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1. ความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานฯ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ  

 บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ลี่จงวีลกรุ๊ป ประเทศจีน ดำเนินการผลิต
และจำหน่ายล้ออลูมิเนียมอัลลอย ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอยในประเทศไทย 1 แห่ง คือ
โรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย โรงงาน 1 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง  

 จากสภาวะตลาดในปัจจุบัน พบว่า ความนิยมในการใช้ล้ออลูมิเนียมแทนการใช้ล้อที่ผลิตจากเหล็กหล่อ
หรือล้อเหล็กเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากล้ออลูมิเนียมมีน้ำหนักเบาและระบายความร้อนได้ดีกว่า ช่วยส่งเสริม
ความปลอดภัยในการขับขี่ ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการล้ออลูมิเนียมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากกลุ่มลูกค้าใน
สหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการประกอบกิจการจะมีการนำเข้าวัตถุดิบ และส่งออกผลิตภัณฑ์
ระหว่างประเทศคู่ค้าต่าง ๆ โดยการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนเพิ่มกำลังการผลิต 
ล้ออลูมิเนียมอัลลอย โดยการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ โดยเลือกที่ตั้งโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย โรงงาน 2 
ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เช่นเดิม  
บนพื้นที่ 54-3-66.50 ไร่ (54.92 ไร่) คิดเป็น 87,866 ตารางเมตร เพื่อดำเนินการหลอมอลูมิเนียมประมาณ 
44.95 ตัน/วัน ผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอยได้ประมาณ 34.44 ตัน/วัน ทั้งนี้การดำเนินการได้จัดทำรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination ; IEE) เสนอต่อการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) พิจารณา ซึ ่ง กนอ. ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานฯ ตามหนังสือเลขที ่ อก 
5102.3.1/3257 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

 จากแนวโน้มความต้องการล้ออลูมิเนียมที่ยังคงเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ โครงการได้วางแผนเพ่ิมกำลังการผลิต
ล้ออลูมิเนียมอัลลอย โดยเพิ่มการหลอมอลูมิเนียมขึ้นเป็นประมาณ 89.90 ตัน/วัน รวมทั้งนำเข้าล้ออลูมิเนียม  
อัลลอยดิบประมาณ 32 ตัน/วัน มาผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอยรวมได้ประมาณ 90.60 ตัน/วัน นอกจากนี้ 
โครงการยังได้วางแผนนำเศษอลูมิเนียมที่ผ่านการคัดแยกแล้วทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศไปหลอมให้
เป็นอลูมิเนียมแท่ง (Ingot) เพ่ือส่งจำหน่ายอลูมิเนียมที่ได้จากการรีไซเคิลไปต่อยอดในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป 
เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น โดยจะหลอมอลูมิเนียมประมาณ 287 ตัน/วัน ผลิตอลูมิเนียม
แท่งได้ประมาณ 271 ตัน/วัน  
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 การขยายกำลังการผลิตดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ  
ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 (อุตสาหกรรม
ถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตัน/วันขึ้นไป) โครงการ
จึงมอบหมายให้บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทที่ปรึกษา”) ดำเนินการ
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม “โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย” 
(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ”) เพื่อเสนอต่อ สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตและ
ขยายกำลังการผลิตตามลำดับขั้นตอนต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานฯ  

 การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ มีวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานฯ ดังนี้ 

 1) เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการ วัตถุดิบ สารเคมี เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ กระบวน  
การผลิต รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภคและหน่วยเสริมการผลิต ระบบระบายน้ำ
และป้องกันน้ำท่วม มลพิษและการควบคุม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คนงานและพนักงาน พื้นที่  
สีเขียวและแนวกันชน แผนชุมชนสัมพันธ์ การจัดการข้อร้องเรียน ทั้งในส่วนโครงการปัจจุบันและโครงการ
ส่วนขยาย รวมถึงการจัดการในระยะก่อสร้างของโครงการส่วนขยาย 

 2) เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (IEE) เพ่ือทบทวนมาตรการฯ ของโครงการในปัจจุบัน และเสนอแนะมาตรการฯ เพ่ิมเติม 

 3) เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งครอบคลุม 
ในด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
และคุณค่าคุณภาพชีวิต ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 

 4) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ครอบคลุมด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 

 5) เพื่อทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในปัจจุบัน และเสนอแนะ
มาตรการฯ เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ทั้งระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการ  
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 6) เพื่อทบทวนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในปัจจุบัน และเสนอแนะ
มาตรการฯ เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
รวมทั้งใช้ในการประเมินมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการนำมาปฏิบัติว่ามี ความเหมาะสม
เพียงใด ทั้งระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 

 7) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นต่อโครงการ ทั้งการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม และความ
คิดเห็นต่อโครงการ 

1.3 แนวทางการจัดทำรายงานฯ 

 การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดแนวทางและกรอบแนวคิดในการศึกษา
และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยอ้างอิงหัวข้อการศึกษาจากกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 

 2) ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เรื ่อง แนวทางการมี  
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่  
8 มกราคม พ.ศ. 2562) 

 3) แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการหรือกิจการด้าน
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 

 4) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ สำหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) 

 5)  แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพเสียง สำหรับโครงการ
ประเภทอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) 

 6)  แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ำเสีย สำหรับ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562) 
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บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 4 

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

2. รายละเอียดโครงการ  

2.1 ที่ตั้งโครงการ  

 โครงการตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ต่อไปจะเรียกว่า “นิคมฯ”) ตำบลพนานิคม อำเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง แสดงดังรูปที่ 2.1-1 โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โดยรอบโครงการ แสดงดัง 
รูปที่ 2.1-2 ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดกับ ห้วยสาธารณประโยชน์ที่ไหลผ่านพ้ืนที่นิคมฯ ถัดไปเป็น 
        บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 

 ทิศใต ้   ติดกับ บริษัท ปามิรา นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
        บริษัท จินร้ง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 
        และบริษัท ทีเอสพี พรีซิชั่น สตีล ทูบ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

 ทิศตะวันออก ติดกับ พ้ืนที่ของนิคมฯ ถัดไปเป็นบริษัท ลอฟเทน (ไทยแลนด์) จำกัด 

 ทิศตะวันตก  ติดกับ ถนนภายในนิคมฯ ถัดไปเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 4 ของนิคมฯ  
        และบริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด 

2.2 การใช้ประโยชน์พื้นที่ 

 ปัจจุบันโครงการมีพ้ืนที ่54-3-66.50 ไร่ (54.92 ไร่) คิดเป็น 87,866 ตารางเมตร แบ่งพ้ืนที่ใช้ประโยชน์
ออกเป็นส่วนต่างๆ ประกอบด้วย พ้ืนที่ส่วนผลิต พ้ืนที่ส่วนเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภค พ้ืนที่ว่างรอ
การใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียว และพื้นที่อื่น ๆ โดยการขยายกำลังการผลิตของโครงการจะก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้าซึ่งเป็นส่วนเสริมการผลิตเพิ่มเติมในพื้นที่โครงการในปัจจุบัน และติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมภายใน
พ้ืนทีอ่าคารเดิม ดังนั้นการขยายกำลังการผลิตของโครงการจึงไม่มีการขยายขอบเขตพ้ืนที่โครงการแต่อย่างใด 
แผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการแสดงดังรูปที่ 2.2-1 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1) พื้นที่ส่วนผลิต ประกอบด้วย อาคารผลิต 1 อาคารผลิต 2 และอาคารพ่นสี ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนการ
ผลิตวงล้ออลูมิเนียมอัลลอย โดยภายในอาคารผลิตต่าง ๆ จะแบ่งเป็นส่วนการหลอม การหล่อขึ้นรูปวงล้อ  
การปรับแต่งชิ้นงานไปจนถึงการพ่นสีวงล้อ และอาคารผลิต 3 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนการผลิตอลูมิเนียมแท่ง ภายหลัง
ขยายกำลังการผลิตจะมีพื้นที่ส่วนการผลิตเท่าเดิมประมาณ 33,965.95 ตารางเมตร หรือประมาณ 21.23 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 38.66 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด  
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รูปที่ 2.1-1 ที่ตั้งโครงการและขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม (รัศมี 5 กิโลเมตร) 
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รูปที่ 2.1-2 ที่ตั้งโครงการและอาณาเขตโดยรอบพื้นที่โครงการ  



โครงการโรงงานผลติอลมูิเนยีมแท่งและลอ้อลูมิเนียมอัลลอย 
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รูปที่ 2.2-1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 
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ตารางท่ี 2.2-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 

การใช้ประโยชน์พื้นที ่
ปัจจุบัน ภายหลังขยายกำลังการผลติ 

ตร.ม. ไร่ ร้อยละ ตร.ม. ไร ่ ร้อยละ 

1. พื้นที่ส่วนการผลิต 33,965.95 21.23 38.66 33,965.95 21.23 38.66 

2. พื้นที่ส่วนเสริมการผลิตและระบบสาธารณปูโภค 

เช่น อาคารสำนักงานและโรงอาหาร อาคารคลังสินค้า 

อาคารเก็บสีและสารเคมี ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเก็บ

ของเสีย อาคารซ่อมบำรุงและเก็บวัสดุ ระบบบำบัด

มลพิษทางอากาศ และพื้นที่ถังเก็บ LNG เป็นต้น 

13,914.29 8.70 15.84 22,094.69 13.81 25.15 

3. พื้นที่อื่นๆ เช่น ถนน พื้นที่ระหว่างอาคาร ลานจอดรถ 

เป็นต้น 1/ 
21,611.86 13.51 24.60 21,611.86 13.51 24.60 

4. พื้นที่ว่างรอการใชป้ระโยชน์ (Future Area) 1/ 11,806.80 7.38 13.44 3,626.40 2.27 4.13 

5. พื้นที่สีเขียวปลูกไม้ยืนต้น 1/ 5,006.10 3.13 5.70 5,006.10 3.13 5.70 

6. พื้นที่ปลูกหญา้คลุมดิน 1/ 1,561.00 0.98 1.78 1,561.00 0.98 1.78 

รวม 87,866.00 54.92 100.00 87,866.00 54.92 100.00 

หมายเหต ุ : 1/ พื้นที่ว่างตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 103/2556 รวมประมาณ 40,232.76 ตารางเมตร หรือ 25.16 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
45.80 ของพื้นที่ทั้งหมด (พื้นที่ว่าง 40,232.76 ตารางเมตร คิดจากพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร ลานจอดรถ พื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ และ
พื้นที่สีเขียว รวมกับพื้นที่ว่างในส่วนเสริมการผลิต เช่น พื้นที่ชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เป็นต้น) 

ที่มา : บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, 2565 

 2) พื้นที่ส่วนเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภค เช่น อาคารสำนักงานและโรงอาหาร อาคาร
คลังสินค้า อาคารเก็บสีและสารเคมี ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเก็บของเสีย อาคารซ่อมบำรุงและเก็บวัสดุ 
ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และพื้นที่ถังเก็บ LNG เป็นต้น ซึ่งโครงการส่วนขยายจะมีการก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้าสำหรับจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ทำให้ภายหลังขยายกำลังการผลิตจะมีพื้นที่ส่วนเสริม
การผลิตและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 22,094.69 ตารางเมตร หรือประมาณ 13.81 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 25.15 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 

 3) พื้นที่อื่น ๆ ประกอบด้วย ถนน พื้นที่ระหว่างอาคาร และลานจอดรถ ภายหลังขยายกำลังการผลิตมี
พ้ืนที่ประมาณ 21,611.86 ตารางเมตร หรือประมาณ 13.51 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.60 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 

 4) พื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ เป็นพื้นที่ว่างที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ภายหลังขยาย
กำลังการผลิตมีพื้นที่ลดลงเหลือประมาณ 3,626.40 ตารางเมตร หรือประมาณ 2.27 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.13 
ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด  

 5) พื้นที่สีเขียว โครงการได้จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวบริเวณริมรั้วโครงการและพ้ืนที่ว่างระหว่างอาคารภายใน
โครงการโดยทำการปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือเป็นแนวกันชน ช่วยป้องกันเสียงและฝุ่นละอองที่อาจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่
ข้างเคียง โดยกำหนดให้มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพ้ืนที่โครงการ  
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บริษัท นวิ ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 9
  

