมพล และองคการบริหารสวนตำบลคลองขอย 

สวนการศึกษาดานการมีสวนรวมของประชาชนไดดำเนินกิจกรรมตาง ๆ (ประมวลภาพกิจกรรมการมีสวนรวม

ของประชาชนที่ผานมา แสดงดงัรูปท่ี 3-1) สรุปไดดังนี้  
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การเขาพบหนวยงานราชการ และผูนำชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธโครงการ 

  
แจกแผนพับประชาสัมพันธโครงการ 

  
บรรยากาศการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1 

  
เก็บแบบสอบถามเพ่ือสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความคดิเห็นตอโครงการ 

รูปท่ี 3-1 ประมวลภาพกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนที่ผานมา  
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 1) การเตรียมความพรอมในการดำเนินการกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โครงการไดเขา

พบหนวยงานราชการและตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริเวณพื้นที่ศึกษา เพื่อประชาสัมพันธโครงการ

และรับฟงความคิดเห็นตอแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอม แนวทางการ

ดำเนินการดานการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนขอหวงกังวลตอการพัฒนาโครงการ เพื่อประกอบการ

กำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ ่งแวดลอมของโครงการใหเปนไปอยางครบถวนและรอบดาน  

โดยดำเนินการในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นอกจากนี ้เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในระดับ

ครัวเรือนในพื้นที่ โครงการไดจัดทำแผนพับประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการ เพื่อแจกใหครอบคลุม 

ทุกชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจในรายละเอียดเบื้องตนของ

โครงการกอนการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น ซึ่งดำเนินการในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564  

 2) การรับฟงความคิดเห็นตอรางขอเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และ 

การประเมินทางเลือกโครงการ (การประชมุรับฟงความคิดเห็น คร้ังที่ 1) มีวัตถุประสงคเพื่อรับฟงความคิดเห็น

ของผูมีสวนไดสวนเสียตอรางขอเสนอและขอบเขตการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และเพื่อใหการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมมีความครบถวนและสมบูรณยิ่งขึ้น โครงการไดดำเนินการจัดประชุมการรับฟง

ความคิดเห็นการประชุมดวยรูปแบบออนไลน  โดยไดแบงการประชุมออกเปน 3 รูปแบบคือ การประชุมดวย

ระบบ Line Meeting การประชุมดวยระบบ Zoom Meeting  และการประชุมดวยระบบเฟซบุก ไลฟ  ซึ่งแบง

ออกเปนกลุมยอย จำนวน 7 กลุม ดำเนินการเมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และวันศกุรท่ี 20 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 มีผูเขารวมประชุมรวม ทั้งหมด 236 คน (ไมนับรวมเจาของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา) ซึ่งผูเขารวม

ประชุมมีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นหลัก ไดแก รายละเอียดโครงการ ระบบสาธารณูปโภค การจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอม น้ำเสียและการจัดการมลพิษทางอากาศและการควบคุม และการมีสวนรวมของประชาชน 

ซึ่งภายหลังจากการจัดประชุม โครงการไดเปดรับฟงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก 15 วัน จากนั้นโครงการไดรวบรวม

ประเด็นคำถาม ขอหวงกังวล และขอเสนอแนะจากเวทีการประชุมรับฟงความคิดเห็น และแบบประเมินหลังการ

ประชุม รวมถึงจากชองทางที่เปดรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมมาจัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุมรับฟงความ

คิดเห็น พรอมทั้งคำชี้แจง เพ่ือนำสงใหผูมีสวนไดสวนเสียรบัทราบ  

 3) การสำรวจความคิดเห็นตัวแทนหนวยงานราชการ และผูนำชุมชน ในการสำรวจความคิดเห็น

ตัวแทนหนวยงานราชการ และผูนำชุมชนในพื้นที่ศึกษา ดำเนินการเมื่อวันที่ 13 กันยายนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 

พ.ศ. 2564 โดยใชทั้งวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและการใชแบบสอบถาม ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณ มีความหวงกังวล

ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ในประเด็น มลพิษทางอากาศ เสียงดังรบกวน น้ำเสีย ไอกรด การระบายน้ำ 

และผลกระทบดานสุขภาพ ทั้งนี้ จากการสัมภาษณตัวแทนหนวยงานราชการ และผูนำชุมชน ขอใหโครงการ

ดำเนินการแกไขระบบควบคุมมลพิษใหประสิทธิภาพในการรองรับมลพิษที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 

และบริษัทที ่ปรึกษาทำการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอมในดานตาง ๆ ใหครบถวน พรอมทั ้งกำหนด

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการตอ

ชุมชน นอกจากนี้มีขอเสนอแนะใหโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวอยางเครงครัด เพื่อปองกันการ
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เกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม และสุขภาพคนในชุมชน สนับสนุนกิจกรรมชุมชนตามสมควร และ

เปดเผยขอมูลการดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโครงการตลอดการดำเนินการ 

 4) การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ- สังคม และความคิดเห็นตอโครงการ บริษัทที่ปรึกษาไดทำการสำรวจ

สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นตอโครงการในระดับครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาเมื่อวันที่ 20-24 กันยายน 

พ.ศ. 2564 โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือดำเนินการตามหลักวิชาการดานสังคมศาสตรจำนวน 421 

ตัวอยาง สามารถสรุปไดดงันี ้ 

  เมื่อสอบถามถึงการดำเนินงานที่ผานมาของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด พบวา ไมไดกอใหเกิด

ผลกระทบกับชุมชน รอยละ 99.5 และบางสวน รอยละ 0.5 ระบุวาสงผลกระทบในดานน้ำเสีย สำหรับความ

เชื่อมั่นในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของโครงการสวนขยายนั้น ผูใหสัมภาษณมีความเชื่อมั่น รอยละ 

20.7 เนื่องจากคาดวาจะมีมาตรการที่ดี และอยูหางจากพื้นที่โครงการ ในขณะที่มีผู ประสงคไมแสดงความ

คิดเห็นมากถึง รอยละ 79.3 นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงความวิตกกังวลจากการดำเนินโครงการ พบวา ผูให

สัมภาษณสวนใหญไมวิตกกังวลตอการดำเนินโครงการ รอยละ 97.6 และบางสวนรอยละ 2.4 โดยมีความวิตก

กังวลในดานมลพิษ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสาเหตุของความวิตกกังวลดังกลาวเกิดจากการคาดคะเน 

ดวยตนเอง รอยละ 80.0 รองลงมา คือความวิตกกังวลมาจากการดำเนินงานที่ผานมาของนิคมอุตสาหกรรม 

หรือโรงงานในพ้ืนท่ี รอยละ 20.0  

  สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมตอโครงการ พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญคิดวามีผลดีและ

ผลเสียพอ ๆ กัน รอยละ 73.6 และมีผลดีมากกวาผลเสีย รอยละ 26.4 เมื่อสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอ

การดำเนินโครงการ พบวา เห็นดวยกับการดำเนินโครงการ รอยละ 27.1 เนื่องจากทำใหเกิดการจางงาน และ

บริษัทมีการดำเนินงานมานานแลว และบางสวน รอยละ 0.2 ไมเห็นดวยกับการดำเนินโครงการ เนื่องจาก

กอใหเกิดมลพิษเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีผูไมประสงคจะแสดงความคิดเห็น รอยละ 72.7 และดานความตองการรับ

ขาวสารเพิ่มเติมจากโครงการ พบวาสวนใหญตองการรับทราบขาวสาร รอยละ 85.7 โดยตองการทราบ

รายละเอียดโครงการและมาตรการดานสิ่งแวดลอม รอยละ 94.2 รองลงมา คือ แผนการดำเนินการดานการ 

มีสวนรวมของประชาชน รอยละ 20.8 และตองการทราบแผนการพัฒนาโครงการ รอยละ 20.2 ตามลำดับ  

4. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4.1 ผลกระทบดานคุณภาพอากาศ 

 แหลงกำเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการ ไดแก 1) มลพิษทางอากาศจากการเผาไหมเชื้อเพลิงกาซ

ธรรมชาติ (Natural Gas) ไดแก ฝุ นละออง (TSP) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และกาซออกไซดของ

ไนโตรเจน (NOx) และ 2) ไอระเหยของสารตางๆ ที่เกิดจากองคประกอบของวัตถุดิบและสารเคมีที่ใชใน

กระบวนการผลิต ไดแก ไอกรด/ไอดาง ไอตะกั่ว และไอระเหยของสารกันสนิม (ไซลีน (Xylene)) ซึ่งการ

ดำเนินการของโครงการทั้งในปจจุบันและภายหลังขยายกำลังการผลิตไดมีการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทาง
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อากาศเพื่อบำบัดไอกรด/ไอดางที่เกิดขึ้นกอนระบายออกสูสิ ่งแวดลอม นอกจากนี้ เนื่องจากโครงการตั้งอยู

ภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี จึงตองควบคุมอัตราการระบายมลพิษทั้งในปจจุบันและภายหลังขยายกำลัง

การผลิตใหอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาปริมาณของสารเจือปนใน

อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และตองควบคุมอัตราการระบายฝุนละออง (TSP) กาซซัลเฟอร

ไดออกไซด (SO2) และกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ใหเปนไปตามขอกำหนดของนิคมฯ 

 จากการรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการนิคมอุตสาหกรรม

ราชบุรี ของบริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด ระหวางป พ.ศ. 2561-2564 จำนวน 3 สถานี ไดแก  

 - บานเจ็ดเสมียน 1 (โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน) (A1)  

 - บานเจ็ดเสมียน 2 (วัดตึกหิรัญราฎร) (A2)  

 - โรงเรียนวัดบางลาน (A3) 

 และผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงงานผลิตภัณฑเหล็กหลอขึ้นรูปของบริษัท เอแอนดเอ็ม แคสติ้ง 

(ประเทศไทย) จำกัด ระหวางปพ.ศ. 2562-2564 จำนวน 5 สถานี ไดแก 

 - โรงเรียนวัดบางลาน (A4)  

 - บานเจ็ดเสมียน 1 (โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน) (A5)  

 - บานเจ็ดเสมียน 2 (วัดตึกหิรัญราฎร) (A6)  

 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหาดสำราญ (A7) 

 - วัดดอนทราย (A8) 

 โดยมีพารามิเตอรที่ตรวจวัด ไดแก ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 

ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั ่วโมง กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และกาซไนโตรเจนได

ออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้ 

 -  ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 17.0-247.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่งมี

คาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื ่อง 

กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดใหมีคาความเขมขนของฝุนละอองใน

บรรยากาศไมเกิน 330 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร 
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 -  ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 6.0-110.0 ไมโครกรัม/

ลูกบาศกเมตร ซึ่งมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 

2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดใหมีคาความเขมขนของ 

ฝุนละอองในบรรยากาศไมเกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร 

 - กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคานอยกวา 2.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร ซึ่งมีคา

อยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนด

มาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งกำหนดใหมีคาความเขมขนของ

กาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศไมเกิน 780.0 ไมโครกรัม/ลกูบาศกเมตร 

 - กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคานอยกวา 32.04-53.19 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร 

ซึ่งมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง 

กำหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดใหมีคาความเขมขนของกาซ

ไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศไมเกิน 320 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร 

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดังที่กลาวขางตน พบวามลพิษทางอากาศ

ตาง ๆ มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ดังนั้นจึงคาดวาภายหลังขยายกำลังการผลิต การดำเนินกิจกรรมของ

โครงการจะสงผลตอคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการไดควบคุมอัตราการระบาย

มลพิษทางอากาศใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และสอดคลองกับอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่ไดรับ

จัดสรรจากนิคมฯ อยางเครงครัด รวมทั้งมีการกำหนดใหโครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบมลพิษที่ระบาย

ออกจากปลองระบายของโครงการอยางสม่ำเสมอ สำหรับระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของโครงการได

พิจารณาใหสามารถรองรับมลพิษที่เกิดขึ้นทั้งหมดได พรอมทั้งออกแบบใหมีประสิทธิภาพการบำบัดตามเกณฑ

โดยวิศวกรท่ีไดรับอนุญาต 

4.2 ผลกระทบดานระดับเสียง 

 บริษัทที่ปรึกษาไดรวบรวมขอมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ศึกษาจากรายงานผล

การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ของบริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด ระหวางป พ.ศ. 2561-

2564 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานกอนการดำเนินโครงการสวนขยาย โดยจุดตรวจวัดที่อยูใกลพื้นที่โครงการมาก

ที่สุด คือ บริเวณบานดอนทรายอยูหางจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 1.2 กิโลเมตร 

พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีคาอยูในชวง 51.7-55.0 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบผลการ

ตรวจวัดดังกลาวกับคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) 

เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานกำหนด ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ 
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 1) ระยะกอสราง 

  ในระยะกอสราง ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ศึกษาอาจไดรับผลกระทบจากการติดตั้งเครื่องจักรของโครงการ 

ดังนั้น บริษัทที่ปรึกษาจึงประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการกอสรางตอชุมชนบริเวณหมู 6 บานดอนไมเรยีง 

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ออนไหวที่อยูใกลพ้ืนท่ีโครงการมากที่สุด 

(ระยะหางประมาณ 610 เมตร จากรั้วโครงการ) พบวา เมื่อมีกิจกรรมกอสรางจะสงผลใหบริเวณที่พักอาศัย

ดังกลาวมีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  (Leq 24 hr) ประมาณ 55.2 เดซิเบลเอ ซึ่งระดับเสียงดังกลาวมีคาอยูใน

เกณฑมาตรฐานกำหนด (ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ) ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกอสรางโครงการตอระดับ

เสียงของชุมชนโดยรอบจึงอยูในระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ  

  โครงการมีการควบคุมระดับเสียงริมรั้วของโรงงานไมเกิน 70 เดซิเบลเอ เมื่อประเมินผลกระทบดาน

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ตอชุมชนบริเวณหมู 6 บานดอนไมเรียง มีคาเทากับ 55.0 เดซิเบลเอ 

ซึ่งมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง 

กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั ่วโมง (Leq 24 hr) ไมเกิน 70  

เดซิเบลเอ ดังน้ัน คาดวาผลกระทบดานระดับเสียงที่เกิดข้ึนจากการดำเนินงานของโครงการในระยะดำเนินการ

จะอยูในระดับต่ำ 

4.3 ผลกระทบดานคุณภาพน้ำ 

 1) ระยะกอสราง 

  การใชน้ำในระยะกอสรางจำแนกตามลักษณะกิจกรรมไดเปน 2 ประเภท คือ 1) น้ำใชจากหองน้ำ-

หองสวมของคนงานกอสราง โดยมีจำนวนคนงานกอสรางสูงสุดประมาณ 26 คน คาดวาจะมีการใชน้ำ

ประมาณ 1.9 ลูกบาศกเมตร/วัน (คิดอัตราการใชน้ำ 70 ลิตร/คน/วัน, เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน, 2537) และ

2) น้ำใชเพื ่อกิจกรรมการกอสราง คาดวาจะปริมาณนอยมากประมาณ 2.0 ลูกบาศกเมตร/วัน เนื่องจาก

กิจกรรมการกอสรางของโครงการเปนกอสรางบอพักน้ำทิ้ง บอพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำ

เสีย ระบบหลอเย็นและน้ำเย็น ระบบน้ำรอนและระบบกรองน้ำ และการปรับปรุงรางระบายน้ำฝนของ

โครงการ ดังนั้น น้ำใชเพื่อกิจกรรมการกอสรางจะเปนน้ำใชเพื่อลางอุปกรณและเครื่องจักร โดยมีปริมาณการ

ใชน้ำในระยะกอสรางรวมประมาณ 3.9 ลูกบาศกเมตร/วัน โครงการจะมีการใช น้ำรวมกันกับระบบ

สาธารณูปโภคของโครงการปจจุบัน คือ น้ำประปาจากระบบผลิตน้ำประปาของนิคมฯ 

  ดานการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ ้นในระยะกอสราง จะเปนน้ำเสียจากการใชหองน้ำ-หองสวมของ

คนงานกอสราง คาดวาจะมีปริมาณประมาณ 1.6 ลูกบาศกเมตร/วัน (อัตราการเกิดน้ำเสีย คิดเปนรอยละ 80 

ของปริมาณน้ำใช, ธงชัย พรรณสวัสดิ์, 2549) และเนื่องจากคนงานกอสรางทำงานแบบเชาไป-เย็นกลับ มิไดพัก

อาศัยอยูภายในพื้นที่โครงการฯ โดยโครงการไดกำหนดใหคนงานกอสรางใชหองน้ำ-หองสวมรวมกับพนักงาน
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ของโครงการปจจุบัน ซึ่งมีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในการบำบัดน้ำเสียเบื้องตนกอนรวบรวมเขาสูระบบบำบัด

น้ำเสียทางเคมีของโครงการ เพื่อบำบัดใหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานของนิคมฯ กอนสงไปบำบัดยังระบบ 

น้ำเสียสวนกลางของนิคมฯ อีกครั้ง ดังนั้น คาดวาในระยะกอสรางจะกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ำผิวดิน

ภายนอกโครงการในระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  การใชน้ำในระยะดำเนินการในปจจุบัน แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 1) น้ำใชเพ่ือการอุปโภค-บริโภค

ของพนักงาน 2) น้ำใชในกระบวนการผลิต และ 3) น้ำรดพ้ืนที่สีเขียว มีความตองการใชน้ำรวมประมาณ 253 

ลูกบาศกเมตร/วัน โดยโครงการรับน้ำประปาจากนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี และน้ำใชจากระบบผลิต RO 

ภายหลังขยายกำลังการผลิตโครงการจะแบงการใชน้ำออกเปน 4 สวน โดยเพ่ิมน้ำใชในสวนของการลางทำความ

สะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยมาอีก 1 สวน ทั้งนี้ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดวาจะมีความตองการใชน้ำเพ่ิมข้ึน

เปนประมาณ 289 (309)1/ ลูกบาศกเมตร/วัน โดยโครงการจะมีการติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียเพ่ือ

หมุนเวียนกลับมาใชงาน โดยคาดวาจะสามารถหมุนเวียนน้ำกลับมาใชงานไดประมาณ 153 ลูกบาศกเมตร/วัน 

ดังนั ้น ภายหลังขยายกำลังการผลิตโครงการจะรับน้ำประปามาจากนิคมอุตสาหกรรมราชบุรีลดลงเหลือ

ประมาณ 101 (121)1/ ลูกบาศกเมตร/วัน  

  สำหรับน้ำเสียในระยะดำเนินการแบงเปน 2 สวน ไดแก น้ำเสียจากกิจกรรมการใชน้ำของพนักงาน 

และน้ำเสียจากกระบวนการผลิต โครงการปจจุบันมีน้ำเสียประมาณ 106 ลูกบาศกเมตร/วัน ภายหลังขยายกำลัง

การผลิตคาดวาจะมีปริมาณน้ำเสียเพ่ิมขึ้นเปนประมาณ 159 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยน้ำเสียที่เกิดข้ึนทั้งหมดมีการ

จัดการดังนี้ 

  (1) น้ำเสียจากกิจกรรมการใชน้ำของพนักงาน โครงการจะรวบรวมเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย

สำเร็จรูปภายในโครงการ ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นในปจจุบันและภายหลังขยายกำลังการผลิตได

อยางเพียงพอ สำหรับน้ำเสียจากโรงอาหารจะมีการรวบรวมเขาถังดักไขมันเพ่ือบำบัดน้ำเสียเบ้ืองตนกอนไหล

รวมกับน้ำเสียจากหองน้ำ-หองสวมเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโครงการเพื่อทำการบำบัดอีกครั้ง  

  (2) น้ำเสียจากกระบวนการผลิต โครงการจะรวบรวมเขาสู ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของ

โครงการทั้งหมด ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ ้นในปจจุบันและภายหลังขยายกำลังการผลิตไดอยาง

เพียงพอ โดยระบบบำบัดน้ำเสียจะทำการบำบัดใหมีคาเปนไปตามเกณฑการออกแบบของระบบบำบัดน้ำเสีย 

โดยน้ำเสียดังกลาวจะถูกรวบรวมเขาสูถังพักน้ำทิ้ง เพื่อนำกลับไปปรับปรุงคุณภาพน้ำดวยระบบ RO และ

นำกลับหมุนเวียนใชในกระบวนการผลิตท้ังหมด โดยภายหลังขยายกำลังการผลิตจะไมมีการระบายน้ำท้ิงออก

ภายนอกโครงการแตอยางใด 

 

 

1/น้ำใชสงูสุดของโครงการกรณีมีการทำความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยประมาณ 20 ลูกบาศกเมตร/ครั้ง โดยจะลางทำความสะอาดทุก ๆ 4 เดือน 
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  โดยสรุประบบบำบัดน้ำเสียของโครงการสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการไดอยาง

เพียงพอ นอกจากนี้โครงการไดจัดใหมีถังพักน้ำทิ้งที่สามารถรองรับน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไดไมนอยกวา 

1 วัน เพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งกอนสงไปบำบัดอีกครั้งยังระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของเขต

ประกอบการฯ ดังนั้น คาดวาระยะดำเนินการจะกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ำผิวดินภายนอกโครงการ 

ในระดับต่ำ 

4.4 ผลกระทบดานการคมนาคม 

 การประเมินผลกระทบดานการคมนาคมจะคำนึงถึงสภาพจราจรบนเสนทางคมนาคมสายหลักที่ใชใน

การเขา-ออกพื้นที่โครงการ ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) โดยภายหลังขยายกำลัง

การผลิตจะมีปริมาณจราจรที ่เพิ่มขึ ้นจากกิจกรรมการขนสงของโครงการทั ้งในระยะกอสราง และระยะ

ดำเนินการ ดังนี ้ 

 1) ระยะกอสรางของโครงการจะมีปริมาณจราจรเพ่ิมข้ึนรวม 9 PCU2/ ชั่วโมง โดยพิจารณาจาก 

  (1) รถขนสงวัสดุ-อุปกรณกอสราง โดยใชรถบรรทุก 10 ลอ สูงสุดประมาณ 10 คัน/วัน ซึ่งกำหนดให

มีการขนสงเฉพาะในชวงกลางวัน 8 ชั่วโมง/วัน (หลีกเลี่ยงชวงเวลาเรงดวน 06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) 

สงผลใหมีปริมาณการจราจร 20 เที่ยว/วัน หรือคิดเปน 7 PCU/ชั่วโมง 

  (2) รถรับ-สงคนงานกอสราง โดยใชรถบรรทุก 4 ลอ สูงสุดประมาณ 4 คัน/วัน ซึ่งกำหนดใหมีการ

ขนสง 4 ชั่วโมง/วัน (ชวงเวลา 06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) สงผลใหมีปริมาณการจราจร 8 เที่ยว/วัน 

หรือคดิเปน 2 PCU/ชั่วโมง 

 2) ระยะดำเนินการของโครงการจะมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น 8 PCU/ชั่วโมง โดยแบงเปนการเดินทาง

ของพนักงานในชวงเวลาเรงดวนประมาณ 4 PCU/ชั่วโมง และการขนสงวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ และ 

กากของเสีย นอกชวงเวลาเรงดวนประมาณ 5 PCU/ชั่วโมง โดยพิจารณาจาก 

  (1) รถรับ-สงพนักงาน ที่มจีำนวนพนักงานเพ่ิมข้ึนประมาณ 30 คน แบงเปน 

   ก) รถจักรยานยนต เฉลี ่ย 12 คัน/วัน (คำนวณจากอัตราการเดินทางดวยรถจักรยานยนตใน

ปจจุบันรอยละ 68 ของจำนวนพนักงานทั ้งหมด จึงคาดวาพนักงานที ่เพิ ่มขึ ้น 30 คน จะเดินทางโดยใช

รถจักรยานยนตประมาณ 20 คน และมีจำนวนผูโดยสารเฉลี่ย 1.7 คน/คัน) กำหนดใหมีการขนสง 4 ชั่วโมง/วัน 

(ชวงเวลา 06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) คดิเปน 2 PCU/ชั่วโมง 

 
2/ PCU (Passenger Car Unit) เปนหนวยเทียบเทากับรถยนตนั่งสวนบุคคล เนื่องจากยานพาหนะแตละชนิดสงผลตอสภาพการจราจรแตกตางกันจึงตองแปลง

หนวยปริมาณยานพาหนะแตละชนิดใหอยูในหนวยที่เทียบเทากัน โดยการนำปริมาณยานพาหนะแตละชนิดคูณดวย ตัวแปลงหนวยที่เรียกวา Passenger 

Car Equivalents (PCEs) 
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   ข) รถยนต เฉลี่ย 6 คัน/วัน (คำนวณจากอัตราการเดินทางดวยรถยนตในปจจุบันรอยละ 32  

ของจำนวนพนักงานทั้งหมด จึงคาดวาพนักงานที่เพิ่มขึ้น 30 คน จะเดินทางโดยใชรถยนตประมาณ 10 คน และ 

มีจำนวนผูโดยสารเฉลี่ย 1.7 คน/คัน) กำหนดใหมีการขนสง 4 ชั่วโมง/วัน (ชวงเวลา 06.00-08.00 น. และ 

16.00-18.00 น.) คิดเปน 3 PCU/ชั่วโมง 

  (2) การขนสงวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ และกากของเสีย เพ่ิมขึ้น 5 PCU/ชั่วโมง แบงเปน 

   ก) รถขนสงวัตถุดิบ สารเคมีที่เพิ่มขึ้น แบงเปน รถบรรทุก 4 ลอ เฉลี่ย 1 คัน/วัน รถบรรทุก  

6 ลอ เฉลี่ย 1 คัน/วัน และรถบรรทุก 18 ลอ เฉลี่ย 5 คัน/วัน กำหนดใหมีการขนสงในชวงเวลาปกติ 20 

ชั่วโมง/วัน คิดเปน 2 PCU/ชั่วโมง 

   ข) รถขนสงผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้น แบงเปนรถบรรทุก 10 ลอ เฉลี่ย 2 คัน/วัน และรถบรรทุก  

18 ลอ เฉลี่ย 3 คัน/วัน กำหนดใหมีการขนสงในชวงเวลาปกติ 20 ชั่วโมง/วัน คิดเปน 2 PCU/ชั่วโมง 

   ค) รถขนสงกากของเสียท่ีเพ่ิมข้ึน โดยใชรถบรรทุก 10 ลอ เฉลี่ย 1 คัน/วัน กำหนดใหมีการขนสง

ในชวงเวลาปกติ 20 ชั่วโมง/วัน คิดเปน 1 PCU/ชั่วโมง 

 จากการประเมินปริมาณการจราจรภายหลังขยายกำลังการผลิตของโครงการตอสภาพการจราจรบน

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 บริเวณกิโลเมตรท่ี 92+667 พบวา ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นในระยะกอสราง

และระยะดำเนินการทั้งในชวงเวลาเรงดวนและชวงเวลาปกติ สงผลใหปริมาณจราจรบนถนนเพิ่มขึ้นเล็กนอย 

แตมิไดสงผลใหสภาพการจราจรบนเสนทางดังกลาวเปลี่ยนแปลงจากเดิมแตอยางใด ดังนั้นจึงสรุปไดวาปริมาณ

การจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการโครงการภายหลังขยายกำลังการผลิตจะสงผลตอความสามารถในการรองรับของ

ถนนของเสนทางดังกลาวในระดับต่ำ 

4.5 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ-สังคม 

 โครงการจัดใหมีแผนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียในครั้งที่ 1 ครอบคลุม 

ทุกกลุมเปาหมาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอรางขอเสนอและขอบเขต

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมท้ังแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สวนในการประชุมครั้งท่ี 2 

มีวัตถุประสงคเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอการจัดทำรางรายงานและรางมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อเปนแนวทางในการ

ติดตามความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมจากการดำเนินโครงการ ทั้งนี้โครงการไดนำขอวิตกกังวล 

ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นตาง ๆ มาวิเคราะหเพ่ือไปกำหนดมาตรการดานสิ่งแวดลอม  

 การดำเนินโครงการกอใหเกิดผลดีและผลเสีย โดยสวนของผลดีจะสงผลใหมีการจางแรงงาน-มีงานทำ

เพิ่มขึ้น และลดปญหาการวางงานของคนในพื้นที่ รองลงมาทำมีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น เชน คาขาย รับจางแรงงาน 

และนำไปสูการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ในสวนของผลเสียอาจสงผลใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศ เชน  



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตนั ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซัลแตนต จำกัด หนาที่ 39 

ฝุนละออง เขมาควัน เปนตน รองลงมามีปญหาการจราจรติดขัด และมลพิษทางน้ำ สำหรับผลกระทบตอปญหา

ทางสังคมที ่คาดวาจะเกิดขึ ้น โครงการไดมีการกำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบเพื ่อปองกัน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตลอดระยะการดำเนินการ รวมทั้งจัดใหมีคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอม เพื ่อคอยติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการใหเปนไปตามที่ 

มาตรการฯ กำหนด จึงคาดวาผลกระทบจะอยูในระดับต่ำ 

4.6 ผลกระทบดานสุขภาพ 

 เมื ่อพิจารณาขอมูลรายละเอียดการดำเนินการของโครงการในดานตาง ๆ พบวา กิจกรรมที ่อาจมี

ผลกระทบตอสุขภาพ ไดแก มลพิษทางอากาศจากปลองระบายของโครงการ โดยกลุมคนที ่มีโอกาสไดรับ

ผลกระทบ ไดแก พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ใกลเคียง ทั้งนี้ โครงการจัดใหมีการ

ควบคุมการปลอยมลพิษทางอากาศใหมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ประกอบกับดำเนินการจัดการดาน 

ของเสียทุกประเภท โดยจัดใหมีการจัดการเพื่อลดการกระจายสูสิ ่งแวดลอมอันจะสงผลกระทบตอประชาชน  

ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบดานสุขภาพไดเชนกัน และจากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น

ครั้งที่ 1 สามารถคัดกรองประเด็นเพื่อนำไปสูการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ คือ มลพิษทางอากาศ มลพิษ

ทางน้ำและดิน และดานการจัดการกากของเสีย โดยสิ่งคุกคามสุขภาพและคาดวาจะกอใหเกิดผลกระทบทาง

สุขภาพ ไดแก ฝุนละออง สิ่งปนเปอนในน้ำเสีย และจากกากของเสีย ซึ่งจากการประเมิน พบวา ผลกระทบดาน

สุขภาพตอชุมชน คนงานกอสราง และพนักงานของโครงการ มีความเสี่ยงตอสุขภาพอยูในระดับปานกลางและ

ระดับต่ำ ซึ่งโครงการมีการกำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือลดผลกระทบและเฝาระวังตอปญหาดานสุขภาพของคนในชุมชน คนงาน

กอสราง และพนักงานของโครงการไวเรียบรอยแลวดังแสดงในหัวขอ 5 

5. รางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

 จากผลกระทบตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นตอคุณภาพสิ่งแวดลอมอันเนื ่องมาจากการดำเนินงานของ

โครงการ บริษัทที่ปรึกษาไดเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมดังกลาวไวใน

ตารางที่ 5-1 ถึงตารางที่ 5-3 นอกจากมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาวขางตน 

บริษัทที่ปรึกษาไดเสนอแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนแนวทางในการติดตาม

ตรวจสอบความเปลี ่ยนแปลงที ่อาจเกิดขึ ้นกับสิ ่งแวดลอมตาง ๆ ที ่สำคัญ อีกทั ้งยังเปนการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ ที่โครงการ

นำมาปฏิบัติวามีความเหมาะสมหรือไม รายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

แสดงดังตารางที่ 5-4 และตารางที่ 5-5 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 40 

ตารางที่ 5-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (มาตรการทั่วไป) ระยะกอสรางและระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง 

ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. เรื่องทั่วไป  - ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการผลิตขดลวด

เสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ตำบลเจ็ดเสมียน 

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยางเครงครัด 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลากอสราง 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน ไทย 

ไวร จำกัด 

 
- ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมมีแนวโนมสูงขึ้นจากคาที ่ตรวจวัดได

ในชวงดำเนินการปกติหรือมีแนวโนมเขาใกลคาควบคุมหรือคามาตรฐาน ใหโครงการตรวจสอบหา

สาเหตุและเฝาระวัง เพื ่อเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาที ่อาจเกิดขึ ้น ทั ้งนี้ ใหสรุป

รายละเอียดดังกลาวไวในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใหครบถวน 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลากอสราง 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน ไทย 

ไวร จำกัด 

 - ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหลงกำเนิดของโครงการมีคาเกินคาควบคุมที่กำหนดไวให

โครงการทำการตรวจหาสาเหต ุทำการแกไข และทำการตรวจวัดซำ้เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการ

แกไข พรอมท้ังกำหนดมาตรการเพื่อปองกันการเกิดปญหาในลักษณะดังกลาวใหครบถวน 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลากอสราง 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน ไทย 

ไวร จำกัด 

 - หากเกิดเหตุการณใด ๆ ก็ตามท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร ตองแจงใหสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(กนอ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดราชบุรี และสำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ทราบโดยเร็ว เพ่ือหนวยงานดังกลาวจะไดใหความ

รวมมือในการแกไขปญหา 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลากอสราง 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน ไทย 

ไวร จำกัด 

 - บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด ตองวาจางหนวยงานกลาง (Third Party) เพื ่อดำเนินการ

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอมของโครงการ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลากอสราง 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน ไทย 

ไวร จำกัด 

 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 41 

ตารางที่ 5-1 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (มาตรการท่ัวไป) ระยะกอสรางและระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง 

ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. เรื่องทั่วไป (ตอ) สิ่งแวดลอมสงใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การ

จัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่

กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ซึ่งผูดำเนินการ หรือผูขออนุญาตจะตองไดรับอนุญาตใหดำเนินโครงการหรือกิจกรรมแลว พ.ศ. 