2.3 วัตถุดิบและสารเคมี  

 วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในโครงการปัจจุบันและโครงการส่วนขยายโดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นวัตถุดิบ
ประเภท/ชนิดเดียวกันกับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยจะมีปริมาณการใช้งานเพ่ิมขึ้นจากเดิมจากการเพ่ิมกำลังการผลิต 
มีเพียงวัตถุดิบและสารเติมแต่งคุณภาพน้ำอลูมิเนียมบางประเภท เช่น ทองแดง แมงกานีส และซิลิกอน 
ที่โครงการจะใช้เพิ่มเติมสำหรับกระบวนการผลิตอลูมิเนียมแท่ง ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้ การขนส่ง 
แหล่งที่มา การจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบและสารเคมีต่าง ๆ ของโครงการในปัจจุบันและ
ภายหลังขยายกำลังการผลิต แสดงดังตารางท่ี 2.3-1  

2.3.1 วัตถุดิบและสารเติมแต่งคุณภาพอลูมิเนียม 

 1) วัตถุดิบ   

  วัตถุดิบที ่โครงการใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ แท่งอลูมิเนียมบริสุทธิ ์ (Aluminium Ingot)  
มีลักษณะเป็นของแข็ง สีเงิน หล่อเป็นแท่งยาวประมาณ 80 เซนติเมตร น้ำหนักแท่งละประมาณ 20 กิโลกรัม 
วางซ้อนและมัดรวมกันน้ำหนักมัดละ 1 ตัน และเศษอลูมิเนียมที่ได้จากการคัดแยกทั้งจากภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 2) สารเติมแต่งคุณภาพอลูมิเนียม  

  สารเติมแต่งคุณภาพอลูมิเนียมที่โครงการใช้ ประกอบด้วย แมกนีเซียมบริสุทธิ์ (Magnesium 
Ingot) อลูมิเน ียมไททาเนียมโบรอนอัลลอย (Aluminium Titanium Boron Alloy) อลูมิเน ียม
สตรอนเทียมอัลลอย (Aluminium Strontium Alloy) ทองแดง แมงกานีส และซิลิกอน ซึ่งใช้ในการเติมแต่ง
คุณภาพของอลูมิเนียมระหว่างการหลอมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า  

2.3.2 สารเคมี 

 สารเคมีที่ใช้ในโครงการจำแนกได้เป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการหลอม 2) น้ำยา 
ทำความสะอาดและเคลือบผิวแม่พิมพ์ 3) สารเคมีสำหรับเครื่องไหลขึ ้นรูป 4) สารเคมีสำหรับพ่นล้าง
ผิวชิ้นงานและพ่นล้างไขมัน 5) สีน้ำและตัวทำละลาย 6) สีฝุ่น 7) น้ำยาหล่อเย็น และ 8) สารเคมีสำหรับระบบ
บำบัดน้ำเสีย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการหลอม 

  - ผงขจัดกาก เป็นสารทำความสะอาดน้ำอลูมิเนียม (Flux) ใช้เติมลงในเตาหลอมเพื ่อแยก
สิ่งเจือปนออกจากน้ำอลูมิเนียม และปรับองค์ประกอบทางเคมีของน้ำอลูมิเนียมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด มีลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ สามารถละลายได้ในน้ำ   



โครงการโรงงานผลติอลมูิเนยีมแท่งและลอ้อลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นวิ ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 10 

ตารางท่ี 2.3-1  ปริมาณการใช้ การขนส่ง แหล่งที่มา การจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบและสารเคมีต่าง ๆ 

ชนิดวัตถุดิบ/สารเคมี  
ปริมาณการใช้(ตัน/ปี) จำนวนเที่ยวขนส่ง (เที่ยว/ปี) ประเภท 

รถขนส่ง 
แหล่งที่มา พื้นที่จัดเก็บ การใช้ประโยชน์ 

ปัจจุบัน หลังขยาย ปัจจุบัน หลังขยาย 

1. วัตถุดิบ         

 - แท่งอลูมิเนียมบริสุทธิ์  
  (ส่วนการผลิตวงล้อ) 

12,264  28,000 491 1,120 รถบรรทุก 18 ล้อ ต่างประเทศ อาคารผลิต 1 
ขนาดพ้ืนที่ 600 ตร.ม. 

วัตถุดิบหลักในการหลอม 

 - แท่งอลูมิเนียมบริสุทธิ์  
  (ส่วนการผลิตอลูมิเนียมแท่ง) 

- 29,600 - 1,184 รถบรรทุก 18 ล้อ ต่างประเทศ อาคารคลังสินค้า 
ขนาดพ้ืนที่ 3,600 ตร.ม 

 

 - เศษอลูมิเนียม  
  (ที่ผ่านการทำความสะอาด) 

- 68,040 - 2,722 รถบรรทุก 18 ล้อ ภายในประเทศ 
และตา่งประเทศ 

อาคารคลังสินค้า 
ขนาดพ้ืนที่ 3,600 ตร.ม 

 

2. สารเติมแต่งคุณภาพอลูมิเนียม        

 - แมกนีเซียมบริสุทธิ์  
   

4 7 1 4 รถบรรทุก 6 ล้อ ภายในประเทศ อาคารผลิต 1 
ขนาดพ้ืนที่ 5 ตร.ม. 

ปรับคุณภาพน้ำอลูมิเนียมระหว่างการหลอม 

 - อลูมิเนียมไททาเนียมโบรอนอัลลอย
  

35 70 7 12 รถบรรทุก 18 ล้อ ต่างประเทศ อาคารผลิต 1 
ขนาดพ้ืนที่ 5 ตร.ม. 

 - อลูมิเนียมสตรอนเทียมอัลลอย
  

21 42 4 12 รถบรรทุก 18 ล้อ ต่างประเทศ อาคารผลิต 1 
ขนาดพ้ืนที่ 5 ตร.ม. 

 - ทองแดง - 590.4 - 26 รถบรรทุก 18 ล้อ ต่างประเทศ อาคารคลังสินค้า 
ขนาดพ้ืนที่ 3,600 ตร.ม 

 

 - แมงกานีส (JMn98, JMn97-A) - 79.2 - 8 รถบรรทุก 18 ล้อ ต่างประเทศ อาคารคลังสินค้า 
ขนาดพ้ืนที่ 3,600 ตร.ม 

 - ซิลิกอน (441, 553) - 3,060 - 125 รถบรรทุก 18 ล้อ ต่างประเทศ อาคารคลังสินค้า 
ขนาดพ้ืนที่ 3,600 ตร.ม 

 



โครงการโรงงานผลติอลมูิเนยีมแท่งและลอ้อลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นวิ ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 11 

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

ชนิดวัตถุดิบ/สารเคมี  
ปริมาณการใช้(ตัน/ปี) จำนวนเที่ยวขนส่ง (เที่ยว/ปี) ประเภท 

รถขนส่ง 
แหล่งที่มา พื้นที่จัดเก็บ การใช้ประโยชน์ 

ปัจจุบัน หลังขยาย ปัจจุบัน หลังขยาย 

3. สารเคมี         

3.1 สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการหลอม        
 - ผงขจัดกาก (เอชจ-ีคิวแซท-2) 28 86 12 6 รถบรรทุก ต่างประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บสารเคมี 

ขนาด 150 ตร.ม. 
ใช้แยกสิ่งเจือปนออกจากน้ำอลูมิเนียม 

 - ก๊าซไนโตรเจน 300 
ลบ.ม./ป ี

700 
ลบ.ม./ป ี

- - รถบรรทุก เคร่ืองผลิตก๊าซ
ภายในโครงการ 

พ้ืนที่บริเวณ 
เตาหลอม 

ใช้ในการพ่นไล่ฟองอากาศในน้ำ
อลูมิเนียมระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ 

3.2 น้ำยาทำความสะอาดและเคลือบผิวแม่พิมพ์        

 - บีเอส-633 0.45 1.45 1 2 รถบรรทุก ต่างประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บสารเคมี 
ขนาด 150 ตร.ม. 

ใช้ฉีดพ่นบนแม่พิมพ์เพ่ือทำให้ชิ้นงาน 
ไม่ติดกับแม่พิมพ์และสามารถถอดออก
จากแม่พิมพ์ได้ง่าย  - บีเอส-3950 0.68 1.88 1 2 รถบรรทุก ในประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บสารเคมี 

ขนาด 150 ตร.ม. 

3.3 สารที่ใช้สำหรับเครื่องไหลขึ้นรูป        

 - ยูชิรอน ฟอส เอชเอฟ 880 เอ 0.78 2.28 1 2 รถบรรทุก ในประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บสารเคมี 
ขนาด 150 ตร.ม. 

ใช้ทาบนแม่พิมพ์ที่ใช้รีดขึ้นรูปขอบวงล้อ
เพ่ือช่วยหล่อลื่นทำให้สามารถถอดวงล้อ
ออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย 

3.4 สารเคมีสำหรับพ่นล้างผิวชิ้นงานและพ่นล้างไขมัน        

 - การ์โดคลีน เอส 5201 11.4 21.9 6 12 รถบรรทุก ในประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บสารเคมี
ขนาด 150 ตร.ม. 

ใช้ล้างทำความสะอาดผิววงล้อก่อน
นำเข้าสู่กระบวนการพ่นสี 

 - การ์โดบอนด์ พี 4325 12.85 24.4 6 12 รถบรรทุก ในประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บสารเคมี
ขนาด 150 ตร.ม. 

 - การ์โดบอนด์ เอช 7275 0.48 2.7 1 7 รถบรรทุก ในประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บสารเคมี
ขนาด 150 ตร.ม. 

         
         



โครงการโรงงานผลติอลมูิเนยีมแท่งและลอ้อลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นวิ ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 12 
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ชนิดวัตถุดิบ/สารเคมี  
ปริมาณการใช้(ตัน/ปี) จำนวนเที่ยวขนส่ง (เที่ยว/ปี) ประเภท 

รถขนส่ง 
แหล่งที่มา พื้นที่จัดเก็บ การใช้ประโยชน์ 

ปัจจุบัน หลังขยาย ปัจจุบัน หลังขยาย 
3.4 สารเคมีสำหรับพ่นล้างผิวชิ้นงานและพ่นล้างไขมัน (ต่อ)       
 - การ์โดบอนด์ เอกซ์ 4707 เอ 0.06 0.2 1 7 รถบรรทุก ในประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บสารเคมี

ขนาด 150 ตร.ม. 
ใช้ล้างทำความสะอาดผิววงล้อก่อน
นำเข้าสู่กระบวนการพ่นสี 

 - การ์โดบอนด์ เอกซ์ 4661 0.02 0.07 1 7 รถบรรทุก ในประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บสารเคมี
ขนาด 150 ตร.ม. 

 

 - การ์โดบอนด์ เอกช์ 4707 อี 6 2.65 4.4 1 7 รถบรรทุก ในประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บสารเคมี
ขนาด 150 ตร.ม. 

 

3.5 สีน้ำและตัวทำละลาย         

 - อาร์เอ็ม 21 คัลเลอร์ 1.85 3.35 2 12 รถบรรทุก ต่างประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บสี 
ขนาด 480 ตร.ม. 

ใช้พ่นลงบนผิวล้ออลูมิเนียมอัลลอย 

 - อาร์เอ็ม 11 คัลเลอร์ 0.4 0.75 1 12 รถบรรทุก ต่างประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บสี 
ขนาด 480 ตร.ม. 

ใช้พ่นลงบนผิวล้ออลูมิเนียมอัลลอย 

 - อาร์เอ็ม 15 คัลเลอร์ 1.62 2.92 2 12 รถบรรทุก ต่างประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บสี 
ขนาด 480 ตร.ม. 

ใช้พ่นลงบนผิวล้ออลูมิเนียมอัลลอย 

 - อาร์วี 20 ไดลูเอน 1.8 3.0 1 12 รถบรรทุก ต่างประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บสี 
ขนาด 480 ตร.ม. 

ใช้พ่นลงบนผิวล้ออลูมิเนียมอัลลอย 

 - พีพีจี โซเวนท์ - 19 16.5 32.3 6 12 รถบรรทุก ต่างประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บสี 
ขนาด 480 ตร.ม. 

ใช้พ่นลงบนผิวล้ออลูมิเนียมอัลลอย 

3.6 สีฝุ่น         

 - ซีแซท 003 คิว อินเตอร์พอน เอ
 4000 เคลียร์ 

16 31 6 12 รถบรรทุก ในประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บสี 
ขนาด 480 ตร.ม. 

ใช้พ่นลงบนผิวล้ออลูมิเนียมอัลลอย 

 - เกรย์ โพลีเอสเทอร์ พาวเดอร์  23 43 6 12 รถบรรทุก ต่างประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บสี 
ขนาด 480 ตร.ม. 