2561 และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   

 - หากบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด มีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ใหแตกตางไปจากที่ไดเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตามท่ี

คณะกรรมการผูชำนาญการฯ ไดใหความเห็นชอบไปแลว ใหเปนหนาที่ของหนวยงานที่มีอำนาจ

หนาที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตเปนผูพิจารณา ดังนี้ 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลากอสราง 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 • หากเห็นวาการแกไขเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาวไมกระทบ

ตอสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และเปนมาตรการท่ีเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอมมากกวาหรือเทียบเทามาตรการท่ี

กำหนดไวในรายงานฯ ที่ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของคณะกรรมการผูชำนาญการฯ 

แลว ใหหนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีอนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจงการปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กำหนดไวในกฎหมายนั้น ๆ ตอไป พรอมกับให

จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและการปรับปรุงแกไขมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่รับจดแจงไว สง

ใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อทราบ 

   

     



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 42 

ตารางที่ 5-1 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (มาตรการท่ัวไป) ระยะกอสรางและระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง 

ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. เรื่องทั่วไป (ตอ)  หากหนวยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตมีความเห็นวาการปรับปรุงแกไขรายละเอียด

โครงการหรือมาตรการนั้น ๆ อาจกระทบตอสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชำนาญการฯ ใหหนวยงานที่มีอำนาจ

หนาที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตจัดสงรายงานการปรับปรุงแกไขรายละเอียดโครงการ 

หรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือ

เสนอใหคณะกรรมการผูชำนาญการฯ คณะที่เก่ียวของพิจารณาใหความเห็นชอบประกอบกอน

การเปลี ่ยนแปลง หรือปรับปรุงมาตรการดังกลาว และเมื ่อโครงการหรือกิจการม ีการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือปรับปรุงแกไขมาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผูชำนาญการฯ ให

ความเห็นชอบประกอบแลว หนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตตอง

แจงผลการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว ใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทราบดวย 

   

2. คณะกรรมการ

ตรวจสอบและ 

แกไขปญหาขอ

รองเรียนของชุมชน 

- เขารวมคณะกรรมการตรวจสอบและแกไขปญหาขอรองเรียนของชุมชนของนิคมอุตสาหกรรม

ราชบุรี โดยจะตองเขารวมคณะกรรมการตรวจสอบและแกไขปญหาขอรองเรียนของชุมชนให

แลวเสร็จกอนเริ่มกิจกรรมการกอสรางโครงการสวนขยาย ทั้งนี้คณะกรรมการชุดดังกลาวให

เพิ่มเตมิตัวแทนจากโครงการจำนวน 1 คน   

- ชุมชนโดยรอบพื้นที่

โครงการ 

- ตั้งแตเริ่มพัฒนาโครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

3. สุนทรียภาพ - ปลูกตนไมยืนตนเพื่อเปนแนวกันชนและสรางทัศนียภาพที่ดีของโรงงาน โดยจะทำการปลูก 

ไมยืนตน จำนวน 1-2 แถว โดยรอบพื้นท่ีโครงการ ซึ่งชวยลดผลกระทบจากการฟุงกระจายของ

ฝุนละออง และเสียงดังออกสูสิ่งแวดลอมภายนอก 

- พ้ืนที่โครงการ - ตั้งแตเริ่มพัฒนาโครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - โครงการมีพื้นที่สีเขียวประมาณ 1.21 ไร (1,933.64 ตารางเมตร) คิดเปนรอยละ 5.09 ของพื้นท่ี

โครงการทั้งหมด 

- พ้ืนที่โครงการ - ตัง้แตเริ่มพัฒนาโครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 43 

ตารางที่ 5-1 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (มาตรการท่ัวไป) ระยะกอสรางและระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง 

ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

3. สุนทรียภาพ (ตอ) - กำหนดใหโครงการมีการบำรุงรักษาตนไมบริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวตลอดการดำเนินงานของโครงการ 

โดยตองมีการรดน้ำ ใสปุยรวมทั้งดูแลดานโรคพืช 

- พ้ืนที่โครงการ - ตั้งแตเริ่มพัฒนาโครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ในกรณีตนไมในพื้นที่สีเขียวตายตองปลูกทดแทนภายใน 30 วัน และมีการบำรุงรักษาใหมีการ

เจริญเติบโตที่รวดเร็ว เพื่อใหสามารถใชประโยชนในการลดความเร็วลมและลดการแพรกระจาย

ของฝุนละออง 

- พ้ืนที่โครงการ - ตั้งแตเริ่มพัฒนาโครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 

 

 

 

  



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 44 

ตารางที่ 5-2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 

 

- ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที ่กอสรางและถนนทางเขา-ออกโครงการ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง  

(เชา-บาย)  

- ภายในพื้นท่ีกอสราง  

และถนนทางเขา-ออก

โครงการ 

- ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - รถบรรทุกขนสงวัสดุ อุปกรณการกอสราง รวมทั้งเศษวัสดุ ตองมีผาใบคลุมหรือปกปดมิดชิดเพื่อ

ปองกันวัสดุตกหลนและฟุงกระจาย 

- ภายในพ้ืนที่กอสรางและ

ถนนท่ีใชในการขนสงวัสดุ

กอสราง 

- ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - บำรุงรักษาเครื่องยนตตาง ๆ และอุปกรณตาง ๆ เพื่อลดปริมาณควันเสียที่อาจจะปลอยออกมา

จากอุปกรณกอสรางและรถบรรทุก 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง  

และพื้นที่ใกลเคยีง 

- ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ทำความสะอาดลอรถบรรทุกตาง ๆ ที่จะเขามาในเขตกอสราง เพื่อไมใหรถบรรทุกนำสิ่งแปดเปอน

ไปตกหลนนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง  

และพื้นที่ใกลเคยีง 

- ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ควบคุมอัตราเร็วของรถบรรทุกเพื ่อลดควันเสียจากรถยนต และลดการฟุ งกระจายของ 

ฝุนละอองบนถนน 

- พ้ืนที่กอสรางและถนน 

ที่ใชขนสงวัสดุกอสราง 

- ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ผูรับเหมาจะตองทำการขึงตาขายโดยรอบตัวอาคารและบริเวณที่กำลังกอสราง เพื่อปองกัน

ไมใหฝุนละอองและเศษวัสดุกอสรางรวงหลนลงพื้นที ่กอสรางและบริเวณใกลเคียงอันอาจ

กอใหเกิดความสกปรกไมเรียบรอยและกอใหเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุไดนอกจากนี้ควรปด

ภายนอกอาคารที ่กำลังกอสรางดวยผาใบอยางหนาโดยรอบอาคารและตลอดความสูงของ

โรงงานและอาคารท่ีกอสรางเพ่ือปองกันฝุนฟุงกระจาย 

- พ้ืนที่กอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กรณีที่มีวัสดุกอสรางรวงหลนภายในพื้นที่กอสรางหรือพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบหรือเสนทางที่ใช

ขนสงผูรับเหมากอสรางจะตองเก็บวัสดุกอสรางที่รวงหลนทันที รวมทั้งทำความสะอาดใน

บริเวณดังกลาวใหเรียบรอยดวย เพื่อไมใหเกิดการกีดขวางการใชเสนทางหรือความสกปรกใน

บริเวณตาง ๆ 

- ภายในพ้ืนที่กอสราง  

และพ้ืนที่ใกลเคียง 

- ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 45 

ตารางที่ 5-2 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

2. เสียง 

 

- เลือกใชอุปกรณและเครื่องจักรในการกอสรางท่ีมีประสิทธิภาพพรอมใชงานอยูเสมอ กรณีท่ีเกิด

การชำรุดเสียหายใหทำการตรวจสอบซอมบำรุงใหมีประสิทธิภาพ  

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - งดกิจกรรมการกอสรางที่กอใหเกิดเสยีงดังในชวงเวลาหลัง 17.00 น. เพ่ือไมใหรบกวนการพักผอน

ของประชาชน 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีมาตรการลดระดับเสียงดังจากเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการกอสราง ไดแก การปฏิบัติ

ตามคูมือ การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณอยางตอเนื่อง ตลอดจนซอมแซมดูแลรักษาใหอยูใน

สภาพดีตลอดเวลาและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่กำหนด 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กำหนดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ที่อุดหู ที่ครอบหู สำหรับคนงานกอสราง

ในระหวางปฏิบัติงานในพื้นท่ีที่มีระดับเสียงดัง 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

3. คุณภาพน้ำ 

 

- หามทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัสดุกอสรางและของเสียทุกชนิดลงรางระบายน้ำ - ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีหองน้ำ-หองสวม สำหรับคนงานกอสรางใหเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด และใหมี

ระบบบำบัดน้ำเสยีสำเร็จรูปในการบำบัดน้ำเสยีจากหองน้ำ-หองสวม ทั้งน้ีหากมีการใชหองน้ำ-

หองสวมที่มีอยูในพื้นที่โครงการใหทำขอบเขตและกำหนดบริเวณที่ใหคนงานกอสรางใชงาน

แยกจากพนักงานปจจุบัน 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

4. การคมนาคม - จัดเตรียมพื้นท่ีจอดรถรับ-สงคนงาน ผูรับเหมาบริเวณดานหนาเปนการชั่วคราวและไมอนุญาต

ใหมีการจอดรถรอพนักงานในพื้นท่ีดังกลาว 

- ลานจอดรถหนาโครงการ - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กำหนดใหพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด - ภายในพื้นท่ีกอสรางและ

ถนนภายนอกโครงการ 

- ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีเจาหนาที่อำนวยความสะดวกและดูแลการเขา-ออก - ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 46 

ตารางที่ 5-2 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

4. การคมนาคม (ตอ) - ตรวจสอบสภาพรถยนตกอนการใชงาน เชน ระบบเบรค เปนตน - ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จำกัดความเร็วรถยนตขณะวิ่งผานชุมชนไมเกินกวา 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และภายในพื้นท่ี

โครงการไมเกิน 25 กิโลเมตร/ชั ่วโมง และจัดระบบและทิศทางการจราจรในพื้นที ่กอสราง

โครงการใหเหมาะสมเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

- บริเวณเสนทางขนสงวัสดุ

กอสรางภายในพ้ืนที่

โครงการ และถนนเขา-ออก

พ้ืนที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - งดเวนกิจกรรมการขนสงวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในชวงเวลาเรงดวน เชา-เย็น (06.00-08.00 น. และ 

16.00-18.00 น.) 

- บริเวณเสนทางขนสงวัสดุ

อุปกรณ 

- ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ควบคมุน้ำหนักของรถบรรทุกใหบรรทุกขนสงตามกฎหมายกำหนดและตองจัดใหมีวัสดุอุปกรณ

ปองกันการตกหลนของวัสดุกอสรางเพื่อปองกันความเสียหายของผิวจราจรและเกิดอันตราย

ตอผูใชเสนทาง 

- บริเวณเสนทางขนวัสดุ

อุปกรณ 

- ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

5. การระบายน้ำและ 

การควบคุมน้ำทวม 

 

- จัดเก็บกองวัสดุกอสรางและเศษขยะมูลฝอยใหเหมาะสม โดยไมอยูใกลกับรางระบายน้ำฝน

ภายในโครงการ รวมทั้งการดูแลขุดลอกรางระบายน้ำอยางตอเนื่องทุกสัปดาหหรือตามความ

จำเปน เพ่ือปองกันการกีดขวางทางระบายน้ำและปองกันน้ำทวมขัง 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

6. การจัดการกากของเสีย 

 

- เศษวัสดุไมใชแลวจากการกอสรางจะใหผูรับเหมาเปนผูรวบรวม จัดเก็บ และนำมาจัดเก็บใน

อาคารเก็บของเสียเพื่อรอสงไปกำจัดโดยหนวยงานท่ีไดรับอนุญาต 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีถังขยะอยางเพียงพอ พรอมทั้งใหมีพนักงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

จากคนงานกอสรางกอนสงไปกำจัดพรอมกับขยะมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน โดยหนวยงานราชการ

สวนทองถิ่น หรือหนวยงานท่ีไดรับอนุญาต 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - หามทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษวัสดุกอสราง และของเสียทุกชนิดลงในรางระบายน้ำ ทอน้ำทิ้ง 

พ้ืนที่กอสราง และบริเวณใกลเคยีง 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 47 

ตารางที่ 5-2 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

6. การจัดการกากของเสีย 

(ตอ) 

- รวบรวมและเก็บวัสดุที่ไมใชแลวที่มีคาและสามารถนำกลับมาใชใหมได เพื่อนำมาขายหรือนำ

กลับมาใชใหม ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับเหมาในการกอสรางในการจัดการมูลฝอยหรือเศษวัสดุกอสราง

ตาง ๆ ไมนำไปทิ้งในพื้นท่ีสาธารณะ 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

7. อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

- การคัดเลือกบริษัทรับเหมาตองพิจารณารายละเอียดดานการจัดการความปลอดภัยในสัญญา

วาจางใหครอบคลุมถึงการคุมครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงาน

ภายในโครงการที่ไดมาตรฐาน และสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - โครงการตองระบุในสัญญาวาจางระหวางโครงการ และผูรับเหมากอสราง ใหครอบคลุมถึงการ

คุมครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการและมาตรการ

ดานสิ่งแวดลอม โดยกำหนดเปนเงื่อนไขใหผูรับเหมามีหนาที่ดังนี ้

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

  ผูรับเหมาจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทำงาน สำหรับคนงานที่จะเขามาปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการกอสรางใน

โครงการ ใหสอดคลองตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2549 

  บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

  ผูรับเหมาจะเปนผูรับผิดชอบในการแจงผลการตรวจสุขภาพของคนงานกอสรางตอโครงการ

กอนเริ่มปฏิบัติงานภายในพื้นท่ีโครงการ 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีแผนงานดานความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานกอสรางตามกฎกระทรวง กำหนด

มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทำงานเกี ่ยวกับงานกอสราง พ.ศ. 2564 ประกาศกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑการจัดทำแผนงานดานความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ

งานกอสราง พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทำงาน พ.ศ. 2554 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

     



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 48 

ตารางที่ 5-2 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

7. อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย (ตอ) 

- กำหนดบริเวณพื้นที่กอสรางอยางชัดเจน เชน เขตกอสราง เขตจัดเก็บอุปกรณ เขตกองเก็บ

วัสดุที่ไมใชแลว เปนตน รวมทั้งจัดใหมีปายเตือนภัยในบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง และพ้ืนท่ีที่มีความ

เขมงวดดานความปลอดภัยใหชัดเจน เชน "เขตกอสราง" หรือ "เขตอันตราย" พรอมท้ังกำหนด

จุดเขา-ออก และจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ผูรับเหมาตองจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานใหเพียงพอกับ

จำนวนผูปฏิบัติงานที่ตองใช และเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน

อื่นท่ีมีกำหนดไว  

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กำหนดใหบริษัทที่รับเหมาจัดเตรียมจัดหาน้ำดื่มสำหรับคนงานกอสรางไวตามจุดพักผอนท่ี

โครงการกำหนดไว 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ใหความรูที ่ถูกตองเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไดรับมลพิษทางอากาศ เชน คามาตรฐาน

ตาง ๆ ระดับของผลกระทบขึ้นอยูกับความเขมขนของมลพิษ และแนวทางปองกันสุขภาพตนเองใน

กลุมคนงานกอสรางเพ่ือสรางความตระหนักในการใหความรวมมือในการใชอุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคล 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ตรวจสอบและควบคุมดูแลใหมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางถูกตองและ

เหมาะสมกับประเภทของงาน 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - มีการหมุนเวียน สลับชวงพักระหวางกลุมคนงานที่ตองรับผิดชอบทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง

มาก 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - หลีกเลี่ยงการสื่อสารระหวางการทำงานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง - ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพติดตามการปฏิบัติงานของผูรับเหมา

ใหปฏิบัติตามมาตรการท่ีโครงการกำหนดไว 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีการควบคุมความปลอดภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน ประกอบดวย กฎระเบียบ ความ

ปลอดภัยในพื้นท่ี และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 49 

ตารางที่ 5-2 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

7. อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย (ตอ) 

- ผูรับเหมาจะตองรับผิดชอบตอความสะอาดในบริเวณที่ผูรับเหมาใชทำงาน วัสดุเหลือใชและ

เศษวัสดุตาง ๆ จะตองกำจัดวันตอวัน 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีระบบสัญญาณเตือนภัยในบริเวณพื้นที่กอสรางและพื้นที่ที่มีความเขมงวดในดานความ

ปลอดภัย เชน สัญญาณเตือนเกี่ยวกับเครน เปนตน 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีการฝกอบรมโปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแกคนงานกอสราง - ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กำหนดใหมีมาตรการในการชดเชยคาเสียหายหรือเยียวยาในกรณีพิสูจนไดวาเกิดผลกระทบมา

จากกิจกรรมการกอสรางของโครงการตอคนงานกอสรางและประชาชน 

- ภายในพื้นท่ีกอสรางและ

พ้ืนที่ใกลเคยีง 

- ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ ใหอยูในสภาพดี รวมทั้งบำรุงรักษาและตรวจสอบเพื่อลดอุบัติเหตุใน

การทำงาน 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - รวบรวมสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเสียหายและการแกไขปญหา เพื่อใชในการปรับปรุง

มาตรการดานความปลอดภัย 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

8. เศรษฐกจิ-สังคม - สนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนโดยรอบโครงการตามโอกาสและความเหมาะสม - พ้ืนที่ใกลเคยีงโครงการ - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - พิจารณารับคนในทองถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาทำงานเปนอันดับแรก ยกเวน ตำแหนงที่

ตองการผูเชี่ยวชาญใหพิจารณาตามความเหมาะสมผูรับเหมาตองตรวจสอบประวัติแรงงาน

กอนรับเขาทำงาน รวมทั้งจัดทำประวัติแรงงาน 

- พ้ืนที่ใกลเคยีงโครงการ - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดเจาหนาที่ประชาสัมพันธ โดยเขาพบปะชุมชน เพื่อใหความรูขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ

โครงการแกหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น ผูนำชุมชน และประชาชนในชุมชนใกลเคียง 

- พ้ืนที่ใกลเคยีงโครงการ - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดตั ้งทีมงานชุมชนสัมพันธเพื ่อติดตาม เฝาระวังและรับเรื ่องรองเรียนจากชุมชน พรอม

ประสานงานดำเนินการแกไขตามแนวทาง/เงื่อนไขในระยะเวลาตามท่ีไดกำหนดไวใหแลวเสร็จ ตาม

ผังรับเรื่องรองเรียนดังรูปที่ 1 

- พ้ืนที่ใกลเคยีงโครงการ - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 50 

ตารางที่ 5-2 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

8. เศรษฐกจิ-สังคม (ตอ) - แจงแผนการกอสรางท่ีกอใหเกิดเสียงดงัใหชุมชนหรือบริเวณจุดออนไหวตาง ๆ ทราบลวงหนา

กอนดำเนินการ 

- พ้ืนที่ใกลเคยีงโครงการ - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ควบคุมระยะเวลาการดำเนินงานใหเสร็จตามแผนงานกอสรางที่แจงกับชุมชนที่ระบุไวอยาง

เครงครัด 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

9. สาธารณสุข - กำหนดใหผู รับเหมาตองดำเนินการใหคนงานทุกคนตรวจสุขภาพพื้นฐานกอนเขาทำงาน 

รวมถึงกำหนดมาตรการและแนวทางควบคุมโรคระบาด/โรคติดตอโดยละเอียด 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ผูรับเหมาตองใหความรูและคำแนะนำกับคนงานในการปองกันโรคระบาด/โรคติดตอ จัดเตรียม

อุปกรณปองกันโรค ดูแล/รักษา รวมถึงรณรงคดานสุขบัญญัติ โดยใหความรวมมือกับหนวยงาน

สาธารณสุขในพื้นท่ี 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีอุปกรณทางการแพทยและยาเบื้องตนในการปฐมพยาบาลภาวะความเจ็บปวยใหกับคนงาน

กอสราง เพื่อลดภาระของสถานพยาบาลในพ้ืนท่ี 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลและรถยนตเพื่อใชงาน สงตอหรือลำเลียงผูปวยหรือผูไดรับ

อุบัติเหตุในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ปฏิบัติตามคำแนะนำและเงื่อนไขของหนวยงานดานสาธารณสุขในพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการปองกัน

โรคตลอดระยะเวลาท่ีมีการกอสราง 

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ใหความรูและคำแนะนำแกคนงานกอสรางในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อปองกันโรคหรืออุบัติเหตท่ีุ

จะเกิดขึ้น เพ่ือลดจำนวนผูปวยที่ตองเขารับบริการใหมีจำนวนนอยลง   

- ภายในพื้นท่ีกอสราง - ตลอดระยะเวลากอสราง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

หมายเหตุ : บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด ตองเปนผูรบัผิดชอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง) โดยระบุเปนเอกสารแนบทายสญัญาใหบริษัทผูรับเหมาตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กำหนดอยางเครงครดั 

 

 

  



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 51 

ตารางที่ 5-3 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด  

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1.  คุณภาพอากาศ     

1.1 การระบายมลพษิ 

จากปลอง 

 

- ควบคุมคาความเขมขนของมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปลองตองไมเก ินเกณฑ

มาตรฐานของการระบายอากาศเสียจากปลองตามคามาตรฐานฉบับลาสุด และ/หรือมาตรฐาน

ที่เขมงวดที่สุด และสอดคลองตามอัตราการระบายที่ไดรับการจัดสรร (Emission Loading) 

จากนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โดยมีคาอัตราการระบายมลพิษทางอากาศดังตารางท่ี 5-6 

- ปลองระบายอากาศ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

1.2 ระบบควบคุมมลพิษ 

ทางอากาศ  

 

- ติดตั ้งอุปกรณบำบัดมลพิษทางอากาศจากแหลงกำเนิดใหเปนไปตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย

จากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของฉบับลาสุด ดังนี ้

• ติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบเปยก (Wet Scrubber) จำนวน 2 ชุด ทีก่ระบวนการ

ปรับโครงสรางลวด (Patenting) และกระบวนการชุบเคลือบผิวลวด (Coating Line)  

- ปลองระบายอากาศ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีระบบระบายอากาศภายในอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศภายในอาคารให

เปนไปตามมาตรฐานการออกแบบและกฎหมายควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

- บริเวณที่มีความรอนสงู - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดทำแผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance Program) ซึ่งกำหนด

ระยะเวลาและรายการตรวจชัดเจน สำหรับระบบรวบรวมและระบายอากาศ ระบบบำบัด

มลพิษทางอากาศ เพ่ือใหสามารถทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา ประกอบดวย 

- ระบบบำบัดมลพิษ 

ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 • การตรวจสอบการทำงานของระบบพัดลมและทอดูดอากาศ 

• ตรวจประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ เชน ตรวจสอบแรงลมดูด และตรวจสอบ

ความดันตกของระบบบำบัด 

• การตรวจสอบระบบสายพานและมอเตอรตาง ๆ 

• การตรวจสอบระบบหมุนเวียนและกระจายน้ำ ไดแก ปมน้ำ (Pump), หัวฉีด (Injector), 

ตัวกลาง (Media) และตัวกรอง (Strainer) 

• การทำความสะอาดระบบบำบัดมลพิษทางอากาศตามระยะเวลาที่กำหนด 

   

 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 52 

ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1.2 ระบบควบคุมมลพิษ 

ทางอากาศ (ตอ) 

- จัดเตรียมอะไหลสำรองที่จำเปนสำหรับระบบบำบัดมลพิษทางอากาศใหเพียงพอและพรอม

สำหรับการใชงานแกไขซอมบำรุง เมื่อระบบบำบัดมลพิษทางอากาศเกิดขัดของ 

- ระบบบำบัดมลพิษ 

ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีคูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลระบบบำบัดมลพิษทางอากาศไวประจำ

พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

- ระบบบำบัดมลพิษ 

ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กรณีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศมีการทำงานผิดปกติ ชำรุด ขัดของ หรือมีการระบายมลพิษ

ทางอากาศเกินกวาคาควบคุมตองหยุดกระบวนการผลิตที ่เกี ่ยวของทันทีจนกวาจะทำการ

ปรับปรุงแกไขใหเรียบรอย โดยทำการตรวจสอบและแกไขจุดบกพรองของระบบบำบัดมลพิษ

ทางอากาศที่เกิดขึ้นทั้งหมดใหสามารถกลับมาใชงานไดตามปกติดังเดิม และตองบันทึกสาเหตุ

การตรวจสอบและแกไขทุกครั้ง 

- ระบบบำบัดมลพิษ 

ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

1.3 ผูควบคุมระบบบำบัด

มลพิษทางอากาศ 

 

- จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความรูและประสบการณในการควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการ

ควบคุมการปลอยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กำหนดคุณสมบัติ

ของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน ผูควบคุมดูแล สำหรับ

ระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวของ 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

2. ระดับเสียง     

2.1 การควบคุมเสียงจาก

แหลงกำเนิด 

 

- กำหนดแผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance Program) สำหรับ

เครื ่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ใหสามารถทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และไมเปน

แหลงกำเนิดเสียงดัง โดยตองระบุชวงเวลาและกิจกรรมที่ดำเนินงานอยางชัดเจน รวมถึงซอม

บำรุงตามชั่วโมงการใชงาน 

- อาคารสวนผลิต - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กำหนดการตรวจวัดระดับเสยีงที่ระยะหางจากแหลงกำเนิด 1 เมตร ท่ีมีพนักงานปฏิบัติงานโดย

จะตองมีคาไมเกิน 85 เดซิเบลเอ หากพบวาบริเวณใดมีคาสูงกวา 85 เดซิเบลเอ ใหเสนอ

แนวทางปองกันและลดผลกระทบตอพนักงานและแกไขโดยใหควบคุมเสียงที่แหลงกำเนิดดวย

หลักการทางดานวิศวกรรมกอนเปนอันดับแรก 

- อาคารสวนผลิต - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 
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ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

2.1 การควบคุมเสียงจาก

แหลงกำเนิด (ตอ) 

- ติดต้ังเครื่องจักรในกระบวนการผลิตท้ังหมดไวภายในอาคารสวนผลิต - อาคารสวนผลิต - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

2.2 การปองกันท่ีตัวกลาง 

(Pathway) 

 

- ควบคมุการดำเนินการของโครงการ เพ่ือมิใหระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วของโครงการมีคาสูงเกิน

กวา 70 เดซิเบลเอ หากพบวาระดับเสียงมีคาสูงเกินกวาที่กำหนด จะตองดำเนินการปรับปรุง

แกไข 

- ริมรั้วโครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ติดต้ังหองครอบเสียงดังหรือฉนวนปองกันเสียงดัง (Noise Insulation) เพ่ือปองกันปญหาเสียง

ดังจากเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ 

- อาคารสวนผลิต - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

2.3 การปองกันตอผูรับ

เสียง 

- เตรียมคูมือ/คำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางถูกตองตามหลัก

วิชาการ และ/หรือ มีการอบรมกอนการใชอุปกรณตาง ๆ สำหรับพนักงาน 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ตรวจวัดระดับเสียงภายในอาคารสวนผลิตเพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour 

Map) ภายหลังพัฒนาโครงการภายในระยะเวลา 6 เดือน และทบทวนทุก ๆ 3 ป เพื่อใหสามารถ

กำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ตองสวมอุปกรณลดเสียง และนำไปสูการจัดการดานอื่น ๆ เพื่อลด

มลพิษดานเสียงในพ้ืนที่โครงการ 

- อาคารสวนผลิต - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ โดย 

ทบทวนทุก 3 ป 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กรณีที่ชุมชนโดยรอบมีการรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบดานเสยีงโครงการจะตองพิจารณาและ

ดำเนินการปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน 

- ชุมชนโดยรอบ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

3. คุณภาพน้ำ -  -  -  -  

3.1 ระบบรวบรวมน้ำเสีย 

 

- กำหนดใหระบบระบายน้ำเสียของโครงการแยกกับระบบระบายน้ำฝนโดยเด็ดขาด เพ่ือปองกัน

การปนเปอนของน้ำเสียลงรางระบายน้ำฝน 

- พ้ืนที่โครงการ 

 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กำหนดใหเก็บสารเคมีและกากของเสียท้ังหมดในอาคารที่มีหลังคาปกคลุมเพ่ือปองกันน้ำฝนชะ

ลางสารพิษลงสูรางระบายน้ำฝน  

- พ้ืนที่โครงการ 

 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

     



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 
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ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

3.2 น้ำเสียจากสำนักงาน/ 

โรงอาหาร 

 

- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 7 ชุด ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียชุดละ 4.0

ลูกบาศกเมตร/วัน รวมมีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียทั้งหมด 28.0 ลูกบาศกเมตร/วัน 

เพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารที่ผานการบำบัดขั้นตนดวยการดักไขมันและน้ำเสียจากอาคาร

สำนักงาน (หองน้ำ-หองสวม) กอนรวบรวมน้ำเสียจากสำนักงาน/โรงอาหารไปเขาระบบบำบัด

น้ำเสียทางเคมีของโครงการ เพ่ือบำบัดและนำกลับไปใชประโยชนในพื้นท่ีโครงการตอไป 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ตรวจสอบการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ที่รับน้ำเสียจากกิจกรรมการใชน้ำจาก