ใช้พ่นลงบนผิวล้ออลูมิเนียมอัลลอย 

         



โครงการโรงงานผลติอลมูิเนยีมแท่งและลอ้อลูมิเนียมอัลลอย 
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ปริมาณการใช้(ตัน/ปี) จำนวนเที่ยวขนส่ง (เที่ยว/ปี) ประเภท 

รถขนส่ง 
แหล่งที่มา พื้นที่จัดเก็บ การใช้ประโยชน์ 

ปัจจุบัน หลังขยาย ปัจจุบัน หลังขยาย 
3.7 น้ำยาหล่อเย็น         
 - คูลแพค คอมซอล II ซี 22.7 58.0 3 12 รถบรรทุก ในประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บสารเคมี

ขนาด 150 ตร.ม. 
ใช้หล่อเย็นเคร่ืองเจาะและเคร่ืองกลงึ 
(CNC) 

3.8 สารเคมีที่ใช้สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย         

 - โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) 2.88 5.13 2 12 รถบรรทุก ในประเทศ 

พ้ืนที่จัดเก็บบริเวณ
ระบบบำบัดน้ำเสีย

ขนาด 6 ตร.ม. 

ใช้เติมลงในระบบบำบัดน้ำเสียเพ่ือเร่ง
การตกตะกอน 

 - โพลีเมอร์ พาวเดอร์ (PAM) 0.05 0.09 1 12 รถบรรทุก ในประเทศ ใช้เติมลงในระบบบำบัดน้ำเสียเพ่ือช่วย
ในการตกตะกอน 

 - โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 0.70 1.3 2 3 รถบรรทุก ในประเทศ ใช้เติมลงในระบบบำบัดน้ำเสียเพ่ือเร่ง
การตกตะกอน 

ที่มา :  บริษัท นิว ไทย วีล เมนแูฟคเจอริ่ง จำกัด, 2565 
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  - ก๊าซไนโตรเจน ใช้ในการพ่นไล่ฟองอากาศในน้ำอลูมิเนียมอัลลอยระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ  
มีลักษณะเป็นก๊าซเฉื่อย ไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมีหรือติดไฟง่าย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่เป็นก๊าซพิษ 

 2) น้ำยาทำความสะอาดและเคลือบผิวแม่พิมพ์ สารเคมีในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบระหวา่ง 
ซิลิกา ไททาเนียมไดออกไซด์ และน้ำ ใช้ฉีดพ่นบนแม่พิมพ์เพื่อทำให้ชิ้นงานไม่ติดกับแม่พิมพ์และสามารถ  
ถอดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย  

 3) สารเคมีสำหรับเครื่องไหลข้ึนรูป 

  - ยูชิรอน ฟอส เอชเอฟ 880 เอ ใช้ทาบนแม่พิมพ์ที่ใช้รีดขึ้นรูปวงล้อเพื่อช่วยหล่อลื่นและทำให้
สามารถถอดวงล้อออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย  

 4) สารเคมีสำหรับพ่นล้างผิวชิ้นงานและพ่นล้างไขมัน 

  สารเคมีในกลุ่มนี้เป็นสารประกอบฟอสเฟตที่มีฤทธิ์เป็นกรด ใช้ในการล้างทำความสะอาดผิววงล้อ
อลูมิเนียมอัลลอยก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพ่นสี  

 5) สีน้ำและตัวทำละลาย 

  สีน้ำและตัวทำละลาย เป็นสารประกอบของสารกลุ่มโพลิเมอร์ และตัวทำละลายอินทรีย์มีส่วนผสม
ของ Xylene, Toluene, Naphtha, N-Butyl Acetate, Naphthalene, Formaldehyde และสารอ ื ่น ๆ  
ใช้สำหรับการพ่นบนผิววงล้ออลูมิเนียมอัลลอยเพ่ือให้มีสีต่าง ๆ ตามท่ีลูกค้าต้องการ  

 6) สีฝุ่น 

  สีฝุ่นที่โครงการใช้พ่นลงบนพื้นผิววงล้ออลูมิเนียมอัลลอย เป็นสารประกอบระหว่างกรดโดดีแคน - 
เนไดโออิค (Dodecanedioic Acid) อิพ๊อกซีเรซิน (Epoxy Resin) แบเรียมซัลเฟต (Barium Sulfate) หินปูน 
และไททาเนียมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide)  

 7) น้ำยาหล่อเย็น  

  - คูลแพค คอมซอล II ซี ใช้สำหรับหล่อเย็นเครื่องเจาะและเครื่องกลึง CNC  

 8) สารเคมีสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย 

  สารเคมีในกลุ่มนี้เป็นสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด-ด่าง และสารประกอบโพลิเมอร์ ใช้ในการปรับสภาพ
ความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำเสีย และตกตะกอนสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำเสีย ในระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของ
โครงการ ก่อนส่งต่อไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  - โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ใช้เติมลงในระบบบำบัดน้ำเสียเพื ่อเร่งการตกตะกอนสิ่ง
ปนเปื้อนออกจากน้ำเสีย  
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  - โพลีเมอร์ พาวเดอร์ (PAM) ใช้เติมลงในระบบบำบัดน้ำเสียเพ่ือช่วยในการตกตะกอน  

  - โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ใช้เติมลงในระบบบำบัดน้ำเสียเพื ่อช่วยเร่งการตกตะกอน 
สิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำเสีย  

2.4 ผลิตภัณฑ์ และการจัดเก็บ 

 ผลิตภัณฑ์ของโครงการ คือ อลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย แสดงดังรูปที่ 2.4-1 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 1) อลูมิเนียมแท่ง 

  อลูมิเนียมแท่ง (Ingot) ที่โครงการผลิตได้จะเป็นอลูมิเนียมที่ได้จากการรีไซเคิลก่อนจำหน่ายไปต่อยอด
ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อไป เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น โดยมีกำลังการผลิตอลูมิเนียมแท่ง
ได้ประมาณ 271 ตัน/วัน (97,560 ตัน/ปี) จัดเก็บไว้ในคลังสินค้าภายในโครงการ โดยจะใช้พื้นที่จัดเก็บร่วมกับ
ล้ออลูมิเนียมอัลลอย ก่อนส่งจำหน่ายไปยังลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 2) ล้ออลูมิเนียมอัลลอย 

  ล้ออลูมิเนียมอัลลอย มีน้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี และมีลวดลายและขนาดหลากหลายให้
เลือกใช้งาน ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 34.44 ตัน/วัน (12,399 ตัน/ปี) จัดเก็บไว้ในคลังสินค้าภายในโครงการ 
โดยภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 90.60 ตัน/วัน (32,616 ตัน/ปี) 
โดยจะใช้พื้นที่จัดเก็บร่วมกับโครงการปัจจุบัน ก่อนส่งจำหน่ายไปยังลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

2.5 กระบวนการผลิต  

 1) กระบวนการผลิตอลูมิเนียมแท่ง 

  โครงการจะผลิตอลูมิเนียมแท่งแบบผสม (Aluminium Alloy) โดยนำเศษอลูมิเนียม (Scrap)  
มาหลอมใหม่ผสมกับอลูมิเนียมบริสุทธิ์ (Primary Aluminium) และสารเติมแต่งคุณภาพอลูมิเนียม เพื่อให้มี
สมบัติทางกายภาพและส่วนประกอบทางเคมีตามต้องการแล้วจะปล่อยให้ไหลเข้าสู่เครื่องหล่ออลูมิเนียมแท่ง 
โดยควบคุมน้ำอลูมิเนียมให้มีปริมาตรพอดีกับแบบหล่อ ทำให้ได้ขนาดอลูมิเนียมแท่ง (Ingot) ที่เท่ากัน ซึ่งจะ
ลดอุณหภูมิ โดยการพ่นน้ำหล่อเย็นใส่แท่งอะลูมิเนียม เมื่อแท่งอะลูมิเนียมแข็งตัวแล้วจะถูกทำให้หลุดออก
จากแบบหล่อ ก่อนนำไปตรวจสอบขั้นสุดท้ายโดยสุ่มอลูมิเนียมแท่งไปตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีและ
ตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตา หากพบว่าคุณสมบัติไม่ได้ตามที่กำหนด จะนำกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในการหลอมใหม่ 
ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้ตามมาตรฐานจะทำการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมัดอลูมิเนียมอัตโนมัติ (Stacking 
Machine) จากนั้นจะลำเลียงไปเก็บไว้ในบริเวณสำหรับเก็บผลิตภัณฑ์ โดยผังกระบวนการผลิตโดยย่อแสดงดัง
รูปที่ 2.5-1 
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อลูมิเนียมแท่ง 

  
ล้ออลูมิเนียมอัลลอย 

ที่มา : บริษัท นิว ไทย วีล เมนแูฟคเจอริ่ง จำกัด, 2565 

รูปที่ 2.4-1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโครงการ 
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รูปที่ 2.5-1 แผนผังกระบวนการผลิตอลูมิเนียมแท่งโดยย่อ (Simple Flow Diagram) 
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 2) กระบวนการผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย 

  กระบวนการผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอยของโครงการประกอบด้วย 6 กระบวนการหลัก ได้แก่
กระบวนการหลอม (Melting Process) กระบวนการหล่อขึ้นรูป (Casting Process) กระบวนการอบชุบแข็ง 
(Heat Treatment Process) กระบวนการปรับแต่งช ิ ้นงาน (Machining Process) กระบวนการพ่นสี 
(Painting Process) กระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (Final Inspection) (ผังกระบวนการผลิต
โดยย่อ แสดงดังรูปที่ 2.5-2) นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการเสริมการผลิต เช่น กระบวนการเตรียมแม่พิมพ์เพ่ือ
หล่อขึ้นรูป (Mould Preparation Process) กระบวนการทำความสะอาดเศษขี้กลึงเพื่อนำกลับมาหลอมใหม่ 
(Turning Scrap Cleaning Process) เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  (1) กระบวนการหลอม (Melting Process)  

   กระบวนการหลอมเริ่มจากการนำแท่งอลูมิเนียมบริสุทธิ์ (Aluminium Ingot) เข้าสู่เตาหลอม
ร่วมกับเศษอลูมิเนียม วงล้อที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และเศษขึ้กลึงที่ได้จากหน่วยเตรียมขี้กลึง โดยใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เมื่ออลูมิเนียมที่เติมลงไปในเตาหลอมละลายเป็นน้ำอลูมิเนียมแล้วพนักงานจะเปิด
ประตูเตาหลอมเพื่อเติมสารทำความสะอาดน้ำอลูมิเนียม เกิดเป็นกากตะกรันอลูมิเนียม (Dross) ซึ่งจะกวาด
ออกลงสู่ถังรับ และเติมโลหะผสม (สารเติมแต่งคุณภาพอลูมิเนียม) ก่อนให้พนักงานเก็บตัวอย่างน้ำอลูมิเนียม
ไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้น้ำอลูมิเนียมอัลลอยให้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด จากนั้นจะ
ขนส่งน้ำอลูมิเนียมไปยังกระบวนการหล่อขึ้นรูปต่อไป  

  (2) กระบวนการหล่อขึ้นรูป (Casting Process)  

   น้ำอลูมิเนียมอัลลอยที่ส่งมาจากกระบวนการหลอมจะถูกเทลงสู่ถังรับของเครื่องหล่อขึ้นรูป 
(Low Pressure Casting Machine) ซึ่งจะทำการหล่อทีละวงล้อโดยมีระบบสูบน้ำอลูมิเนียมอัลลอยจากถัง
เก็บและฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์ (Mold) ที่ติดตั้งไว้เพื่อขึ้นรูปให้เป็นวงล้อ จากนั้นจะใช้เครื่องคีบหนีบล้อออกจาก
แม่พิมพ์จุ่มวงล้อลงในน้ำ ยกขึ้นและส่งออกจากเครื่อง พนักงานจะใช้อุปกรณ์เคาะครีบต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการออก
ก่อนส่งไปทำการตรวจสอบคุณภาพวงล้อด้วยเครื่อง X-ray และส่งต่อไปยังเครื่องเจาะเพื่อเจาะรูตรงกลางล้อ
อลูมิเนียมออกก่อนส่งไปยังกระบวนการผลิตต่อไป  

   วงล้อที่ได้จากกระบวนการหล่อแบ่งเป็น 2 ลักษณะตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งการหล่อ
วงล้อแต่ละแบบจะมีการใช้แม่พิมพ์ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย วงล้อที่มีขอบหนาตามมาตรฐานซึ่งหลังจาก
ผ่านการเจาะรูกลางจะถูกส่งตรงไปยังกระบวนการอบชุบแข็ง และวงล้อที่มีขอบสั้ นแต่มีความหนามากกว่า
ปกติ ซึ่งหลังจากผ่านการกลึงเบื้องต้นจะต้องส่งไปยังกระบวนการรีดล้อ (Flow Forming) ซึ่งจะทำการรีด
เฉพาะขอบของวงล้อให้มีความบางและมีขนาดตามท่ีกำหนด ก่อนส่งไปยังกระบวนการอบชุบแข็งต่อไป  
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รูปที่ 2.5-2 แผนผังกระบวนการผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอยโดยย่อ (Simple Flow Diagram) 