หองน้ำ-หองสวมและน้ำเสียจากโรงอาหาร ความถี่ทุก 1 เดือน และใหบริษัทผูออกแบบเขามา

ตรวจสอบและปรับการเดินระบบทุก 4 เดือน 

- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

3.3 น้ำเสียจาก

กระบวนการผลิต 

 

- น้ำเสียจากกระบวนการผลิตสูงสุดประมาณ 140.0 ลูกบาศกเมตร/วัน และน้ำทิ้งจากถังบำบัด

น้ำเสียสำเร็จรูปที่บำบัดน้ำเสยีจากสำนักงาน/โรงอาหารประมาณ 19 ลูกบาศกเมตร/วัน รวมมี

น้ำเสียท้ังหมดเกิดขึ้นสูงสุดประมาณ 159 ลูกบาศกเมตร/วัน จะถูกรวบรวมไปบำบัดที่ระบบบำบัด

น้ำเสียเคมีของโครงการท่ีมีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียประมาณ 270 ลูกบาศกเมตร/วัน  

- กระบวนการผลิตและ 

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 

ของโครงการ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำท้ิงขนาด 270 ลูกบาศกเมตร/วัน ประกอบดวยระบบผลิตน้ำแบบ 

Reverse Osmosis (RO) No.1 ขนาด 270 ลูกบาศกเมตร/วัน 1 ชุด ระบบ RO No.2 ขนาด 87 

ลูกบาศกเมตร/วัน 1 ชุด และเครื่องระเหยที่มีความสามารถในการระเหยน้ำเสีย ประมาณ 2.0  

ตัน/ชั่วโมง 1 ชุด เพ่ือนำน้ำที่ผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสยีเคมีของโครงการมาผลิตน้ำใช

ทั้งหมด โดยไมระบายทิ้งออกนอกโครงการแตอยางใด 

- ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี

ของโครงการ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีถ ังพักน้ำทิ ้ง (Holding Tank) ขนาด 87.5 ลูกบาศกเมตร จำนวน 2 ถัง รวมมี

ความสามารถในการกักเก็บน้ำทิ้งหลังผานการบำบัดแลวประมาณ 175.0 ลูกบาศกเมตร  

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กรณีที่น้ำทิ้งที่ผานการบำบัดแลวมีคาไมอยูในเกณฑการออกแบบ จะตองทำการรวบรวม 

น้ำเสียไปยังถังพักน้ำท้ิงฉุกเฉิน (Emergency Tank) ขนาด 87.5 ลูกบาศกเมตร จำนวน 2 ถัง 

รวมมีความสามารถในการกักเก็บน้ำทิ้งท่ีไมผานเกณฑไดไมนอยกวา 1 วัน (175.0 ลกูบาศกเมตร) 

เพื่อสงกลับไปบำบัดอีกครั้งที่ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโครงการ 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 55 

ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

3.4 การควบคุมและ

ตรวจสอบระบบ 

บำบัดน้ำเสีย  

 

- จัดใหมีถังตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี กรณีน้ำทิ้งภายหลังการ

บำบัดผานเกณฑการออกแบบจะถูกสงไปยังถังพักน้ำทิ้งของโครงการ (Holding Tank) แตหาก

ไมผานเกณฑจะถูกสูบกลับเขาถังพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Tank) ซึ่งถูกออกแบบใหรองรับ

น้ำทิ้งภายหลังการบำบัดที่ไมผานมาตรฐานไดไมนอยกวา 1 วัน  

- ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี

ของโครงการ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ตรวจสอบปริมาณตะกอนในถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปและสูบตะกอนออกไปกำจัดอยาง

สม่ำเสมอโดยหนวยงานท่ีไดรับอนุญาต 

- ระบบบำบัดน้ำเสีย

สำเร็จรูป 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเคมีของโครงการขัดของ โครงการจะไมระบายน้ำเสียออกจากระบบ

บำบัดน้ำเสีย โดยตองดำเนินการแกไขระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโครงการโดยเร็ว หากแกไข

ไมแลวเสร็จ โครงการจะสงน้ำเสียไปบำบัดยังหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการจนกวา

จะดำเนินการแกไขระบบแลวเสร็จ 

- ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี

ของโครงการ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีผูควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนด

ชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสียมลพิษ หรือสิ ่งใด ๆ ที ่มี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กำหนดคณุสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ

การขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแล สำหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

และประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวของ 

- ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี

ของโครงการ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance Program) และตรวจสอบ

ระบบบำบัดน้ำเสยีทางเคมเีปนประจำทุกสัปดาห เพื่อใหระบบทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

กรณีที่พบวา ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีไมสามารถทำงานไดตามคาที่ออกแบบใหดำเนินการ

ตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการแกไขโดยเร็ว 

- ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี

ของโครงการ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ติดตั ้งเครื ่องตรวจวัด TDS Online (Electric Conductivity/Total Dissolve Solid) และ  

pH Meter Online บริเวณถังพักน้ำทิ้งของโครงการ เพ่ือตรวจสอบคณุภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัด 

น้ำเสียทางเคมี กอนนำไปเขาระบบปรับปรุงคณุภาพน้ำของโครงการ  

- ถังพักน้ำท้ิง - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 56 

ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

3.4 การควบคุมและ

ตรวจสอบระบบ 

บำบัดน้ำเสีย (ตอ)  

 

- น้ำทิ้งจากการลางแผงเซลลแสงอาทิตยจะรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโครงการ - พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

- จัดใหมีการบันทึกขอมูลคุณภาพน้ำทิ้งกอนเขาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำของโครงการเปน

ประจำทุกวัน เพ่ือตรวจสอบแนวโนมและความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบบำบัดน้ำเสียทาง

เคมีใหสามารถแกไขไดโดยเร็ว 

- ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี

ของโครงการ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

4. การใชน้ำ 

 

- โครงการรับน้ำประปาจากนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี มาใชงานสูงสุดประมาณ 101 ลูกบาศกเมตร/วัน - พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีถังสำรองน้ำประปาขนาด 30.0 ลูกบาศกเมตร เพื่อสำรองน้ำไวใชในกระบวนการผลิต

ในกรณีฉุกเฉินทีน่ิคมอุตสาหกรรมราชบุรีหยุดจายน้ำประปา 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

5. การระบายน้ำและ 

การปองกันน้ำทวม 

 

- โครงการตองแยกระบบรวบรวมและระบายน้ำฝนออกจากระบบรวบรวมและระบายน้ำเสียโดย

เด็ดขาด 

- ระบบระบายน้ำฝน - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ระบายน้ำฝนที่เกิดจากการดำเนินโครงการไปเขาระบบรวบรวมน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี 

จำนวน 2 จุด มีอัตราการระบายรวม 0.882 ลูกบาศกเมตร/วินาที แบงออกเปน 0.330 และ 0.552 

ลูกบาศกเมตร/วินาที ตามลำดับ 

- ระบบระบายน้ำฝน - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กำหนดแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน้ำฝนของโครงการในกรณีเกิดการตื้นเขิน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- รางระบายน้ำฝนของ

โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กำกับดูแลมิใหมีการทิ้งเศษวัสดุ และขยะมูลฝอยที่อาจอุดตันในรางระบายน้ำภายในพื้นที่

โครงการรวมทั้งกำหนดแผนการทำความสะอาดและเก็บกวาดรางระบายน้ำฝนทั้งโครงการ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 
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บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 
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ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

6. การคมนาคม 

 

- กำหนดและกำกับดูแลใหพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด - ภายในและภายนอกพื้นที่

โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - มีระบบการตรวจสอบยานพาหนะ รถบรรทุก และบุคคลที่เขาออกพื้นที่โครงการ เพื่อปองกัน

อุบัติเหตุและใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเขา-ออก

โครงการ 

- พ้ืนที่โครงการและบริเวณ

ทางเขา-ออกโครงการ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ควบคุมความเร็วรถทุกชนิดท่ีเขามาภายในพ้ืนท่ีโครงการ ไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง - พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - หลีกเลี่ยงทำการขนสงวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑและกากของเสีย ในชวงเวลาเรงดวนระหวาง

ชวงเวลา 06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น. 

- ภายในและภายนอกพื้นที่

โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดอบรมพนักงานขับรถและพนักงานที่ปฏิบัติในสวนของการขนสง เก่ียวกับความปลอดภัยใน

การทำงานและอบรมเปนประจำทุก 6 เดือน 

- พนักงานขับรถและ

พนักงานท่ีปฏิบัติในสวน

ของการขนสง 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกใหบรรทุกขนสงตามกฎหมายกำหนดและตองจัดใหมีวัสดุอุปกรณ

ปองกันการตกหลนของวัสดุ เพื่อปองกันความเสียหายของผิวจราจร 

- เสนทางขนสง - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กำหนดใหรถขนสงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ สารเคมีหรือของเสียของบริษัทรับเหมาติดชื่อและเบอร

โทรศัพทของบริษัทรับเหมา และเบอรโทรศพัทของโครงการ 

- ภายในและภายนอกพื้นที่

โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

7.   การจัดการกากของเสีย 

7.1 การจัดการทั่วไป 

 

 

- กำหนดแนวทางการลดปริมาณของเสียจากแหลงกำเนิดตาง ๆ ภายในโครงการ หรือการหมุนเวียน

กลับมาใชใหมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

- พ้ืนที่โครงการ 

 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดทำแผนประชาสัมพันธรณรงคใหมีการคัดแยกวัสดุที่สามารถนำกลับมาใชใหม หรือวัสดุที่มี

มูลคากลับมาใชใหมและนำหลัก 3R มาประยุกตใชในโรงงาน 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 58 

ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

7.1 การจัดการทั่วไป (ตอ) - การจัดการขยะมูลฝอยตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2550 และการจัดการกากของเส ียอุตสาหกรรมตองดำเนินการตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสาร

กำกับการขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ปฏิบัติตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ท่ี 79/2554 เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

การจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีเกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม ดังนี ้

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

  การจัดการกากอุตสาหกรรม ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงอุตสาหกรรม

กำหนดเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวและสงรายงานประจำปใหสำนักงาน

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ภายในวันท่ี 1 มีนาคม ของปถัดไป 

   

  การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และสง

รายงานประจำปใหสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมราชบุรีภายในวันท่ี 1 มีนาคมของปถัดไป 

   

 - เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและกากของเสียอุตสาหกรรมไวในภาชนะที่เหมาะสมมีฝาปดมิดชิด 

และรวบรวมไวในพื้นท่ีเก็บของเสียในอาคาร 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - การจัดเก็บ การขนยาย และการกำจัดของเสียอันตรายและไมอันตราย ตองเปนไปตาม

ขอกำหนดของกฎหมาย 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 

 

- โครงการเลือกใชบริการจากผูขนสง และผูกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีมาตรฐานในการ

ดำเนินงานเปนท่ียอมรับ และไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น 

- ภายในและภายนอกพื้นที่

โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - แนบเอกสารที่รับกำจัดกากของเสียทุกประเภทจากหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ไวในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(Monitoring Report) 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 59 

ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

7.1 การจัดการทั่วไป (ตอ) - จัดใหมีระบบการตรวจสอบ (Audit) ผูรับกำจัด กอนเลือกใชบริการเพ่ือใหมั่นใจไดวาผูรับกำจัด

ใหมีมาตรฐานในการดำเนินการไดอยางแทจริง 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - พิจารณาเลือกผูรับขนสงกากของเสียอันตรายที่มีระบบติดตามขนสงดวยระบบจีพีเอส (GPS) 

และตองเปนผูขนสงที่ไดลงทะเบียนและไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใหมั่นใจ

วาของเสียของโครงการ ไดขนสงไปที่สถานีที่รับกำจัดและมีการกำจัดอยางถูกตอง ตามที่ระบุใน

เอกสารกำกับการขนสง (Manifest)  

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

7.2 การจัดการมูลฝอย - ขยะมูลฝอยและของเสียจากพนักงาน จะรวบรวมเก็บไวภายในอาคารเก็บกากของเสีย 

เพื่อรวบรวมใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการรับไปดำเนินการตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวของตอไป 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ขยะมูลฝอยจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน แบงออกเปน 3 ชนิด มีการดำเนินการ ดังน้ี 

 ขยะมูลฝอยทั่วไป ประมาณ 44.38 ตัน/ป รวบรวมใสถังขยะแบบแยกประเภทและมีฝาปด

มิดชิด กอนติดตอใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการทองถิ่นเก็บขนเพ่ือ

นำไปกำจัดตอไป 

 มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใชประโยชนได ประมาณ 19.87 ตัน/ป รวบรวมใสถังรองรับ 

ของเสียรีไซเคิลวางกระจายตามจุดตาง ๆ ภายในพื้นที่โครงการและรวบรวมไปคัดแยกเพื่อ

สงของเสียแตละประเภทใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไป 

รีไซเคิล หรือนำไปใชประโยชนดวยวิธีการอื่น ๆ ที่ไดรับอนุญาตตอไป 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

  ขยะอันตราย ประมาณ 1.99 ตัน/ป รวบรวมใสถังรองรับของเสียอันตราย และสงไปกำจัด

ยังบริษัทรับกำจัดของเสยีอันตรายที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

   

     

     



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 60 

ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

7.3 การจัดการกากของเสีย

จากกระบวนการผลิต 

 

- วัสดุที่ไมใชแลวของโครงการ จะรวบรวมเก็บไวภายในพื้นท่ีจัดเก็บขยะและกากของเสีย และให

ดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 

พ.ศ. 2548 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ดังน้ี 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 ของเสียไมอันตราย 

• เศษสนิมเหล็ก/ผงเหล็ก ประมาณ 300.00 ตัน/ป จัดเก็บไวภายในพื้นท่ีจัดเก็บของเสียของ

โครงการท่ีมีการจัดแบงประเภทไวอยางชัดเจน กอนใหติดตอหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ หรือนำไปใชประโยชน

ดวยวิธีการอื่น ๆ ตามที่ไดรับอนุญาต ตอไป 

   

 • ถุงพลาสติกปนเป อน ประมาณ 6.00 ตัน/ป จัดเก็บไวภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียของ

โครงการที่มีการจัดแบงประเภทไวอยางชัดเจน กอนใหติดตอหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ หรือนำไปใชประโยชน

ดวยวิธีการอื่น ๆ ตามที่ไดรับอนุญาต ตอไป 

   

 • ถุงกระดาษปนเป อน ประมาณ 5.00 ตัน/ป จัดเก็บไวภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียของ

โครงการที่มีการจัดแบงประเภทไวอยางชัดเจน กอนใหติดตอหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ หรือนำไปใชประโยชน

ดวยวิธีการอื่น ๆ ตามทีไ่ดรับอนุญาต ตอไป 

   

 • เศษผาปนเปอน ประมาณ 6.00 ตัน/ป จัดเก็บไวภายในพื้นท่ีจัดเก็บของเสียของโครงการท่ี

มีการจัดแบงประเภทไวอยางชัดเจน กอนใหติดตอหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ หรือนำไปใชประโยชนดวยวิธีการอื่น 

ๆ ตามที่ไดรับอนุญาต ตอไป 

   

     



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 61 

ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

7.3 กากของเสียจาก

กระบวนการผลิต (ตอ) 

• เศษลวดเหล็ก ประมาณ 1,270.80 ตัน/ป จัดเก็บไวภายในพื้นท่ีจัดเก็บของเสยีของโครงการ

ที่มีการจัดแบงประเภทไวอยางชัดเจน กอนใหติดตอหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ หรือนำไปใชประโยชนดวย

วิธีการอื่น ๆ ตามที่ไดรับอนุญาต ตอไป 

   

 ของเสียอันตราย    

• ผงจารบีแหง ประมาณ 118.50 ตัน/ป จัดเก็บไวภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการที่

มีการจัดแบงประเภทไวอยางชัดเจน กอนใหติดตอหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ หรือนำไปใชประโยชนดวยวิธีการอื่น 

ๆ ตามที่ไดรับอนุญาต ตอไป 

 • ขี้เถา ประมาณ 12.00 ตัน/ป จัดเก็บไวภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการที่มีการ

จัดแบงประเภทไวอยางชัดเจน กอนใหติดตอหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ หรือนำไปใชประโยชนดวยวิธีการ 

อื่น ๆ ตามที่ไดรับอนุญาต ตอไป 

   

 • เศษทราย ประมาณ 35.00 ตัน/ป จัดเก็บไวภายในพื้นท่ีจัดเก็บของเสียของโครงการที่มีการ

จัดแบงประเภทไวอยางชัดเจน กอนใหติดตอหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ หรือนำไปใชประโยชนดวยวิธีการ 

อื่น ๆ ตามที่ไดรับอนุญาต ตอไป 

   

 • กรดเสื่อมสภาพ ประมาณ 984.60 ตัน/ป จัดเก็บไวภายในพื้นท่ีจัดเก็บของเสียของโครงการ

ที่มีการจัดแบงประเภทไวอยางชัดเจน กอนใหติดตอหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ หรือนำไปใชประโยชนดวย

วิธีการอื่น ๆ ตามที่ไดรับอนุญาต ตอไป 

   

     



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 62 

ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

7.3 กากของเสียจาก

กระบวนการผลิต (ตอ) 

• กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ประมาณ 1,152.00 ตัน/ป จัดเก็บไวภายในพื้นที่จัดเก็บ

ของเสียของโครงการที่มีการจัดแบงประเภทไวอยางชัดเจน กอนใหติดตอหนวยงานที่ไดรับ

อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ หรือนำไปใช

ประโยชนดวยวิธีการอื่น ๆ ตามที่ไดรับอนุญาต ตอไป 

   

 • ขี้ตะกั่ว ประมาณ 132.48 ตัน/ป จัดเก็บไวภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการที่มีการ

จัดแบงประเภทไวอยางชัดเจน กอนใหติดตอหนวยงานที ่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับไปกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ หรือนำไปใชประโยชนดวยวิธีการอื่น ๆ 

ตามท่ีไดรบัอนุญาต ตอไป 

   

 - ตองจัดการแผงเซลลแสงอาทิตยและอุปกรณอื่น ๆ ที่ชํารุดหรือหมดอายุการใชงาน โดยสงกําจัด

อยางถูกตองตามกฎหมายกําหนด หรือวิธีการอื่น ๆ เชน ดําเนินการสงคืนใหแกบริษัทผูผลิต

หรือผูที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อนําไปรีไซเคลิ 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีเจาหนาที ่ผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย

มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม กำหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงาน

ประจำ และหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน ผูควบคุมดูแล สำหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และประกาศเพ่ิมเติมที่เกี่ยวของ 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

8. อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

    

8.1 เรื่องทั่วไป 

 

- ดำเนินนโยบายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางชัดเจนใหเปนไปตามแนวทางระบบ

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เหมาะสม 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน รวมทั้ง

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตามที่กฎหมายกำหนดและประกาศใหเปนที่รับทราบโดย

ทั่วถึง 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 63 

ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

8.1 เรื่องทั่วไป (ตอ) 

 

- พิจารณาทบทวนและกำหนดแผนงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำป เพื่อนำไปสูการ

ดำเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กำหนดผูรับผิดชอบและหนาท่ีในการตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ไดแก หัวหนางาน/หัวหนา

กะ ทำหนาที่ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบทุกวันและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ

ทำงานวิชาชีพ ทำหนาที่ตรวจสอบทั้งพ้ืนที่โรงงานโดยดำเนินการทุกสัปดาห 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กำหนดระบบขออนุญาตเขาทำงาน (Work Permit System) ในพื ้นที ่ที ่เส ี ่ยงตอการเกิด

อันตรายที่รุนแรง 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ปฏิบัติตามกฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี ่ยวของทั้งหมดที่เกี่ยวกับกิจการ

ของโครงการ 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดทำคูมือความปลอดภัยใหกับพนักงาน และมีการอบรมใหความรู เกี่ยวกับลักษณะการ

ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เชน การใชเครื่องมืออุปกรณที่อาจเปนอันตราย การสวมใสอุปกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคล กฎความปลอดภัยเรื่องตาง ๆ เปนตน รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริม

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาทิ จัดทำโปสเตอร ขอมูลใหมดานความปลอดภัย เปนตน 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - การเขาไปทำงานในพ้ืนที่ท่ีมีความเสี่ยงตอการสัมผัสเสียงดัง ความรอนและสารเคมีใหสวมอุปกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคลใหถูกตองเหมาะสมกับลักษณะงานทุกครั้ง 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กำหนดใหมีการจัดเก็บสารเคมีภายในอาคารเก็บสารเคมี โดยมีการจัดการเปนไปตามที่

กฎหมายกำหนด เชน มีคันคอนกรีตลอมรอบบริเวณเก็บสารเคมีที่เปนของเหลว เปนตน  

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

     



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 64 

ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

8.2 การอบรม 

 

- จัดอบรม/ใหความรูทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเหมาะสม และเพียงพอกับ

ลักษณะงานแกพนักงาน อาท ิ

• การเก็บรักษา การขนถายและเคลื่อนยายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ สารเคมี และกากของเสีย 

• ขอกำหนดและกฎเกณฑการทำงานในพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอันตราย 

• การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน 

• การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

• การฝกซอมและใชอุปกรณผจญเพลิง 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

8.3 การตรวจสุขภาพ 

 

- จัดใหมีโปรแกรมตรวจสุขภาพแกพนักงานกอนเขาทำงานและหลังจากทำงานแลวปละ 1 ครั้ง 

รวมท้ังจัดทำฐานขอมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อนำมาใชประกอบการวิเคราะหหาสาเหตุในการ

เกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปในแตละพื้นที่ดำเนินงานโดยเฉพาะ

พื้นที่เสี่ยง พรอมระบุอายุของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่นั้น และวิเคราะหความเชื่อมโยงผลการ

ตรวจวัดเพ่ือเฝาระวังสัมผสัส่ิงคุกคามสุขภาพกับฐานขอมูลดวย 

- พนักงาน - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กรณีที่ผลการตรวจสุขภาพพนักงานพบวามีความผิดปกติ โครงการตองดำเนินการตรวจซ้ำโดยให

แพทยดานอาชีวเวชศาสตรหรือแพทยเฉพาะทางทำการวินิจฉัยและระบุสาเหตุของความ

ผิดปกติดังกลาวและใหขอแนะนำเพิ่มเติม และโรงงานจะตองนำขอเสนอแนะไปปฏิบัต ิ

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กรณีที่สรุปไดวาพนักงานมีผลการตรวจสุขภาพมีแนวโนมของการผิดปกติจากการทำงานโดย

การวิเคราะหจากแพทยอาชีวเวชศาสตร โครงการจะดำเนินการดังนี ้

- พนักงาน - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 (1)  พิจารณาหมุนเวียน/สบัเปลี่ยนพนักงานไปทำงานในพ้ืนที่ที่ไมมีความเสี่ยงดานสุขภาพตาม

คำแนะนำของแพทยอาชีวเวชศาสตร 

(2)  ดำเนินการตรวจซ้ำโดยแพทยอาชีวเวชศาสตรและปฏิบัติตามขอเสนอแนะของแพทยโดย

เครงครัด 

   

 (3)  เฝาระวังอยางตอเนื่องหรือดำเนินการรักษาพนักงานจนปกติจึงจะพิจารณาใหกลับเขามา

ปฏิบัติงานในพื้นท่ีเดมิ 

   



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 65 

ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

8.3 การตรวจสุขภาพ (ตอ) 
 

- จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของพนักงาน เชน การออกกำลังกาย การใหความรูดานโภชนาการ 

เปนตน 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดทำสมุดสุขภาพประจำตัวพนักงานเพื่อรวบรวมและจัดเก็บผลตรวจสุขภาพ สำหรับใชเปน

ฐานขอมูลในการเฝาระวังผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการทำงาน 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - นำสงพนักงานที่เกิดการเจ็บปวยเขารับการรักษายังสถานบริการสุขภาพหากเกินขีดความสามารถ

ของหองพยาบาลของโครงการ 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

8.4 อุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคล 

 

- โครงการมีการวิเคราะหลักษณะการปฏิบัติงานและความเสี่ยง เพื่อกำหนดประเภทอุปกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเหมาะสม 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ติดตั้งปายเตือนหรือสัญลักษณประเภทอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ตองสวมใสในแต

ละบริเวณ เพ่ือใหพนักงานและผูที่จะเขาไปในบริเวณดังกลาวไดทราบอยางชดัเจน 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหกับพนักงานอยางเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมี

จำนวนเพียงพอ รวมทั้งการดูแลตรวจสอบอุปกรณใหใชงานอยางมีประสิทธิภาพ และจัดเตรียม

อุปกรณสำรองไวอยางเพียงพอเสมอ 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับลักษณะงานที่เปนอันตราย ความสำคัญของการใชอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคล วิธีการใชงานและถนอมรักษาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กำกับดูแลใหพนักงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงานอยางเครงครัด  - พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

     



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 66 

ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

8.5 เสียง 

 

- ซอมบำรุงและปรับแตงเครื่องจักรเพื่อลดการเกิดเสียงดังจากการเสียดสี การสึกหรอของ

เครื่องจักร 

- เครื่องจักรในโรงงานและ

บริเวณกระบวนการผลิต 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกวา 85 เดซิเบลเอ จะตองติดตั้งปายเตือนหรือสัญลักษณท่ีชัดเจน

เพื่อใหพนักงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะเขาไปปฏิบัติงานในบริเวณ

ดังกลาว 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - พนักงานที่จะตองปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

เชน ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - โครงการมีระบบการตรวจสอบและดูแลใหพนักงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

ขณะปฏิบัติงาน โดยกำหนดใหหัวหนางาน หัวหนากะและเจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 

เปนผูรับผิดชอบ 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กำหนดระยะเวลาในการทำงานของพนักงานใหสอดคลองตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแตละวัน 

พ.ศ. 2561 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 

 

- จัดเตรียมอุปกรณปองกันเสียงสำหรับพนักงานที่ตองทำงานในพื้นที่ที ่มีเสียงดังเกินกวา 85  

เดซเิบลเอ รวมทั้ง จัดเตรียมอุปกรณสำรองอยางเพียงพอ 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดทำมาตรการอนุรักษการไดยิน (Noise Control and Hearing Conservation Program) 

เมื่อระดับเสียงที่พนักงานไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง มีคาสูงตั้งแต 85  

เดซิเบลเอขึ ้นไป ตามกฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ

ดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับความรอน 

แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

     



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 67 

ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

8.5 เสียง (ตอ) 

 

- กำหนดใหตรวจสอบสมรรถภาพการไดยินของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสียงดังตั้งแต 85 

เดซิเบลเอ และจัดทำมาตรการอนุรักษการไดยิน ตามกฎกระทรวงแรงงานกำหนด มาตรฐาน

ในการบริหารจัดการและดำเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทำงานเกี่ยวกับความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2559 ปละ 1 ครั้ง 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

8.6 ความรอน 

 

- กำหนดใหพนักงานที่ทำงานประจำในพื้นที่ที ่มีความรอนสูง ไดแก บริเวณหนาเตาเผาลวด 

บริเวณบอตะกั่ว ตองสวมใสอุปกรณปองกันความรอนทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

- บริเวณหนาเตาเผาลวด 

บริเวณบอตะกั่ว 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานตามวิธีการปฏิบัติงานและคูมือความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงานบริเวณที่มีความรอน ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

สังคมและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

- บริเวณหนาเตาเผาลวด 

บริเวณบอตะกั่ว 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีเวลาพักสำหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานบริเวณท่ีมีความรอนเพ่ือปองกันการรับสัมผัสความ

รอนอยางตอเนื่อง 

- บริเวณหนาเตาเผาลวด 

บริเวณบอตะกั่ว 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

  - กำหนดใหมีการติดตั้งพัดลมระบายความรอนบริเวณหนาเตาเผาลวด บริเวณบอตะกั่ว พรอมจัด

น้ำดื่มเย็นบริเวณใกลเคียงพ้ืนท่ีดังกลาว 

- บริเวณหนาเตาเผาลวด 

บริเวณบอตะกั่ว 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

8.7 แสงสวาง - ตรวจเช็คระดับความเขมของแสง และปรับปรุงใหไดตามมาตรฐาน เชน ติดตั้งหลอดไฟเพ่ิม - พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

     

     



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 68 

ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

8.8 อุบัติเหตุ 

 

- จัดใหมีหองพยาบาล เตยีงคนไข เวชภัณฑ พยาบาลและแพทยใหเปนไปตามประกาศกระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายฉบับลาสุด 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จดบันทึกสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุและการแกไขปญหาอยางถูกตองและมีการจัดทำแผนการ

ปฏิบัติการ และกำหนดความรับผิดชอบของบุคคลในกรณีที่มีอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

8.9 ระบบปองกันอัคคีภัย 

 

- การออกแบบติดตั้งระบบปองกันและระงับอัคคีภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารใหเปนไปตาม

มาตรฐานการปองกันอัคคีภัย (มาตรฐาน ว.ส.ท.) หรือ NFPA ในสวนที่เกี่ยวของ 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีการทดสอบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการ

ทดสอบซึ่งไดรับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และ/หรือเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - บริเวณโรงงานไดติดตั้งระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ดงัน้ี 

• เครื่องใหสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Alarm Bell) จำนวน 22 ชุด  

• อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) จำนวน 45 ชุด 

• อุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) จำนวน 29 ชุด  

• ถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดผงเคมีแหง จำนวน 49 ถัง  

• ตูสายฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 19 ตู 

• เครื่องสูบน้ำดับเพลิงขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตดีเซล จำนวน 1 เครื่อง สามารถสูบน้ำได 2.84 

ลูกบาศกเมตร/นาท ี

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

8.10 การใชงานสารเคมี 

 

- ผู ที ่ปฏิบัติงานที ่เกี่ยวของกับสารเคมีตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยาง 

เหมาะสม เชน ชุดปองกันอันตรายจากสารเคมี พรอมทั้งอุปกรณ ไดแก ถุงมือ หนากาก อุปกรณ

ชวยหายใจ แลวแตจำเปน ทั้งในการระงับเหตุฉุกเฉิน และในกรณีท่ีปฏิบัติงานตามปกติ   

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

     



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 69 

ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

8.10 การใชงานสารเคมี 

(ตอ) 

 

- จัดใหมีการอบรมเจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของใหมีความรูเกี ่ยวกับอันตรายจากสารเคมี การปฏิบัติงาน 

อยางปลอดภัย รวมทั ้งการเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี ทั ้งนี ้ใหมีการฝกอบรมเปนระยะอยาง

สม่ำเสมอ เพื่อเปนการย้ำเตือนใหพนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคม ี

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ดูแลสถานท่ีทำงานใหเกิดความปลอดภัยขณะขนถายและนำสารเคมีไปใชงาน - พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดทำแผนระงับเหตุกรณีสารเคมีรั่วไหล/เพลิงไหม และฝกซอมเปนประจำทุกปอยางนอยปละ 

1 ครั้ง   

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดอุปกรณชำระลางฉุกเฉิน (Emergency Shower and Eye Wash Fountain) ไวใกลเคียง 

กับบริเวณที่ตองทำงานสัมผสักับสารเคมี   

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันการรั่วไหลของสารเคมีในการกักเก็บ การนำไปใช และการ

บรรจุอยางเครงครัดทุกขั้นตอน 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

8.11 เหตุฉุกเฉิน 

 

- จัดเตรียมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และแผนฉุกเฉินในกรณีตาง ๆ เชน แผนตอบโตฉุกเฉินกรณี

สารเคมีหกรั่วไหล โดยมีการฝกอบรมและซักซอมกับผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนเพื่อใหเกิดความ