 

แท่งอลูมิเนียมบริสุทธ์ิ 

สารทำความสะอาดน้ำอลมูิเนียม 

แมกนีเซียมบริสุทธ์ิ 

อลูมิเนียมไททาเนยีมโบรอนอัลลอย 

อลูมิเนียมสตรอนเทียมอัลลอย 

กระบวนการหลอม 
(Melting Process) 

กระบวนการหล่อข้ึนรูป 
(Casting Process) 

กระบวนการอบชุบแข็ง 
(Heat Treatment Process) 

กระบวนการปรับแต่งช้ินงาน 
(Machining Process) 

กระบวนการพ่นส ี
(Painting Process) 

กระบวนการตรวจสอบ
ผลิตภณัฑ์ขั้นสดุท้าย 

(Final Inspection Process) 

ผลิตภณัฑ์ล้ออลูมิเนียมอัลลอย 

กากตะกรัน 

ขี้กลึง 

ขี้กลึง 

ขี้กลึง 

ส่งกำจัด 
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  (3) กระบวนการอบชุบแข็ง (Heat Treatment Process)  

   ประกอบด้วยการอบในเตาอบ 2 ครั้ง เริ่มจากทำการอบครั้งแรกในเตาอบ Solution Furnace 
ที่อุณหภูมิประมาณ 540 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จุ่มน้ำและทำการอบครั้งที่สองในเตาอบ  Aging 
Furnace ที่อุณหภูมิประมาณ 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง การอบในลักษณะดังกล่าวจะช่วย
จัดเรียงอนุภาคของอลูมิเนียมอัลลอยทำให้ผลิตภัณฑ์ของโครงการมีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน 
วงล้อที่ผ่านการอบครั้งที่ 2 จะถูกส่งไปยังเครื่องพ่นขัดผิว (Shot Blast) เพื่อขัดทำความสะอาดผิวของวงล้อ
ก่อนส่งไปยังส่วนปรับแต่งชิ้นงาน  

  (4) กระบวนการปรับแต่งช้ินงาน (Machining Process)  

   วงล้ออลูมิเนียมอัลลอยที่ผ่านการอบชุบแข็งจะถูกนำมากลึงตกแต่งด้วยเครื่องกลึง CNC และ
เครื่องเจาะรู (Drilling Machine) เพื่อให้ได้รายละเอียดของรูปทรงและลักษณะพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ตามที่
ต้องการ จากนั้นทำการทดสอบวงล้ออลูมิเนียมอัลลอย เช่น ทดสอบสมดุล ทดสอบหารอยรั่ว เป็นต้น วงล้อ
อลูมิเนียมอัลลอย ที่ผ่านการทดสอบจะส่งเข้าสู่ส่วนพ่นสี สำหรับวงล้ออลูมิเนียมอัลลอยที่ไม่ผ่านการทดสอบ
จะถูกส่งกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในเตาหลอมต่อไป 

  (5) กระบวนการพ่นสี (Painting Process)  

   วงล้ออลูมิเนียมอัลลอยที่ส่งจากส่วนปรับแต่งชิ ้นงานจะถูกส่งเข้าสู ่กระบวนการต่าง ๆ 
ประกอบด้วย หน่วยขัดละเอียด กระบวนการพ่นล้างผิว กระบวนการพ่นสีฝุ่นรองพ้ืน กระบวนการพ่นสีฝุ่นใส 
หน่วยกระดาษทรายน้ำ กระบวนการทำความสะอาดคราบไขมัน กระบวนการพ่นสีน้ำ โดยใช้ระบบราง
ลำเลียงอัตโนมัตินำวงล้ออลูมิเนียมอัลลอยเข้าสู่กระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ โดยการทำงานในห้องพ่นสี
และเตาอบทั้งหมดเป็นระบบอัตโนมัติมีพนักงานควบคุมอยู่ภายนอกเท่านั้น สำหรับอากาศภายในห้องพ่นสีรองพ้ืน
จะถูกพัดลมดูดอากาศผ่านเครื่องกรองเพื่อกรองเศษสีฝุ่นออกและหมุนเวียนอากาศกลับเข้าสู่ห้องพ่นสีรองพ้ืน
โดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก ส่วนห้องพ่นสีน้ำมีลักษณะเป็นห้องปิดที่ติดตั้งหัวพ่นสีน้ำติดตั้งในตำแหน่ง
ต่างๆ ที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถพ่นสีน้ำลงบนพื้นผิวของวงล้ออลูมิเนียมอัลลอยได้อย่างทั่วถึง วงล้ออลูมิเนียม 
อัลลอยที่ผ่านห้องพ่นสีน้ำจะถูกส่งเข้าสู่เตาอบสีน้ำที่อุณหภูมิประมาณ 160 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีแห้ง  
ก่อนส่งไปยังกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย 

  (6) กระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (Final Inspection)  

   วงล้ออลูมิเนียมอัลลอยจะถูกนำไปตรวจสอบความสมบูรณ์ของการพ่นสีและตรวจสอบ  
ขั ้นสุดท้ายประกอบด้วย การตรวจสอบความกลมและความสมดุล ก่อนนำไปบรรจุหีบห่อ (Packing)  
ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อส่งจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับวงล้อที่ไม่ผ่านการ
ตรวจสอบจะถูกส่งกลับไปยังเตาหลอมต่อไป 
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  (7) ส่วนสนับสนุนการผลิต  

   ก) หน่วยเตรียมแม่พิมพ์ (Mould Preparation Process) 

    แม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการหล่อขึ้นรูปจะต้องถูกนำมาบำรุงรักษาและเตรียมความพร้อม
สำหรับการใช้งาน เพื่อป้องกันมิให้ผิวหน้าของแม่พิมพ์เสียหายหรือมีเศษโลหะติดค้างซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของวงล้ออลูมิเนียมอัลลอยที่ผลิตได้ ได้แก่ การนำไปขัดผิวด้วยเครื่องพ่นทราย (Sand Blast) เพื่อขจัด
เศษโลหะที่อาจติดค้าง ทำการตรวจสอบพื้นผิวของแม่พิมพ์และซ่อมแซมร่องรอยที่ไม่ต้องการด้วยน้ำยาเคลือบ
แม่พิมพ์ และเมื่อต้องการใช้จึงนำแม่พิมพ์ส่งเข้าเตาอบแม่พิมพ์ที่อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส 
เพ่ือให้สามารถติดตั้งในเครื่องหล่อขึ้นรูปชนิดแรงดันต่ำ (LP Casting Machine) และใช้งานได้ทันที 

   ข) หน่วยเตรียมขี้กลึงเพื่อนำกลับไปหลอมใหม่ (Turning Scrap Cleaning Process) 

    ขี้กลึงที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโครงการจะมีน้ำยา Coolant ติดอยู่ โครงการจึง
ติดตั้งหน่วยเตรียมขี้กลึงเพื่อนำกลับไปหลอมใหม่ โดยถูกรวบรวมเข้าสู่เครื่องปั่นแยกน้ำยา Coolant ซึ่งใช้
หลักการหมุนเหวี่ยงเพื่อใช้แรงหนีศูนย์กลางแยกน้ำยา Coolant ออกจากขี้กลึง จากนั้นขี้กลึงจะถูกลำเลียง
โดย Screw Conveyer ผ่านท่อลำเลียงไปยังจุดเติมวัตถุดิบของเตาหลอมต่อไป  

2.6 ระบบสาธารณูปโภค 

2.6.1 การใช้น้ำ 

 ปัจจุบันโครงการมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 442.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังขยายกำลังการผลิต
คาดว่ามีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 661.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยรับน้ำประปามาจากระบบ
ผลิตน้ำประปาของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับผู้ประกอบการ
ในนิคมฯ รายละเอียดปริมาณการใช้น้ำของโครงการ แสดงดังตารางท่ี 2.6.1-1  

ตารางท่ี 2.6.1-1 ปริมาณการใช้น้ำของโครงการ 

กิจกรรมการใช้น้ำ 
ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม./วัน) 

ปัจจุบนั ส่วนขยาย ภายหลังขยายกำลังการผลิต 
1. น้ำใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน    

- น้ำใช้ในห้องน้ำ-ห้องส้วม 20.2 14.9 35.1 
 - น้ำใช้สำนักงานและโรงอาหาร 11.5 3.5 15.0 

2. น้ำใช้ในกระบวนการผลิต 379.0 200.3 579.3 
3. น้ำรดพ้ืนที่สีเขียว 32.0 - 32.0 

รวม 442.7 218.7 661.4 
ที่มา : บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, 2565  
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2.6.2 ไฟฟ้า 

 ปัจจุบันโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 37 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ภายหลังขยายกำลังการ
ผลิตคาดว่าจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 101 เมกะวัตต์-ชั่วโมง โดยโครงการรับกระแสไฟฟ้า
ระบบ 3 เฟส จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง ผ่านสายส่งไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
ระยอง ที่มีสายส่งพาดผ่านด้านหน้าโครงการ โดยโครงการจะเชื่อมต่อมายังหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 2,500 kVA 
จำนวน 2 เครื่อง และขนาด 1,500 kVA จำนวน 2 เครื่อง เพ่ือรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของโครงการ 

2.6.3 เชื้อเพลิง 

 โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) เป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิต เช่น เตาหลอม เตาอบ
ชุบแข็ง เตาอบแม่พิมพ์ เตาอบสีฝุ ่น และการผลิตน้ำร้อน เป็นต้น ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ 
21,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 
43,333 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ ปัจจุบันแนวท่อก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ภายในนิคมฯ ยังดำเนินการเชื่อมต่อ
มายังไม่ถึงพื้นที่โครงการ โครงการจึงสั่งซื้อก๊าซธรรมชาติบรรจุถัง (Liquid Natural Gas; LNG) จากบริษัท 
ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด ขนส่งด้วยรถบรรทุก Semi-trailer เข้ามายังโครงการ และจัดเก็บในถังบรรจุก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (Cylinder) ขนาด 50,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ตั้งอยู่ในพื้นที่เก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ ก่อนส่งจ่ายไปยังหน่วยผลิตต่าง ๆ ผ่านท่อส่งก๊าซภายในโครงการ 

 ในอนาคตหากแนวท่อก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ภายในนิคมฯ เชื่อมต่อมาถึงพื้นที่โครงการจะพิจารณา
เปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas; NG) ซึ่งจะขนส่งผ่านทางท่อ
ก๊าซธรรมชาติภายในนิคมฯ (รับจากบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด) เชื่อมเข้าสู่สถานีควบคุม
ความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (Metering and Regulating Station ; MRS) ของโครงการก่อนส่งไปใช้ ใน
กระบวนการผลิตต่าง ๆ ผ่านระบบท่อส่งก๊าซของโครงการต่อไป  

2.6.4 ระบบระบายน้ำ 

 โครงการออกแบบระบบระบายน้ำฝนและระบบระบายน้ำเสียแยกออกจากกัน รวมทั้งจัดเก็บวัตถุดิบและ
สารเคมีภายในพ้ืนที่มีหลังคาปกคลุมทั้งหมดจึงไม่มีการปนเปื้อนสู่น้ำฝนที่ตกภายในพ้ืนที่โครงการ โดยน้ำฝนที่ตก
ภายในพื้นที่โครงการทั้งหมดจะถูกระบายลงสู่รางระบายน้ำคอนกรีตแบบเปิด ก่อนระบายสู่รางระบายน้ำฝน
ของนิคมฯ บริเวณด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้ ที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ AH 3/1 ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง น้ำฝนที่รวบรวมจากพ้ืนที่โครงการจะถูกส่งเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝน 3 ของนิคมฯ ต่อไป  
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2.7 การจัดการมลพิษ 

2.7.1 มลพิษทางอากาศ 

 1) แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ 

  โครงการมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากกระบวนการผลิต 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนการผลิตวงล้อ
อลูมิเนียมอัลลอย ส่วนการพ่นสี และส่วนเสริมการผลิต โดยมลพิษที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะผ่านระบบบำบัดมลพิษ
ทางอากาศของโครงการก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศผ่านทางปล่องระบายอากาศ (Stack) ดังตารางท่ี 2.7.1-1 
มีรายละเอียดดังนี้ 