เขาใจที่ตรงกัน และสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ฝกซอมทบทวนขั้นตอนการระงับอัคคภีัย หรือเม่ือเกิดเหตฉุุกเฉินเปนประจำอยางนอยปละ 1 ครั้ง - พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ประสานความรวมมือกับโรงงานขางเคียง และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมการหรือ

กำหนดมาตรการปองกันและแกไขอุบัติภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโรงงานและพ้ืนที่ใกลเคียง 

- โรงงานขางเคียงและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

     

     

     



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 70 

ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

9. เศรษฐกจิ-สังคม 

9.1 แผนงานดานความ

รับผิดชอบตอสังคม 

 

 

- โครงการจะตองจัดทำแผนงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) โดยในแผนงานกำหนดใหมีการ

ระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการใหชัดเจน ขั้นตอน ผูรับผิดชอบ ระยะดำเนินการ

ใหครอบคลุมชุมชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 0-3 และ 3-5 กิโลเมตร 

 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ 

 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ทำการประเมินผลการดำเนินงานดานชุมชนสัมพันธประจำปเพ่ือสะทอนการยอมรับตอโครงการและ

ประเมินประสิทธิภาพของแผนงานชุมชนสัมพันธของโครงการ โดยนำผลการสำรวจความคิดเห็นของ

ชุมชน ผูนำชุมชน และตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งโครงการดำเนินการเปนประจำทุกปใน

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม มาเปนขอมูลรวมในการพิจารณาประเมินผลการ

ดำเนินงาน 

- ชุมชนใกลเคยีงและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - พิจารณาปรับปรุงแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ของ

โครงการ เพ่ือใหกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นมาจากความตองการของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโดยแทจริง 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

9.2 แผนการประชาสัมพันธ

และชุมชนสัมพันธ 

 

- จัดประชาสัมพันธ และชุมชนสัมพันธเชิงรุก โดยจัดใหมีการพบปะและสรางความเขาใจกับ

กลุมเปาหมายในพื้นที่โดยรอบพื้นที่ตั้งของโครงการ เชน กิจกรรมเชิญผูนำชุมชนและผูเกี่ยวของ

เยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการเปนระยะ โดยนำเสนอความกาวหนาของการดำเนินการดาน

ชุมชนสัมพันธ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม และการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - มุงเนนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องในดานตาง ๆ เชน การศึกษาและศาสนา ดาน

สาธารณสุข-สิ่งแวดลอม กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนกิจกรรมท่ีสำคัญกับชุมชน 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ เชน วารสาร ขาวประชาสัมพันธของบริษัทฯ สูชุมชน และหนวยงานที่

เกี่ยวของในพ้ืนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธของโครงการ 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - พิจารณาและสนับสนุนแรงงานในทองถ่ินเขาทำงานเปนอันดับแรก โดยพิจารณาตามเกณฑหรือ

คุณสมบัติท่ีโครงการกำหนด 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 71 

ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

9.2 แผนการประชาสัมพันธ

และชุมชนสัมพันธ 

(ตอ) 

- จัดตั้งทีมงานมวลชนสัมพันธเขาพบปะชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธโครงการ และรับฟง

ปญหาที่ชุมชนไดรับ โดยรวบรวมขอมูล/ขอรองเรียนตาง ๆ เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นตามความเหมาะสม 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

9.3 แผนปฏิบัติการกรณีมี

เรื่องรองเรียนจาก

ชุมชน 

- รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ ขอรองเรียน และการดำเนินการแกไข/ตอบกลับขอรองเรียนที่เกิดขึ้นสรุป

เปนรายงานผานทางผูนำชุมชนตามความเหมาะสม 

- ภายในและภายนอก

โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

- รับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะรองเรียนจากชุมชนผานชองทางตาง ๆ เพื่อรับทราบปญหาที่

กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการแกไขปญหาเบื้องตนใหชุมชน

รับทราบ ตามผังรับเรื่องรองเรียนดังรูปที่ 1 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - กรณีที่พบวาสาเหตุของปญหาการรองเรียนเรื่องสิ่งแวดลอมมีสาเหตุมาจากการดำเนินการของ

โครงการโดยตรง บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด จะเปนผูรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายที่เกิดขึ้น

ในการติดตามตรวจสอบตามแนวทางการแกไขปญหา 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

10. สาธารณสุข 

 

- ใหความรวมมือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานใน

พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมสงเสริมและปองกันสุขภาพของชุมชน 

- หนวยงานสาธารณสุขใน

พ้ืนที่ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - แจงจำนวนและชวงอายุของแรงงานภายในพื้นที่โครงการใหกับหนวยงานดานสุขภาพทราบ 

เพื่อประโยชนในการวางแผนปฏิบัติงานดานสุขภาพของหนวยงาน 

- หนวยงานสาธารณสุขใน

พ้ืนที่ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ โดยมีการประสานงานและแจง

หนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเพ่ือพิจารณาเขารวมเปนประจำทุกป 

- หนวยงานสาธารณสุขใน

พ้ืนที่และหนวยงานอื่น ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ประสานความรวมมือกับหนวยงานดานสุขภาพในพื้นที่ในการสรางเครือขายการดูแลและเฝา

ระวังภาวะสุขภาพของชุมชนอยางตอเนื่องรวมกับการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม 

- หนวยงานสาธารณสุขใน

พ้ืนที่ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ใหการสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือคณะกรรมการเฝาระวัง

ผลกระทบสิ่งแวดลอมในการจัดใหมีอาสาสมัครดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพในการติดตาม

ตรวจสอบและเฝาระวังปญหาดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

- หนวยงานสาธารณสุขใน

พ้ืนที่ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 72 

ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

10. สาธารณสุข (ตอ) - กำหนดมาตรการและแนวทางควบคุมโรคระบาด/โรคติดตอ โดยละเอียด - พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ใหความรูและแนะนำพนักงานในการปองกันโรคระบาด/โรคติดตอ รวมถึงรณรงคดานสุขบัญญัติ 

โดยใหความรวมมือกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 

- พ้ืนที่โครงการและหนวยงาน

สาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหมีเอกสารความปลอดภัยดานเคมีภัณฑ (SDS) ฉบับภาษาไทย เพ่ือสามารถอานและแกไข

ปญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไดอยางทันทวงที 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

11. อันตรายรายแรง     

11.1 การปองกนัและลด

อุบัติภัยของสถานี

ควบคุม (Metering 

Station) และแนว

ทอขนสงกาซ

ธรรมชาต ิ

- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผง (Powder Extinguisher) ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 2 ชุด โดยติดตั้ง

ในท่ีที่สะดวกตอการใชงาน และมีปายบอกอยางชัดเจน 

- สถานีควบคมุ MRS  - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

- จัดใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับทอสงกาซธรรมชาติ อุปกรณตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของ รวมถึงการตรวจตราแนวทอและสถานีควบคุมเปนประจำ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ

ของแนวทอและอุปกรณตาง ๆ ภายในสถานีควบคมุ 

- แนวทอขนสงกาซธรรมชาติ

ของโครงการ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - จัดใหม ีแผนบำรุงร ักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance Program) รวมถึงการ

ตรวจสอบสภาพทอและความเรียบรอยของระบบทอภายในพ้ืนท่ีโครงการอยางสม่ำเสมอ 

- แนวทอขนสงกาซธรรมชาติ

ของโครงการ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

- สำรวจรอยรั่วของกาซธรรมชาติตลอดแนวทอขนสงของโครงการ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน 

ASME B31.3 เปนประจำทุกป 

- แนวทอขนสงกาซธรรมชาติ

ของโครงการ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

- ตรวจสอบสภาพของ Insulation Joint/Flange ตลอดแนวทอสงกาซธรรมชาติของโครงการ

เพ่ือปองกันการรั่วหรือลัดวงจร หรือไมเปนไปตามมาตรฐาน ASME B31.3 เปนประจำทุกป 

- แนวทอขนสงกาซธรรมชาติ

ของโครงการ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 - ตรวจสอบการสึกกรอนตามแนวทอสงกาซธรรมชาติของโครงการ โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีความเสี่ยง

สูง เชน บริเวณของอ เปนตน และบำรุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติอยางสม่ำเสมอ 

- แนวทอขนสงกาซธรรมชาติ

ของโครงการ 

- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 73 

ตารางที่ 5-3 (ตอ) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

11.2 การฝกอบรมดาน 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

- จัดใหมีการอบรม/ใหความรูดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเหมาะสมแกพนักงานท่ี

ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการใชกาซธรรมชาติโดยหัวขอฝกอบรม เชน กฎระเบียบความปลอดภัย

และวิธีปฏิบัติงานอยางปลอดภัยในในเขตระบบทอสงกาซธรรมชาติ การใชอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคล วิธีการปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องตน เปนตน 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

11.3 การเตรียมความ 

พรอมและการปฏิบัติ

กรณีกาซรั่วไหล 

- จัดใหมีแผนปองกันและระงับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดการรั่วไหลหรือเกิดเหตุเพลิงไหมจากกาซ

ธรรมชาติและฝกซอมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

- กำหนดใหออกแบบระบบแจงเหตุและระงับอัคคีภัย ใหเปนไปตามมาตรฐาน NFPA ซึ่งเปน

มาตรฐานสากล เพ่ือควบคุมไมใหเกิดเหตุเพลงิไหมลุกลามบริเวณโดยรอบ 

- พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 74 

ตารางที่ 5-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด  

องคประกอบทางสิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ สถานีตรวจวัด ความถี่ ผูรับผิดชอบ 

1.   คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

- ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)  

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 

- ตรวจวัด 2 สถานี  

 

- ดำเนินการปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันตอเน่ือง ในชวง

ที่มีการกอสราง 

 

- บริษัท ราชราตัน ไทย 

ไวร จำกัด 

2.   ระดับเสียง    

- ระดับเสยีงท่ัวไป (Leq 24 ชม.) ระดบัเสียงพ้ืนฐาน (L90) และระดับ

เสียงสูงสุด (Lmax) 

- ตรวจวัด 4 สถานี ไดแก 

• ริมรั้วโครงการทั้ง 4 ดาน (N1-N4) 

- ตรวจวัดปละ 2 ครั้ง (7 วันตอเน่ืองชวงเดียวกับการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ) 

- บริษัท ราชราตัน ไทย 

ไวร จำกัด 

3.   ของเสียและขยะมูลฝอย 

- จดบันทึกและรวบรวมสถิติชนิดและปริมาณขยะมูลฝอย ของเสียทั่วไป 

และของเสียอันตรายจากการดำเนินกิจกรรมการกอสราง 

 

- พ้ืนที่โครงการ 

 

- ตลอดชวงกอสราง 

 

- บริษัท ราชราตัน ไทย 

ไวร จำกัด 

4.   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

- บันทึกสาเหตุ จำนวนผู ไดรับบาดเจ็บ ความเสียหายตอทรัพยสิน  

และการแกไขปญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

 

- พ้ืนที่โครงการ 

 

- ตลอดชวงกอสราง 

 

- บริษัท ราชราตัน ไทย 

ไวร จำกัด 

5.   เศรษฐกิจ-สังคม 

- บันทึกขอรองเรียนของประชาชนในชุมชนจากการดำเนินงานกอสราง 

 

- ชุมชนโดยรอบ 

 

- ตลอดชวงกอสราง 

 

- บริษัท ราชราตัน ไทย 

ไวร จำกัด 

 

 

 

 

 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 75 

ตารางที่ 5-5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ สถานีตรวจวัด ความถี่ ผูรับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 

1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

- ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

- กาซซลัเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

- กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

- ทิศทางและความเร็วลม (1 สถานี) 

 

- สถานีตรวจวัด 2 สถานี  

 

- ปละ 2 ครั้ง ๆ ละ 7 วันตอเนื่อง ในชวง

เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนและชวง

เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 

 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

1.2 คุณภาพอากาศจากแหลงกำเนิด  

(1)  คุณภาพอากาศจากปลองที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง 

- ฝุนละออง 

- กาซซลัเฟอรไดออกไซด (SO2) 

- กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) 

 

- ปลองที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง 4 ปลอง ไดแก   

• ปลองเตาเผาลวด (S1) 

• ปลองบอตะกั่ว 1 (S2) 

• ปลองบอตะกั่ว 2 (S3) 

• ปลองเตาน้ำมันรอน (S4) 

 

- ปละ 2 ครั้ง ในชวงดำเนินการผลิตและ

เปนช วงเด ียวก ับท ี ่ทำการตรวจวัด

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

- ตะกั่ว (Pb) 

 

- ปลองที่มีการผลิตเกี่ยวของกับตะกั่ว 3 ปลอง ไดแก   

• ปลองเตาเผาลวด (S1) 

• ปลองบอตะกั่ว 1 (S2) 

• ปลองบอตะกั่ว 2 (S3) 

- ปละ 2 ครั้ง ในชวงดำเนินการผลิตและ

เปนช วงเด ียวก ับท ี ่ทำการตรวจวัด

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

(2)  คุณภาพอากาศจากปลองที่ไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิง 

- กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 

- ปลองระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบเปยก 2 ปลอง ไดแก  

• ปลองระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบเปยก 1 (S5) 

• ปลองระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบเปยก 2 (S6) 

- ปละ 2 ครั้ง ในชวงดำเนินการผลิตและ

เป นช วงเด ียวก ับท ี ่ทำการตรวจวั ด

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

- กรดซัลฟวริก (H2SO4)  - ปลองระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบเปยก 1 ปลอง ไดแก  

• ปลองระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบเปยก 2 (S6) 

- ปละ 2 ครั้ง ในชวงดำเนินการผลิตและ

เป นช วงเด ียวก ับท ี ่ทำการตรวจวั ด

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 
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ตารางที่ 5-5 (ตอ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ สถานีตรวจวัด ความถี่ ผูรับผิดชอบ 

- ไซลีน • ปลองเครื่องชุปเคลือบผิวลวดปองกันสนิม (S7) - ปละ 2 ครั้ง ในชวงดำเนินการผลิตและ

เปนชวงเดียวกับที่ทำการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

2.  ระดับเสียงท่ัวไป     

- ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชม.) - ตรวจวัด 4 สถานี บริเวณริมรั้วโครงการท้ัง 4 ดาน - ตรวจวัดปละ 2 ครั้ง (7 วันตอเน่ือง) 

ครอบคลมุวันทำงาน และวันหยุด 

ตลอดระยะดำเนินการ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

- Noise Contour - ภายในอาคารสวนผลิตทุกอาคารจนถึงริมรั้ว - ตรวจวัดภายใน 6 เดอืน หลังเปด

ดำเนินการจำนวน 1 ครั้ง  

และทบทวนทุก ๆ 3 ป 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

3.  คุณภาพน้ำ 

 ตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี ดังนี้ 

- พีเอช (pH) อุณหภูมิ (Temperature) ปริมาณของแข็งละลายน้ำ 

(TDS) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) บีโอด ี(BOD) ซีโอดี (COD) 

น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 

 

- ตรวจวัด 1 สถานี  

• ถังพักน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี  

 

- เดือนละ 1 ครั้ง 

 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

4.  ปริมาณน้ำใช 

- รวบรวมสถิติการใชน้ำรายเดือนของโครงการ 

 

- พ้ืนที่โครงการ 

 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และจัดทำ

รายงานสรุปผลปละ 1 ครั้ง 

 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

5.  การจัดการกากของเสีย 

- สรุปปริมาณของเสียแตละชนิดที ่เกิดขึ ้นจากการดำเนินการของ

โครงการและสัดสวนปริมาณของเสียที่นำไป Recycle หรือสงกำจัด

ตอหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสรุป

เปนรายงานตามแบบ สก.1 สก.2 และ สก.3 และแสดงในรายงานผล

การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 

- พ้ืนที่โครงการ 

 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และจัดทำ

รายงานสรุปผลปละ 1 ครั้ง 

 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 
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ตารางที่ 5-5 (ตอ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ สถานีตรวจวัด ความถี่ ผูรับผิดชอบ 