  (1) มลพิษทางอากาศจากส่วนการผลิตวงล้ออลูมิเนียมอัลลอย 

   ส่วนการผลิตวงล้ออลูมิเนียมอัลลอยมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากปล่องเตาหลอม
อลูมิเนียม และปล่องเตาอบล้ออลูมิเนียม โดยมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น คือ มลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และมลพิษที่เกิดจากการ
หลอมอลูมิเนียม ได้แก่ ฝุ่นละออง (TSP) และฟูมของอลูเนียม (Aluminium Fume) รวมทั้งก๊าซต่าง ๆ ที่เกิด
จากองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ในการหลอม เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ 
(HCl) และก๊าซไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) เป็นต้น 

  (2) มลพิษทางอากาศจากส่วนการพ่นสี 

   ส่วนการพ่นสีมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากปล่องเตาอบห้องพ่นล้างผิว ปล่องเตาอบสีฝุ่น 
ปล่องห้องพ่นสีน้ำ และปล่องเตาอบสีน้ำ โดยมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น คือ มลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และมลพิษที่เกิดจากขั้นตอน
การพ่นสีน้ำบนผิวชิ้นงาน ได้แก่ ไซลีน (Xylene) และโทลูอีน (Toluene) ซึ่งจัดเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 

  (3) มลพิษทางอากาศจากส่วนเสริมการผลิต 

   ส่วนเสริมการผลิตมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากปล่องหม้อน้ำ และปล่องเตาอบแม่พิมพ์ 
โดยมลพิษทางอากาศที่เกิดข้ึน คือ มลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ได้แก่ 
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ฝุ่นละออง (TSP) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

 2) ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ 

  ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของโครงการ ประกอบด้วย 1) ระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Filter, 
BF) สำหรับบำบัดมลพิษจากเตาหลอมและการขัดละเอียด 2) ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบม่านน้ำ 
(Water Curtain) และ 3) ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) 
สำหรับบำบัดมลพิษทางอากาศจากกระบวนการพ่นสี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  (1) ระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Filter, BF) 

   ระบบดักฝุ่นแบบถุงกรองของโครงการ ใช้ในการบำบัดมลพิษทางอากาศจากเตาหลอมและการ

ขัดละเอียด โดยกลไกสำคัญในการดักจับฝุ่นละออง คือ เส้นใยของถุงกรองดักจับอนุภาคของฝุ่นละออง อนุภาค

ของฝุ่นละอองจะค้างอยู่บนผิวของถุงกรอง ในขณะที่อากาศที่ผ่านถุงกรองออกมาจะถูกระบายออกสู่บรรยากาศ 

การใช้งานของถุงกรองระยะเวลาหนึ่งจะก่อให้เกิดความต้านทานการไหลของอากาศที่เข้าสู่ระบบ โครงการ

เลือกใช้ระบบอากาศอัดความดันสูง (Pulse Jet) ในการทำหน้าที่เป่าถุงกรองทำให้เกิดคลื่นเคลื่อนที่ลงตาม 

ถุงกรองและดันฝุ่นให้หลุดจากถุงกรองสู่ถังพักด้านล่าง (Hopper) ก่อนลำเลียงนำฝุ่นไปเก็บไว้ในถังพักฝุ่นต่อไป 

สำหรับมลพิษทางอากาศที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายออกสู่บรรยากาศทางปล่องระบายต่อไป 

  (2) ระบบม่านน้ำ (Water Curtain) 

   โครงการติดตั้งระบบม่านน้ำสำหรับดักจับละอองสีและตัวทำละลายจากห้องพ่นสีน้ำ โดยได้
ออกแบบให้ห้องพ่นสีเป็นห้องปิดที่ติดตั้งระบบหัวพ่นสีน้ำอัตโนมัติ และไม่มีพนักงานอยู่ประจำในห้องพ่นสี 
โดยมีห้องพ่นสีน้ำจำนวน 6 ห้อง ทำงานต่อเนื่องกัน แต่ละห้องมีระบบหมุนเวียนอากาศแยกจากกัน เริ่มจาก
การดึงอากาศจากภายนอกผ่านระบบกรอง (Filter) เพ่ือป้องกันฝุ่นจากภายนอกเข้าสู่ภายในห้อง ส่วนอากาศ
ที่อยู่ภายในห้องแต่ละห้องจะถูกรวบรวมผ่านม่านน้ำห้องละ 1 ชุด ซึ่งจะทำหน้าที่ดักจับละอองสีและตัวทำ
ละลายที่เจือปนในอากาศออกก่อน ซึ่งระบบม่านน้ำ (Water Curtain) ที่ใช้ในการบำบัดสารไซลีนและโทลูอีน 
ของโครงการเป็นระบบที่เหมาะสมทางวิชาการ เนื่องจากเป็นระบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมแนะนำให้ใช้ 
และเป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมห้องพ่นสี โดยอาศัยหลักการแพร่ของก๊าซ และสิ่งสกปรก
ในอากาศลงสู่น้ำ ก่อนนำน้ำเสียที่ได้จากการดักจับสิ่งสกปรกในอากาศเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน
ต่อไป อากาศที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบดูดซับด้วยถ่าน 
กัมมันต์ (Activated Carbon) ต่อไป 

  (3) ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) 

   สำหรับอากาศเสียที่ออกจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบม่านน้ำของห้องพ่นสีน้ำ จะถูก
รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เพื่อทำการ
บำบัดอีกครั้งก่อนระบายสู่บรรยากาศ โดยมีองค์ประกอบหลักคือถ่านกัมมันต์ที่มีสีดำ โครงสร้างมีลักษณะเป็น
รูพรุน มีพื้นที่ผิวสูง มีคุณสมบัติในการดูดซับสารอินทรีย์ต่าง ๆ ได้สูง การบำบัดเป็นการใช้หลักการดูดซับ 
(Adsorption) ของ Activated Carbon ในการแยกก๊าซเสียหรือไอระเหยสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนออกจากอากาศ 
โดยมีกระบวนการที่โมเลกุลของก๊าซเสียหรือสารอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกลิ่น จะถูกแยกออกจากอากาศโดยการดูด
ซับไว้ที่ผิวของ Activated Carbon ที่มีผิวเป็นรูพรุน ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในการดูดซับสารเคมีได้เป็นอย่างดี 
สำหรับมลพิษทางอากาศที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายออกสู่บรรยากาศทางปล่องระบายต่อไป 
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 3) การดำเนินการตามข้อกำหนดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 

  โครงการตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จึงต้องควบคุมอัตราการระบายมลพิษทั้ง
ในปัจจุบันและภายหลังขยายกำลังการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และต้องควบคุมอัตราการ
ระบายฝุ่นละออง และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของนิคมฯ โดยรายละเอียดแสดงดัง
ตารางท่ี 2.7.1-2 

2.7.2 น้ำเสีย 

 น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ น้ำเสียจากการอุปโภคและบริโภคของพนักงาน 
และน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ปัจจุบันปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 280.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลัง
ขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 406.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) น้ำเสียจากการอุปโภคและบริโภคของพนักงาน ปัจจุบันโครงการมีปริมาณน้ำเสียจากการอุปโภค
และบริโภคของพนักงานประมาณ 24.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีน้ำเสีย
เพิ ่มขึ ้นเป็น 39.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) น้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม และ  
2) น้ำเสียจากโรงอาหาร โดยน้ำเสียจากโรงอาหารจะระบายเข้าสู่ระบบดักไขมันก่อนส่งต่อไปยังระบบบำบัด 
น้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกรอะกรองไร้อากาศเพื่อบำบัดก่อนส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ  
ส่วนน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพ่ือบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อน
ส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ เพ่ือทำการบำบัดอีกครั้ง 

 2) น้ำเสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งมาจากระบบผลิตน้ำอาร์โอ (RO) กระบวนการล้างล้อ ระบบหล่อเย็น 
ระบบม่านน้ำ ปัจจุบันโครงการมีปริมาณน้ำเสียจากการกระบวนการผลิต 256.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน และภายหลัง
ขยายกำลังการผลิตคาดว่าเกิดจะมีน้ำเสียเพิ่มขึ้นเป็น 367.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำเสียดังกล่าวจะถูกส่งไป
บำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโครงการจนมีค่าอยู่ในเกณฑ์ควบคุมของนิคมฯ ก่อนระบายสู่บ่อพัก 
น้ำทิ้งของโครงการก่อนส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ เพ่ือทำการบำบัดอีกครั้ง 

 ทั้งนี ้ น้ำทิ ้งภายหลังการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโครงการจะถูกรวบรวมมายัง  
ถังพักน้ำทิ้งซึ่งสามารถรองรับน้ำทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ำเสียและควบคุม
คุณลักษณะของน้ำทิ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบของระบบบำบัดน้ำเสีย ในกรณีที่น้ำทิ้งหลังผ่านการ
บำบัดแล้วมีค่าไม่เป็นตามเกณฑ์การออกแบบของระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบบำบัดน้ำเสียมีเหตุขัดข้อง  
ไม่สามารถเดินระบบบำบัดได้ โครงการจะสูบน้ำเสียไปยังถังพักน้ำทิ้งฉุกเฉินเพ่ือรอการนำไปบำบัดอีกครั้ง 



โครงการโรงงานผลติอลมูิเนยีมแท่งและลอ้อลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นวิ ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 26 

ตารางท่ี 2.7.1-1  ค่าควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายของโครงการ 

แหล่งกำเนิด 

ข้อมูลของปล่องระบาย ความเข้มข้นมลพิษทางอากาศ 

เส้นผ่านศูนย์กลาง  
(m.) 

ความสูง  
(m.) 

อุณหภูมิ  
(๐C) 

ความเร็ว  
(m/s) 

อัตราการไหล 
(Nm3/s)1/ 

TSP SO2 NOx ฟูมอลูมิเนียม HF HCl Xylene Toluene 

(mg/m3) (ppm) (ppm) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (ppm) (ppm) 

1.ส่วนผลิตวงล้ออลูมิเนียมอัลลอย               
1.1 ปล่องเตาหลอม (ล้อ)  0.80 20.00 140 16.33 5.93 9.24 3.00 3.50 2.00 1.00 3.00 - - 

1.2 เตาอบกระบวนการรีดล้อ 0.30 20.00 120 2.12 0.11 5.00 3.00 10.00 - - - - - 

1.3 ปล่องเตาอบชุบแข็ง No.1 0.40 20.00 120 4.77 0.45 5.00 3.00 10.00 - - - - - 

1.4 ปล่องเตาอบชุบแข็ง No.2 0.40 20.00 120 4.77 0.45 5.00 3.00 10.00 - - - - - 
1.5 ปล่องเตาหลอม (อลูมิเนียมแท่ง)  2.5 20.00 120 4.32 16.10 10.47 3.00 3.50 2.00 1.00 3.00 - - 

2.ส่วนกระบวนการพ่นสี 
 

 
   

        
2.1 ปล่องเตาอบห้องพ่นล้างผิว NO.1 0.3 X 0.3 11.00 80 3.16 0.24 5.00 3.00 10.00 - - - - - 

2.2 ปล่องเตาอบห้องพ่นล้างผิว NO.2 0.3 X 0.3 11.00 80 3.16 0.24 5.00 3.00 10.00 - - - - - 

2.3 ปล่องเตาอบสีฝุ่น NO.1 0.6 X 0.6 19.00 160 2.66 0.66 5.00 3.00 10.00 - - - - - 
2.4 ปล่องเตาอบสีฝุ่น NO.2 0.6 X 0.6 19.00 160 2.66 0.66 5.00 3.00 10.00 - - - - - 

2.5 ปล่องห้องพ่นสีน้ำ NO.1 1.3 X 0.65 13.00 30 20.52 17.05 - - - - - - 10.00 10.00 

2.6 ปล่องห้องพ่นสีน้ำ NO.2 1.05 X 0.9 21.00 30 19.94 18.53 - - - - - - 10.00 10.00 

2.7 ปล่องห้องพ่นสีน้ำ NO.3 1.05 X 0.9 21.00 30 19.94 18.53 - - - - - - 10.00 10.00 

2.8 ปล่องเตาอบสีน้ำ  0.6 X 0.6 11.00 160 2.66 0.66 5.00 3.00 10.00 - - - - - 
3.ส่วนเสริมกระบวนการผลิต 

 
 

   
        

3.1 ปล่องหม้อน้ำ  0.40 19.00 120 2.10 0.20 5.00 3.00 10.00 - - - - - 

3.2 ปล่องเตาอบแม่พิมพ์ 0.40 15.00 120 1.57 0.15 5.00 3.00 10.00 - - - - - 

3.3 ปล่องถุงกรองจุดขัดละเอียด 0.70 20.00 40 15.06 5.52 10.00 - - - - - - - 

ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากปล่อง 320.02/ 60.02/ 200.02/ - - 160.02/ 200.02/ - 
หมายเหต ุ : 1/อัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่สภาวะ 1 atm, 25 oC และ Dry condition 
   2/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  
ที่มา : บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, 2565  



โครงการโรงงานผลติอลมูิเนยีมแท่งและลอ้อลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นวิ ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 27 

ตารางท่ี 2.7.1-2  ค่าควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการและพ้ืนที่รองรับมลพิษทางอากาศภายหลังการเปลี่ยนแปลง 

แหล่งกำเนิด 

ข้อมูลของปล่องระบาย ความเข้มข้นมลพิษทางอากาศ 

เชื้อเพลิง 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 

(m.) 
ความสูง 

(m.) 
อัตราการไหล 
(Nm3/s)1/ 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) 

มก./ลบ.ม. กรัม/วินาที พื้นที่รองรับ (ไร่) พีพีเอ็ม กรัม/วินาที พื้นที่รองรับ (ไร่) พีพีเอ็ม กรัม/วินาที พื้นที่รองรับ (ไร่) 

1.ส่วนผลิตวงล้ออลูมิเนียมอัลลอย               
1.1 ปล่องเตาหลอม  NG 0.80 20.00 5.93 9.24 0.055 7.39 3.00 0.047 3.00 3.50 0.039 9.11 

1.2 เตาอบกระบวนการรีดล้อ NG 0.30 20.00 0.11 5.00 0.001 0.08 3.00 0.001 0.06 10.00 0.002 0.50 

1.3 ปล่องเตาอบชุบแข็ง No.1 NG 0.40 20.00 0.45 5.00 0.002 0.31 3.00 0.004 0.23 10.00 0.009 2.00 

1.4 ปล่องเตาอบชุบแข็ง No.2 NG 0.40 20.00 0.45 5.00 0.002 0.31 3.00 0.004 0.23 10.00 0.009 2.00 
1.5 ปล่องเตาหลอม (อลูมิเนียมแท่ง)  NG 2.5 20.00 16.10 10.47 0.169 22.76 3.00 0.126 8.15 3.50 0.106 24.76 

2.ส่วนกระบวนการพ่นสี  
 

 
 

                  
2.1 ปล่องเตาอบห้องพ่นล้างผิว NO.1 NG 0.3 X 0.3 11.00 0.24 5.00 0.001 0.26 3.00 0.002 0.19 10.00 0.005 1.63 

2.2 ปล่องเตาอบห้องพ่นล้างผิว NO.2 NG 0.3 X 0.3 11.00 0.24 5.00 0.001 0.26 3.00 0.002 0.19 10.00 0.005 1.63 

2.3 ปล่องเตาอบสีฝุ่น NO.1 NG 0.6 X 0.6 19.00 0.66 5.00 0.003 0.47 3.00 0.005 0.35 10.00 0.012 2.98 
2.4 ปล่องเตาอบสีฝุ่น NO.2 NG 0.6 X 0.6 19.00 0.66 5.00 0.003 0.47 3.00 0.005 0.35 10.00 0.012 2.98 

2.5 ปล่องเตาอบสีน้ำ  NG 0.6 X 0.6 11.00 0.66 5.00 0.003 0.71 3.00 0.005 0.53 10.00 0.012 4.47 

3.ส่วนเสริมกระบวนการผลิต  
 

 
 

                  
3.1 ปล่องหม้อน้ำ  NG 0.40 19.00 0.20 5.00 0.001 0.14 3.00 0.002 0.11 10.00 0.004 0.90 
3.2 ปล่องเตาอบแม่พิมพ์ NG 0.40 15.00 0.15 5.00 0.001 0.13 3.00 0.001 0.10 10.00 0.003 0.81 

3.3 ปล่องถุงกรองจุดขัดละเอียด - 0.70 20.00 5.52 10.00 0.055 7.45 - - - - - - 

ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากปล่อง2/ 320.02/ - - 60.02/ - - 200.02/ - - 

รวมต้องการใช้พื้นที่รองรับมลพิษทางอากาศ (ไร่)3/ - - 40.73 - - 13.49 - - 53.76 

พื้นที่รองรับมลพิษทางอากาศของโครงการ (ไร่) 54.92 
หมายเหต ุ: 1/อัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่สภาวะ 1 atm, 25 oC และ Dry condition 
   2/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
   3/สิทธิก์ารระบายมลพิษทางอากาศที่ได้รับจดัสรรจากนิคมฯ ตามหนังสอื ทส. 1009.3/10617 ลงวันที่ 3 กันยายน 2558  
ที่มา : บริษัท นิว ไทย วีล เมนแูฟคเจอริ่ง จำกัด, 2565



โครงการโรงงานผลติอลมูิเนยีมแท่งและลอ้อลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นวิ ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 28 

2.7.3 ระดับเสียง 

 แหล่งกำเนิดเสียงของโครงการในช่วงดำเนินการ ได้แก่ กิจกรรมการหลอม การหล่อขึ้นรูป การกลึง  
การกลึงละเอียด การขัดละเอียด และการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ โดยการดำเนินการผลิตทั้งหมดของโครงการอยู่
ภายในอาคารซึ่งมีการปิดล้อมด้วยผนังอาคารเพื่อป้องกันเสียงดังออกนอกอาคารไว้แล้ว ส่วนการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในพื้นที่ดังกล่าวโครงการจะควบคุมการรับสัมผัสเสียงของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำหรับแหล่งกำเนิดเสียงของโครงการภายหลังขยายกำลังการผลิตจะมีแหล่งกำเนิดจาก
เครื่องจักรมากขึ้น โดยโครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ หรือหากอุปกรณ์ 
บางชนิดที่มีเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ โครงการจะมีมาตรการในการควบคุมระดับเสียงต่อพนักงาน และจัดให้มี
ป้ายเตือนในบริเวณท่ีมีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ พร้อมกำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง
อย่างเคร่งครัด ในส่วนผลกระทบต่อชุมชนโครงการกำหนดให้ระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วของโครงการต้องไม่เกิน 
70 เดซิเบลเอ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิด
จากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

2.7.4 ขยะมูลฝอยและกากของเสีย 

 ขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากโรงงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ขยะมูลฝอยจาก
การอุปโภค-บริโภคของพนักงาน และกากของเสียจากกระบวนการผลิต โดยจะถูกรวบรวมไว้ยังอาคารเก็บ
ของเสียซึ่งมีการแบ่งเขตไว้อย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วน เพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมารับไปกำจัดต่อไป นอกจากนี้ โครงการยังมีนโยบายการจัดการของเสียบางส่วน โดยการนำ
กลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) เพื่อลดการเกิดขยะและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
รายละเอียดการจัดการของเสียภายในโครงการ แสดงดังตารางท่ี 2.7.4-1 

 1) ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน ประกอบด้วย ขยะมูลฝอยทั่วไป เช่น เศษอาหาร 
ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น กระดาษ แก้ว และพลาสติก เป็นต้น และขยะอันตราย เช่น 
หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย และหมึกพิมพ์ เป็นต้น ปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 165 ตัน/ปี และภายหลัง
ขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 320 ตัน/ปี โดยโครงการจะจัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอย
ไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ ก่อนรวบรวมไว้ในบริเวณพื้นที่เก็บมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของ
พนักงาน เพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปกำจัด และ/หรือนำกลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง 

 2) กากของเสียจากกระบวนการผลิต (Industrial Waste)  

  ของเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการ สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสีย 
ไม่อันตราย และของเสียอันตราย ปัจจุบันมีปริมาณกากของเสียจากกระบวนการผลิตทั้งหมด 4,883 ตัน/ปี 
และภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเป็นประมาณ 9,273 ตัน/ปี ดังนี้ 



โครงการโรงงานผลติอลมูิเนยีมแท่งและลอ้อลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นวิ ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 29 

ตารางท่ี 2.7.4-1  ชนิด ปริมาณ และการจัดการของเสียภายในโครงการ 

ประเภทของเสีย 
ปริมาณ (ตัน/ปี 

การจัดการ 
สัดส่วนการจัดการ (ตัน/ปี) 

ปัจจุบัน ภายหลังขยาย Reuse Recycle Dispose 

1. ขยะมูลฝอยจากการอ ุปโภค-บร ิ โภค
พนักงาน 

      

1.1 มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร 
ถุงพลาสติก เป็นต้น 

105 200 รวบรวมใส่ถังขยะแบบแยกประเภทและมีฝาปิดมิดชิด  
ก่อนติดต่อให้บริษัทหรือหน่วยงานที ่ได้ร ับอนุญาตจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปฝังกลบ
ตามหลักสุขาภิบาลต่อไป 

- - 105/200 

1.2 ม ู ลฝอยท ี ่ สามารถนำกล ั บมา ใช้
ประโยชน์ได้ เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ 
และพลาสติก เป็นต้น 

50 100 รวบรวมใส่ถังรองรับของเสียรีไซเคิลวางกระจายตามจุดต่าง ๆ  
ภายในพื้นที่โครงการและรวบรวมไปคัดแยกเพื่อส่งของเสีย 
แต่ละประเภทนำไปรีไซเคิลต่อไป 

 50/100  

1.3 มูลฝอยทั ่วไป คือ ขยะประเภทอื่น
นอกเหนือ จากขยะย่อยสลาย ขยะ 
รีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะท่ี
ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการ
นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

5 10 รวบรวมใส่ถังขยะแบบแยกประเภทและมีฝาปิดมิดชิด ก่อน
ติดต่อให้บริษัทหรือหน่วยงานที ่ได ้ร ับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมให้เข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปฝังกลบตาม
หลักสุขาภิบาลต่อไป 

  5/10 

1.4 มูลฝอยอันตราย เช่น หลอดฟลูออ - 
เรสเซนต ์  ถ ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ท่ี
เสื่อมสภาพ และหมึกพิมพ์ เป็นต้น 

5 10 รวบรวมใส่ถังรองรับของเสียอันตราย และส่งไปกำจัดยังบริษัท
รับกำจัดของเสียอันตรายที ่ได้ร ับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

  5/10 
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ตารางท่ี 2.7.4-1 (ต่อ)  ชนิด ปริมาณ และการจัดการของเสียภายในโครงการ 

ประเภทของเสีย 
ปริมาณ (ตัน/ปี 

การจัดการ 
สัดส่วนการจัดการ (ตัน/ปี) 

ปัจจุบัน ภายหลังขยาย Reuse Recycle Dispose 

2. ของเสียจากการผลิต       
2.1 ของเสียอันตราย       

- กากตะกรันอลูมิเนียม (Dross) 900 1,500 ต ิดต ่อให ้หน ่วยงานท ี ่ ได ้ร ับอน ุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม รับไปใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การ
หลอมเป็นอลูมิเนียม 

- 900/1,500 - 

- กากสน้ีำ 70 140 ติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปทำเชื้อเพลิงผสม 

- 70/140 - 

- กากสฝีุ่น 100 200 ติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปทำเชื้อเพลิงผสม 

- 100/200 - 

- น้ำยาหล่อเย็นท่ีใช้แล้ว 75 150 ติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปทำเชื้อเพลิงผสม 

- 75/150 - 

- ภาชนะปนเปื้อนและวัสดุปนเปื้อน 3 8 ภาชนะปนเปื ้อน ให้หน่วยงานที ่ได้ร ับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม รับไปปรับเสถียรและฝังกลบอย่าง
ปลอดภัย ส่วนวัสดุปนเปื้อน ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปทำเชื้อเพลิงผสม 

- 2/6 1/2 

- ทินเนอร์ท่ีใช้แล้วและน้ำมันหล่อลื่น 
  ท่ีใช้แล้ว 

4 10 ทินเนอร์ที่ใช้แล้ว ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม รับไปทำเป็นตัวทำละลายใหม่ ส่วน
น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปกลั่นเป็นน้ำมันหล่อลื่นใหม่ 

- 4/10 - 
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ตารางท่ี 2.7.4-1 (ต่อ)  ชนิด ปริมาณ และการจัดการของเสียภายในโครงการ 

ประเภทของเสีย 
ปริมาณ (ตัน/ปี 

การจัดการ 
สัดส่วนการจัดการ (ตัน/ปี) 

ปัจจุบัน ภายหลังขยาย Reuse Recycle Dispose 
2. ของเสียจากการผลิต       
2.2 ของเสียไมอ่ันตราย       

- กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย 75 150 ติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 