- ตรวจประเมินบริษัทผู ร ับขนสง และผู ร ับกำจัดกากของเสียของ

โครงการ เพื่อใหมั่นใจไดวามีการดำเนินงานตามขอตกลงในการรับ

ขนสง/รับกำจัดที่ทำไวกับโครงการ ซึ่งตองดำเนินการตามประกาศ

กระทรวงและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ โดยแสดงผลการประเมินในรายงาน

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- ผูรับกำจัด/ผูขนสง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และจัดทำ

รายงานสรุปผลปละ 1 ครั้ง 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

6.  สาธารณสุข 

- รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บปวยและการตรวจสุขภาพประจำป 

 

- ภายในโครงการ 

 

- ปละ 1 ครั้ง 

 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

7.  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

7.1 การตรวจสุขภาพของพนักงานโดยแพทยอาชีวเวชศาสตร 

- ตรวจรางกายทั่วไป  

- ตรวจสมรรถภาพการไดยิน สมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการ

มองเห็น 

- ตรวจไซลีนในปสสาวะ 

- ตรวจตะกั่วในเลือด 

 

 

- พนักงานทุกคน 

- พนักงานท่ีมีความเสี่ยงตามการแนะนำของแพทย 

อาชีวเวชศาสตร 

 

 

- กอนเขาทำงาน และปละ 1 ครั้ง 

 

 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

- รวบรวมสถิติการเจ็บปวยของพนักงาน รวมทั้งวิเคราะหหาสาเหตุ

ของความผิดปกติโดยแพทยอาชีวเวชศาสตร 

- ภายในโครงการ - ปละ 1 ครั้ง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

7.2 สภาพแวดลอมในการทำงาน (Workplace) 

- ปริมาณฝุนละอองในพ้ืนท่ีทำงาน 

• ฝุนละอองทั้งหมด (Total Dust) 

 

 

 

- ตรวจวัดภายในสถานประกอบการ จำนวน 3 จุด ไดแก  

• กระบวนการขัดผิวลวดดิบ  

• กระบวนการรีดลวดเบ้ืองตน   

• กระบวนการรีดลวด 

 

 

- ตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงท่ีมีการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 
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ตารางที่ 5-5 (ตอ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ สถานีตรวจวัด ความถี่ ผูรับผิดชอบ 

- ไอตะกั่ว - ตรวจวัดภายในสถานประกอบการ จำนวน 2 จุด ไดแก  

 บริเวณกระบวนการปรับโครงสรางลวดดวยความรอน 

 บริเวณกระบวนการชุบเคลือบผิวลวด 

- ตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงท่ีมีการ

ปฏิบัติงาน 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

- ไซลีน  - ตรวจวัดภายในสถานประกอบการ จำนวน 1 จุด ไดแก  

 บริเวณกระบวนการเคลือบสารกันสนิม 

- ตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงท่ีมีการ

ปฏิบัติงาน 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

- กรดซัลฟวริก  - ตรวจวัดภายในสถานประกอบการ จำนวน 1 จุด ไดแก  

 บริเวณการลางผวิลวดดวยสารละลายกรดซลัฟวริก  

- ตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงท่ีมีการ

ปฏิบัติงาน 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

- กาซไฮโดรเจนคลอไรด - ตรวจวัดภายในสถานประกอบการ จำนวน 3 จุด ไดแก  

 บริเวณกระบวนการทำความสะอาดผิวลวด 

 บริเวณกระบวนการปรับโครงสรางลวดดวยความรอน 

 บริเวณกระบวนการชุบเคลือบผิวลวด 

- ตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงท่ีมีการ

ปฏิบัติงาน 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

- ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในสถานที่ทำงาน 

 

- ตรวจวัดภายในสถานประกอบการ จำนวน 13 จุด ไดแก  

 บริเวณเครื่องคลายมวนลวด (Pay Off) 5 จุด 

 บริเวณเครื่องขัดลวดดวยอุปกรณลดสนิม 

 บริเวณเครื่องรีดลวดเบ้ืองตน 

 บริเวณเครื่องรีดลวด 

 บริเวณเครื่องมวนเก็บลวด (Take Up) 5 จุด 

- ตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงท่ีมีการ

ปฏิบัติงาน 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

- ความรอน (WBGT ๐C) - ตรวจวัดภายในสถานประกอบการ จำนวน 9 จุด ไดแก 

• การตมดวยบอแรกซ 1 

• การอบเพ่ือกำจัดความชื้น 1 

• เตาเผาลวด 

• การคลายความเครียดลวดดวยบอตะกั่ว 1 

• การตมดวยบอแรกซ 2 

- ตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงท่ีมีการ

ปฏิบัติงาน โดยตรวจวัดครั้งแรกใน

เดือนเมษายน 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 
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ตารางที่ 5-5 (ตอ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ สถานีตรวจวัด ความถี่ ผูรับผิดชอบ 

- ความรอน (WBGT ๐C) (ตอ) • การอบเพ่ือกำจัดความชื้น 2 

• การคลายความเครียดลวดดวยบอตะกั่ว 2 

• การลางทำความสะอาดผิวลวดดวยน้ำรอน 

• การอบเพ่ือกำจัดความชื้น 3 

  

- แสงสวาง  - อาคารสำนักงานและอาคารผลิตทั้งหมด - ตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงท่ีมีการ

ปฏิบัติงาน 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

7.3 สภาพแวดลอมในการทำงานท่ีตัวพนักงาน 

(Personal Sampling) 

- ปริมาณฝุนละอองที่ตวัพนักงาน 

• ฝุนละอองทั้งหมด (Total Dust) 

 

 

 

- ตรวจวัดที่ตัวพนักงานจำนวน 3 จุด โดยกำหนดจำนวนตัวอยาง

ใหถูกตองตามหลักวิชาการและเปนไปตามมาตรฐาน NIOSH 

ไดแก  

• กระบวนการขัดผิวลวดดิบ  

• กระบวนการรีดลวดเบื้องตน   

• กระบวนการรีดลวด 

 

 

- ตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงท่ีมีการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

- ไอตะกั่ว - ตรวจวัดที่ตัวพนักงานจำนวน 2 จุด โดยกำหนดจำนวนตัวอยาง

ใหถูกตองตามหลักวิชาการและเปนไปตามมาตรฐาน NIOSH 

ไดแก  

 บริเวณกระบวนการปรับโครงสรางลวดดวยความรอน 

 บริเวณกระบวนการชุบเคลือบผิวลวด 

- ตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงท่ีมีการ

ปฏิบัติงาน 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

- ไซลีน  - ตรวจวัดที่ตัวพนักงานจำนวน 1 จุด โดยกำหนดจำนวนตัวอยาง

ใหถูกตองตามหลักวิชาการและเปนไปตามมาตรฐาน NIOSH 

ไดแก  

 บริเวณกระบวนการเคลือบสารกันสนิม 

- ตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงท่ีมีการ

ปฏิบัติงาน 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 80 

ตารางที่ 5-5 (ตอ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ สถานีตรวจวัด ความถี่ ผูรับผิดชอบ 

- กรดซัลฟวริก  - ตรวจวัดที่ตัวพนักงานจำนวน 1 จุด โดยกำหนดจำนวนตัวอยาง

ใหถูกตองตามหลักวิชาการและเปนไปตามมาตรฐาน NIOSH 

ไดแก  

 บริเวณการลางผวิลวดดวยสารละลายกรดซลัฟวริก  

- ตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงท่ีมีการ

ปฏิบัติงาน 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

- กาซไฮโดรเจนคลอไรด - ตรวจวัดที่ตัวพนักงานจำนวน 3 จุด โดยกำหนดจำนวนตัวอยาง

ใหถูกตองตามหลักวิชาการและเปนไปตามมาตรฐาน NIOSH 

ไดแก  

 บริเวณกระบวนการทำความสะอาดผิวลวด 

 บริเวณกระบวนการปรับโครงสรางลวดดวยความรอน 

 บริเวณกระบวนการชุบเคลือบผิวลวด 

- ตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงท่ีมีการ

ปฏิบัติงาน 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

- ตรวจวัดระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 

ในแตละวัน (TWA) 

 

- ตรวจวัดที่ตัวพนักงานจำนวน 13 จุด โดยกำหนดจำนวนตัวอยาง

ใหถูกตองตามหลักวิชาการและเปนไปตามมาตรฐาน NIOSH 

ไดแก  

 บริเวณเครื่องคลายมวนลวด (Pay Off) 5 จุด 

 บริเวณเครื่องขัดลวดดวยอุปกรณลดสนิม 

 บริเวณเครื่องรีดลวดเบ้ืองตน 

 บริเวณเครื่องรีดลวด 

 บริเวณเครื่องมวนเก็บลวด (Take Up) 5 จุด 

- ตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงท่ีมีการ

ปฏิบัติงาน 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

7.4 การบันทึกอุบัติเหตุ และสรุปผลแบบรายงานผลการดำเนินงานของ

เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ แบบ จป. (ว) 

- สาเหตุ 

- จำนวนผูไดรับบาดเจ็บ 

- การแกไขปญหา 

- พ้ืนที่โครงการ - เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ และจัดทำรายงานสรุปผล 

ปละ 1 ครั้ง 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 81 

ตารางที่ 5-5 (ตอ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตขดลวดเสริมแรง ของบริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ สถานีตรวจวัด ความถี่ ผูรับผิดชอบ 

7.5 การฝกอบรมและซักซอมแผนฉุกเฉิน - พ้ืนที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการและจัดทำ

รายงานสรุปผลปละ 1 ครั้ง 

- ซอมแผนฉุกเฉินประจำป 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

8.  คมนาคม 

บันทึกสถิติอุบัติเหตุการจราจรท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมการขนสงของ

โครงการเพ่ือหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาการเกิดซำ้ตอไป 

 

- พ้ืนที่โครงการและตลอดเสนทางขนสง 

 

- ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

9.  เศรษฐกจิ-สังคม 

9.1  เสนอความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการดำเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

 

- พ้ืนที่โครงการ 

 

- ปละ 1 ครั้ง 

- บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

9.2  สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของครัวเรือน 

ประชาชน ผูนำชุมชน/ผูนำทองถิ่น ตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ พ้ืนท่ี

ออนไหว เชน ที่ตั ้งสถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เปนตน และจุด

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสำรวจสภาพการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้น ปญหาและความตองการของชุมชนและครัวเรือนประชาชน 

ทั้งนี้ การสุมตัวอยางใหเปนไปตามหลักวิชาการและสถิติ พรอมทั้งให

แสดงแผนที่การกระจายตัวในการเก็บขอมูลดวย 

- ครัวเรือนประชาชน ผูนำชุมชน/ผูนำทองถิ่น ตัวแทนหนวยงานที่

เก่ียวของ และพ้ืนท่ีออนไหวและชุมชนที่เปนจุดตรวจวัดคุณภาพ

สิ่งแวดลอมของโครงการ โดยรอบพื้นที่โครงการภายในรัศมี 5 

กิโลเมตร 

- ปละ 1 ครั้ง - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 

9.3 รวบรวมขอรองเรียนวิธีการแกไขปญหา พรอมติดตามผลการแกไข

ปญหาขอรองเรียนจากชุมชนและภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางการ

ปองกันการเกิดซำ้ 

- พ้ืนที่โครงการ - ทุกครั้งที่มีเรื่องรองเรียน - บริษัท ราชราตัน 

ไทย ไวร จำกัด 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคดิเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซัลแตนต จำกัด หนา 82 

 

รูปท่ี 8.2-2 ขั้นตอนการรับเรื่องและแกไขปญหาเรื่องรองเรียน 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซลัแตนต จำกัด หนา 83 

ตารางที่ 8.2-4  คาควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากปลองของโครงการภายหลังขยายกำลังการผลิต 

แหลงกำเนดิ เชื้อเพลิง 

ปลองระบายมลพษิทางอากาศ การรบายมลพิษทางอากาศ 

เสนผาน

ศูนยกลาง 
ความสูง 

อัตราการ

ระบาย 

ความเขมขนของมลพิษทางอากาศ 

(มก./ลบ.ม.) 

อัตราการระบายมลพิษทางอากาศ 

(กรัม/วินาที) 

(เมตร) (เมตร) (Nm3/s) TSP SO2 NOX Pb HCl H2SO4 Xylene TSP SO2 NOX Pb HCl H2SO4 Xylene 

1 ปลองเตาเผาลวด1/ NG 0.50 20.00 0.98 25.00 13.09 65.85 1.00 - - - 0.0245 0.0128 0.065 0.00098 - - - 

2 ปลองบอตะกัว่ 12/ NG 0.40 20.00 0.23 25.00 13.09 65.85 1.00 - - - 0.0058 0.0030 0.015 0.00023 - - - 

3 ปลองบอตะกัว่ 22/ NG 0.40 20.00 0.38 25.00 13.09 65.85 1.00 - - - 0.0095 0.0050 0.025 0.00038 - - - 

4 ปลองเตาน้ำมันรอน2/ NG 0.25 20.00 0.40 25.00 13.09 65.85 - - - - 0.0099 0.0052 0.026 - - - - 

5 ปลองระบบบำบัดมลพษิ

ทางอากาศแบบเปยก 11/ 

- 0.45 10.00 1.26 - - - - 5.00 - - - - - - 0.0063 - - 

6 ปลองระบบบำบัดมลพษิ

ทางอากาศแบบเปยก 21/ 

- 0.45 10.00 1.37 - - - - 20.00 10.00 - - - - - 0.0275 0.014 - 

7 ปลองเคร่ืองชุปเคลือบ 

ผิวลวดปองกันสนิม1/ 

- 0.25 15.00 0.30 - - - - - - 130.00 - - - - - - 0.039 

มาตรฐาน 320 157 376 24 200 100 867 - - - - - - - 

หมายเหตุ : 1/คาความเขมขนของการระบายมลสารทีส่ภาวะ 1 atm, 25 oC และ Dry Condition 

 2/คาความเขมขนของการระบายมลสารทีส่ภาวะ 1 atm, 25 oC, Dry Condition และมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย รอยละ7 

 2/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 

ที่มา : บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด, 2565 



โครงการผลิตขดลวดเสรมิแรง 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเทียร คอนซัลแตนต จำกัด หนา 84 

6. ชองทางการสื่อสาร 

 ประชาชนและผูมีสวนไดเสีย สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ใหขอเสนอแนะ ขอวิตกกังวลตอการ

ดำเนินโครงการ หรือการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ไดตามชองทางสื่อสาร 

ดังนี้ 

หนวยงาน ชองทางการติดตอ 

เจาของโครงการ 

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร จำกดั 

ที่อยู นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี เลขที่ 155/11 หมู 4  

ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 

โทรศัพท 032-919-926 

ผูประสานงานโครงการ โทรสาร 032-919-927 

คุณปฐมนนท  แจมจันทร  

(รองผูจัดการฝายวางแผนและบริหารโครงการ) 

อีเมล pmo@rajratan.co.th 

คุณสมชาย  ปานประเสริฐ  

(รองผูจัดการฝายบุคคลและความปลอดภัย) 

 hr@rajratan.co.th 

บริษัทท่ีปรึกษา 

บริษัท โฟรเทียร คอนซัลแตนต จำกัด (FTC) 

ที่อยู 99/2 หมูท่ี 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

 โทรศัพท 02-105-4608 ตอ 106 

ผูประสานงานโครงการ โทรสาร 02-105-4609 

คุณสาทิตา ฟกประไพ (นักวิชาการสิ่งแวดลอม) อีเมล Sathita@4tier.co.th 

คุณจันทรทิพย อยูดี   Chantip@4tier.co.th 

(นักวิชาการดานสังคมและการมีสวนรวม) เว็บไซด www.4tier.co.th 

 เว็บเพจ www.facebook.com/4tierconsultants 

 

 

 

 

 

 

 

  