- - 75/150 

- ฝุ่นทราย 120 200 ติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 

- - 120/200 

- เศษขี้กลึงอลูมิเนียม       
 1) เศษขี้กลึงละเอียด 140 182 ติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รับไปใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การหลอมเป็นอลูมิเนียม 
- 140/182 - 

 2) เศษขี้กลึงไม่ละเอียด 2,646 5,000 โครงการนำกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตต่อไป - 2,646/5,000 - 

- เศษเหล็กจากการซ่อมบำรุง 250 500 ติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปคัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อไป 

250/500 - - 

- บรรจุภ ัณฑ์ที ่ เป ็นกระดาษ บรรจุ   
 ภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 
 ท่ีเป็นไม ้

15 50 ติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปคัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อไป 

15/50 - - 

- เมมเบรน RO ท่ีเสื่อมสภาพ 0.1 0.2 ติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล หรือวิธีอื่น ๆ  ที่ได้รับอนุญาต 
ต่อไป 

- - 0.1/0.2 

- อิฐทนไฟ 140 500 ติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล หรือวิธีอื่น ๆ  ที่ได้รับอนุญาต 
ต่อไป 

- - 140/500 

- ฝุ่นจากระบบ Bag Filter 336 672 ติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
รับไปปรับเสถียรและฝังกลบอย่างปลอดภัย 

- - 336/672 



โครงการโรงงานผลติอลมูิเนยีมแท่งและลอ้อลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นวิ ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 32 

ตารางท่ี 2.7.4-1 (ต่อ)  ชนิด ปริมาณ และการจัดการของเสียภายในโครงการ 

ประเภทของเสีย 
ปริมาณ (ตัน/ปี 

การจัดการ 
สัดส่วนการจัดการ (ตัน/ปี) 

ปัจจุบัน ภายหลังขยาย Reuse Recycle Dispose 

- Activated Carbon ท่ีเสื่อมสภาพ 7.2 7.2 ติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล หรือวิธีอื่น ๆ  ที่ได้รับอนุญาต 
ต่อไป 

- - 7.2/7.2 

- ถุงกรองฝุ่นเสื่อมสภาพ 1.0 3.0 ติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล หรือวิธีอื่น ๆ  ที่ได้รับอนุญาต 
ต่อไป 

- - 1.0/3.0 

- แผ่นกรองอากาศจากห้องพ่นสี 0.4 0.4 ติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล หรือวิธีอื่น ๆ  ที่ได้รับอนุญาต 
ต่อไป 

- - 0.4/0.4 

รวมปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสีย 5,048 9,593 - 265/550 3,988/7,920 794.7/1,752.8 

ร้อยละการจัดการ 5.25/5.73 79.01/75.99 15.74/18.27 
ที่มา : บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, 2565
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  (1) ของเสียไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste) คือ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น
ของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
ได้แก่ กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ฝุ่นทราย เศษขี้กลึงอลูมิเนียม เศษเหล็กจากการซ่อมบำรุง บรรจุ
ภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ไม้ เมมเบรน RO ที่เสื่อมสภาพ อิฐทนไฟ ฝุ่นจากระบบ 
Bag Filter Activated Carbon ที่เสื่อมสภาพ ถุงกรองฝุ่นเสื่อมสภาพ และแผ่นกรองอากาศจากห้องพ่นสี 
ซึ่งจะถูกรวบรวมไว้ในพ้ืนที่จัดเก็บของเสียของโครงการก่อนจัดส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปกำจัด  

  (2) ของเสียอันตราย (Hazardous Waste) คือ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสีย
อันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ได้แก่ 
กากตะกรันอลูมิเนียม กากสีน้ำ กากสีฝุ่น น้ำยาหล่อเย็นที่ใช้แล้ว ภาชนะปนเปื้อนและวัสดุปนเปื้อน ทินเนอร์
ที่ใช้แล้วและน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว ซึ่งจะถูกรวบรวมไว้ในพื้นที่จัดเก็บของเสียของโครงการก่อนจัดส่งให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด  

2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 โครงการมีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติของพนักงานไว้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นที่มี
ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ ความร้อน แสง เสียง อุบัติเหตุ สารเคมี และก๊าซ
ธรรมชาติ โดยจัดให้มแีผนการติดตามตรวจสอบ วัดผล และเฝ้าระวังการปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยฯ ในการทำงาน
ประจำปี นอกจากนี้ยังจัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อเป็นการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น  
ให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยแบ่งแผนฉุกเฉินตามความรุนแรง รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยโดย
ออกแบบให้เป็นไปตามในกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานสากลสมาคม
ป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (NFPA) ของสหรัฐอเมริกา และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 เป็นต้น  

2.9 ประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 

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

 อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานของ
โครงการและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โครงการได้จัดทำแผนรับเรื่องราวร้องเรียนและกำหนดระยะเวลาใน
การตอบกลับ โดยมีขั้นตอนการรับปัญหาข้อร้องเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต้องครอบคลุมในทุก
ประเด็นที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งใช้ระบบการติดต่อสื่อสารและการ
ดำเนินงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ 
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3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 โครงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ตามแนวทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชนและกำหนดขอบเขตในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะ  
มากำหนดแนวทางในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด เพื่อให้ 
การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด โดยการศึกษาด้านเศรษฐกิจ -สังคม 
ได้ดำเนินการในพื้นที่บางส่วนของ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตำบลมะขามคู่ และองค์การ
บริหารส่วนตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ส่วน
การศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ (ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่ผ่านมา แสดงดังรูปที่ 3-1) สรุปได้ดังนี้  

 1) การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการได้ 
เข้าพบหน่วยงานราชการและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณพื้นที่ศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการและรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวทางการ
ดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนข้อห่วงกังวลต่อการพัฒนาโครงการ เพื่อประกอบการ
กำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ ่งแวดล้อมของโครงการให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและรอบด้าน  
โดยดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในระดับ
ครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา โครงการได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อแจกให้ครอบคลุม 
ทุกชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดเบื้องต้นของ
โครงการก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งดำเนินการในช่วงเดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2564  

 2) การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และ 
การประเมินทางเลือกโครงการ (การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1) มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างข้อเสนอและขอบเขตการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โครงการได้ดำเนินการจัดประชุมการรับฟัง 
ความคิดเห็น 2 รูปแบบ คือ การประชุมออนไลน์ (ผ่านทางซูมมีตติ้ง (Zoom Meeting) และเฟซบุ๊ก ไลฟ์ 
(Facebook Live)) ดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พศ. 2564 และการจัดเวทีการประชุมหรือประชุมแบบ
เผชิญหน้า (On Site) ดำเนินการเมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ทั้งหมด 147 คน 
(ไม่นับรวมเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นหลัก ได้แก่ 
รายละเอียดโครงการ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งภายหลังจากการจัดประชุม โครงการได้เปิดรับฟังความคิดเห็น
เพ่ิมเติมอีก 15 วัน จากนั้นโครงการได้รวบรวมประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากเวทีการประชุม
รับฟังความคิดเห็น และแบบประเมินหลังการประชุม รวมถึงจากช่องทางที่เปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมมา
จัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งคำชี้แจง เพ่ือนำส่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ  
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การเข้าพบหน่วยงานราชการ เพื่อประชาสมัพันธ์โครงการ 

 

 

แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

 

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 1 

 
 

เก็บแบบสอบถามเพื่อสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความคดิเห็นต่อโครงการ 

รูปที่ 3-1 ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา  
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 3) การสำรวจความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ศึกษา 
ดำเนินการเมื่อวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยใช้ทั้งวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการใช้แบบสอบถาม 
โดยผู้ให้สัมภาษณ์ มีความห่วงกังวลผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ในประเด็น มลพิษทางอากาศ เสียงดัง
รบกวน น้ำเสีย การระบายน้ำ และผลกระทบด้านสุขภาพ ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชน ขอให้โครงการมีมาตรการในการควบคุมมลพิษให้มีประสิทธิภาพในการรองรับมลพิษ
ที่เกิดขึ ้นจากการดำเนินงาน และบริษัทที ่ปรึกษาทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  
ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการพัฒนาโครงการต่อชุมชน นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด มีการจัดประชุมเพื่อแจ้งปัญหาในกรณีเกิดผลกระทบได้ทันที ประชาสัมพันธ์ โครงการให้ประชาชน
รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน และเปิดให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโครงการตลอดการ
ดำเนินการ 

 4) การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการในระดับครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา
ดำเนินการเมื่อวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือดำเนินการตามหลัก
วิชาการด้านสังคมศาสตร์จำนวน 382 ตัวอย่าง สามารถสรุปได้ดังนี้   

  เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่
แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 58.6 ขณะที่ ร้อยละ 41.4 มีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ เนื่องจากเห็นว่ามีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และมีบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมคอย
กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงความวิตกกังวลจากการดำเนินโครงการ พบว่า ผู้ให้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่วิตกกังวลต่อการดำเนินโครงการ ร้อยละ 91.9 และบางส่วน ร้อยละ 8.1 มีความวิตกกังวล
ในด้านมลพิษทางอากาศ กลิ่นรบกวน และการจราจรจากปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุของความวิตกกังวล
ดังกล่าวเกิดจากการคาดคะเนด้วยตนเอง ร้อยละ 54.8 และร้อยละ 45.2 คาดการณ์จากการดำเนินงานที่ผ่าน
มาของนิคมอุตสาหกรรม หรือโรงงานในพ้ืนที่   

 สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมต่อโครงการ พบว่า ผู ้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่า มีผลดีและ 
ผลเสียพอ ๆ กัน ร้อยละ 91.9 รองลงมาคือ มีผลดีมากกว่าผลเสีย ร้อยละ 7.3 และมีผลเสียมากกว่าผลดี  
ร้อยละ 0.8 เมื่อสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นด้วยกับการ
ดำเนินโครงการ ร้อยละ 58.9 เนื่องจากทำให้เกิดการจ้างงาน และทำให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น และบางส่วน  
ร้อยละ 0.8 ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ เนื่องจากทำให้รถเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดมลพิษเพิ่มขึ้น และมีผู้ไม่
แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 40.3 และด้านความต้องการรับข่าวสารเพิ่มเติมจากโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่
ต้องการรับทราบข่าวสารเพิ่มเติม ร้อยละ 68.8 โดยต้องการทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 68.9 รองลงมา คือ แผนการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ร้อยละ 27.3  
และต้องการทราบแผนการพัฒนาโครงการ ร้อยละ 2.3 ตามลำดับ  
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4. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.1 ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 

 มลพิษทางอากาศจากกระบวนการผลิตของโครงการทั้งหมด ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
ฝุ่นละออง (TSP) ฟูมของอลูเนียม (Aluminium Fume)  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ 
(HCl) ก๊าซไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) ไซลีน (Xylene) และโทลูอีน (Toluene) ซึ่งการดำเนินการของโครงการ
ทั้งในปัจจุบันและภายหลังขยายกำลังการผลิตได้มีการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศเพื่อลดปริมาณ
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของโครงการ 
ประกอบด้วย 1) ระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Filter, BF) สำหรับบำบัดมลพิษจากเตาหลอมและการขัด
ละเอียด 2) ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบม่านน้ำ (Water Curtain) และ 3) ระบบบำบัดมลพิษทาง
อากาศแบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) สำหรับบำบัดมลพิษทางอากาศจากกระบวนการพ่นสี 
เพ่ือบำบัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ  

 สำหรับการควบคุมปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน โครงการจะควบคุมให้มีการตรวจสอบและ
ปรับแต่งอัตราส่วนผสมในการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเตาหลอม เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และตรวจสอบ
การทำงานของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศเพื่อให้สามารถลดมลพิษให้ได้มากที่สุดและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม  

 จากการศึกษาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564 ซึ่งได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
จำนวน 5 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังตาลหม่อน (ห่างจากโครงการประมาณ 4.8 กิโลเมตร) วัดราษฎร์อัสดาราม 
(ห่างจากโครงการประมาณ 8.5 กิโลเมตร) โรงเรียนบ้านภูไทร (ห่างจากโครงการประมาณ 4.9 กิโลเมตร)  
วัดพนานิคม (ห่างจากโครงการประมาณ 1.4 กิโลเมตร) และ รพ.สต.มาบยางพร (ห่างจากโครงการประมาณ 
6.8 กิโลเมตร) โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) สรุปผลการตรวจวัดไดด้ังนี้ 

 - ฝุ่นละออง (TSP) มีค่าอยู่ในช่วง 0.013-0.309 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดให้มีค่าความเข้มข้นของฝุ ่นละอองในบรรยากาศไม่เกิน 0.33 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

 - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าอยู่ในช่วง 0.008-0.117 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื ่อง  
กำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดให้มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 



โครงการโรงงานผลติอลมูิเนยีมแท่งและลอ้อลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นวิ ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 38 

 - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.001-0.036 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน  
ค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งกำหนดให้มีค่าความเข้มข้นของก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศไม่เกิน 0.30 ส่วนในล้านส่วน 

 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.001-0.079 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่า
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดให้มีค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ในบรรยากาศไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

 จากการควบคุมและจัดการมลพิษทางอากาศของโครงการ และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศดังที่กล่าวข้างต้น จึงคาดว่าภายหลังขยายกำลังการผลิตการดำเนินกิจกรรมของโครงการจะส่งผล
ต่อคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการได้ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และสอดคล้องกับอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่ได้รับจัดสรรจากนิคมฯ 
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบมลพิษที ่ระบายออกจากปล่องระบายของโครงการอย่าง
สม่ำเสมอ สำหรับระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของโครงการได้พิจารณาให้สามารถรองรับมลพิษที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดได้ พร้อมทั้งออกแบบให้มีประสิทธิภาพการบำบัดตามเกณฑ์โดยวิศวกรที่ได้รับอนุญาต 

4.2 ผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  การใช้น้ำในระยะก่อสร้างจำแนกตามลักษณะกิจกรรมได้เป็น 2 ประเภท คือ 1 ) น้ำใช้จากห้องน้ำ-
ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง โดยมีจำนวนคนงานก่อสร้างสูงสุดประมาณ 120 คน คาดว่าจะมีการใช้น้ำ
ประมาณ 8.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการใช้น้ำ 70 ลิตร/คน/วัน, เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2537) และ
2) น้ำใช้เพื่อกิจกรรมการก่อสร้าง คาดว่าจะปริมาณค่อนข้างน้อยประมาณ 2.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน เนื่องจาก
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการมีเพียงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า และการติดตั้งเครื่องจักร ดังนั้น น้ำใช้
เพื่อกิจกรรมการก่อสร้างจะเป็นน้ำใช้เพื่อล้างอุปกรณ์และเครื่องจักร จึงมีปริมาณการใช้น้ำในระยะก่อสร้าง
รวมประมาณ 10.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะใช้น้ำร่วมกับระบบสาธารณูปโภคของโครงการปัจจุบัน คือ 
น้ำประปาจากระบบผลิตน้ำประปาของนิคมฯ 

  ด้านการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง จะเป็นน้ำเสียจากการใช้ห้องน้ำ-ห้องส้วมของ
คนงานก่อสร้าง คาดว่าจะมีปริมาณประมาณ 6.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน (อัตราการเกิดน้ำเสีย คิดเป็นร้อยละ 80 
ของปริมาณน้ำใช้, ธงชัย พรรณสวัสดิ์, 2549) และเนื่องจากคนงานก่อสร้างทำงานแบบเช้าไป-เย็นกลับ มิได้พัก
อาศัยอยู่ภายในพ้ืนที่โครงการฯ โครงการได้กำหนดให้คนงานก่อสร้างใช้ห้องน้ำ-ห้องส้วมร่วมกับพนักงานของ
โครงการปัจจุบัน ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น เพื่อบำบัดให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของนิคมฯ ก่อนส่งไปบำบัดยังระบบน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ อีกครั้ง ดังนั้น คาดว่าในระยะ
ก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินภายนอกโครงการในระดับต่ำ 
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 2) ระยะดำเนินการ 

  การใช้น้ำในระยะดำเนินการในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) น้ำใช้เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคของพนักงาน 2) น้ำใช้ในกระบวนการผลิต และ 3) น้ำรดพื้นที่สีเขียว มีความต้องการใช้น้ำรวม
ประมาณ 442.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังขยายกำลังการผลิตโครงการจะแบ่งการใช้น้ำออกเป็น 3 ส่วน 
เช่นเดิม คาดว่าจะมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 661.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการรับ
น้ำประปาจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 

  สำหรับน้ำเสียในระยะดำเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ น้ำเสียจากกิจกรรมการใช้น้ำของพนกังาน 
และน้ำเสียจากกระบวนการผลิต โครงการปัจจุบันปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 280.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียเพิ ่มขึ้นเป็นประมาณ 406.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
โดยโครงการมีการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด ดังนี้ 

  (1) น้ำเสียจากการอุปโภคและบริโภคของพนักงาน ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมี 
น้ำเสียประมาณ 39.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) น้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม และ  
2) น้ำเสียจากโรงอาหาร โดยน้ำเสียจากโรงอาหารจะระบายเข้าสู่ระบบดักไขมันก่อนส่งต่อไปยังระบบบำบัด 
น้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกรอะกรองไร้อากาศ ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายหลังขยายกำลังการผลิต  
ได้อย่างเพียงพอ ก่อนส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ส่วนน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมจะถูก
รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ของนิคมฯ เพ่ือทำการบำบัดอีกครั้ง  

  (2) น้ำเสียจากกระบวนการผลิต ภายหลังขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะมีน้ำเสียประมาณ 367.0 
ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโครงการทั้งหมด ซึ่งสามารถ
รองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายหลังขยายกำลังการผลิตได้อย่างเพียงพอ โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วและมี
ลักษณะสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่นิคมฯ กำหนด จะถูกรวบรวมในถังพักน้ำทิ้งของโครงการซึ่งสามารถรองรับ
น้ำทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ เพื่อทำการบำบัดอีกครั้ง
ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำภายนอก และในกรณีน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่นิคมฯ 
กำหนด โครงการจะทำการสูบน้ำเสียไปยังถังพักน้ำท้ิงฉุกเฉินเพ่ือนำกลับไปบำบัดใหม่อีกครั้ง 

  เมื่อพิจารณาแนวทางการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายหลังขยายกำลังการผลิต ซึ่งจะผ่านการบำบัด
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่นิคมฯ กำหนดก่อนระบายสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ เพื่อบำบัดอีกครั้ง
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การดำเนินกิจกรรมของโครงการจะส่งผลกระทบด้านคุณภาพน้ำของชุมชนในระดับต่ำ 
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4.3 ผลกระทบด้านระดับเสียง 

 บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ศึกษาจากรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ในระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ก่อนการดำเนินโครงการส่วนขยาย โดยจุดตรวจวัดที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด คือ บริเวณวัดพนานิคม 
ซึ่งเป็นตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงที ่ใกล้กับพื้นที่โครงการมากที่สุด โดยมีระยะห่างจากพื้นที่โครงการ 
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 47.5-57.2 เดซิเบลเอ 
เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล่าวกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 
15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  ในระยะก่อสร้าง ชุมชนบริเวณพื้นที่ศึกษาอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ ดังนั้น 
บริษัทที ่ปรึกษาจึงประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างต่อชุมชนบริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 740 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้
พื้นที่โครงการมากที่สุด พบว่า เมื่อมีกิจกรรมก่อสร้างจะส่งผลให้บริเวณที่พักอาศัยดังกล่าวมีระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง  (Leq 24 hr) ประมาณ 57.4 เดซิเบลเอ ซึ่งระดับเสียงดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ไม่เกิน 
70 เดซิเบลเอ) ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการต่อระดับเสียงของชุมชนโดยรอบจึงอยู่ใน
ระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ  

  โครงการมีการควบคุมระดับเสียงริมรั้วของโรงงานไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ เมื่อประเมินผลกระทบด้าน
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ต่อชุมชนบริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่
โครงการอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 740 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด พบว่า 
ในระยะดำเนินการบริเวณที่พักอาศัยดังกล่าวมีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  (Leq 24 hr) ประมาณ 57.2 เดซิเบลเอ
เท่าเดิม ซึ่งระดับเสียงดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ) ดังนั้น คาดว่าผลกระทบ
ด้านระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการในระยะดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ 

4.4 ผลกระทบด้านการคมนาคม 

 การประเมินผลกระทบด้านการคมนาคมจะคำนึงถึงสภาพจราจรบนเส้นทางคมนาคมสายหลักที่ใช้ใน
การเข้า-ออกพื ้นที ่โครงการ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 บริเวณกิโลเมตรที ่ 103+700  
โดยภายหลังขยายกำลังการผลิตจะมีปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการขนส่งของโครงการทั้งในระยะ
ก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ดังนี้  
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 1) ระยะก่อสร้างของโครงการจะมีปริมาณจราจรเพ่ิมข้ึนรวม 9 PCU/ชั่วโมง1/ โดยพิจารณาจาก 

  (1) รถขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ สูงสุดประมาณ 4 คัน/วัน ซึ่งกำหนดให้
มีการขนส่งเฉพาะในช่วงกลางวัน 8 ชั่วโมง/วัน (หลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน 06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) 
ส่งผลให้มีปริมาณการจราจร 8 เที่ยว/วัน หรือคิดเป็น 3 PCU/ชั่วโมง 

  (2) รถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง สูงสุดประมาณ 120 คน โดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อ สูงสุดประมาณ 12 คัน/วัน 
ซึ่งกำหนดให้มีการขนส่ง 4 ชั่วโมง/วัน (ช่วงเวลา 06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) ส่งผลให้มีปริมาณ
การจราจร 24 เที่ยว/วัน หรือคิดเป็น 6 PCU/ชั่วโมง 

 2) ระยะดำเนินการของโครงการจะมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น 30 PCU/ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นการเดินทาง
ของพนักงานในช่วงเวลาเร่งด่วนประมาณ 24 PCU/ชั่วโมง และการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และ 
กากของเสีย นอกช่วงเวลาเร่งด่วนประมาณ 6 PCU/ชั่วโมง โดยพิจารณาจาก 

  (1) รถรับ-ส่งพนักงาน ที่มจีำนวนพนักงานเพ่ิมข้ึนประมาณ 213 คน แบ่งเป็น 

   ก) รถจักรยานยนต์ เฉลี่ย 32 คัน/วัน (คำนวณจากร้อยละ 15 ของจำนวนพนักงาน 213 คน 
คาดว่าจะมีการเดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์ เฉลี่ย 1 คน/คัน) กำหนดให้มีการขนส่ง 4 ชั่วโมง/วัน (ช่วงเวลา 
06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) คิดเป็น 6 PCU/ชั่วโมง 

   ข) รถยนต์ เฉลี่ย 22 คัน/วัน (คำนวณจากร้อยละ 10 ของจำนวนจำนวนพนักงาน 213 คน  
คาดว่าจะมีการเดินทางโดยใช้รถยนต์ เฉลี่ย 1 คน/คัน) กำหนดให้มีการขนส่ง 4 ชั่วโมง/วัน (ช่วงเวลา 06.00-
08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) คิดเป็น 11 PCU/ชั่วโมง 

   ค) รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) เฉลี่ย 13 คัน/วัน (คำนวณจากร้อยละ 75 ของจำนวนพนักงาน 
213 คน คาดว่าจะมีการเดินทางโดยใช้รถโดยสารขนาดเล็ก เฉลี่ย 13 คน/คัน) กำหนดให้มีการขนส่ง 4 
ชั่วโมง/วัน (ช่วงเวลา 06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) คิดเป็น 7 PCU/ชั่วโมง 

  (2) การขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และกากของเสีย เพ่ิมข้ึน 6 PCU/ชั่วโมง แบ่งเป็น 

   ก) รถขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี และเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น แบ่งเป็น รถบรรทุก 6 ล้อ เฉลี่ย 1 คัน/วัน 
รถบรรทุก 10 ล้อ เฉลี่ย 1 คัน/วัน และรถบรรทุก 18 ล้อ เฉลี่ย 15 คัน/วัน กำหนดให้มีการขนส่งในช่วงเวลา
ปกติ 20 ชั่วโมง/วัน คิดเป็น 3 PCU/ชั่วโมง 

   ข) รถขนส่งผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้น โดยใช้รถบรรทุก 18 ล้อ เฉลี่ย 7 คัน/วัน กำหนดให้มีการขนส่ง
ในช่วงเวลาปกติ 20 ชั่วโมง/วัน คิดเป็น 2 PCU/ชั่วโมง 

 
1/ PCU (Passenger Car Unit) เป็นหน่วยเทียบเท่ากับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เนื่องจากยานพาหนะแต่ละชนิดส่งผลต่อสภาพการจราจรแตกต่างกันจึงต้องแปลง

หน่วยปริมาณยานพาหนะแต่ละชนิดให้อยู่ในหน่วยที่เทียบเท่ากัน โดยการนำปริมาณยานพาหนะแต่ละชนิดคูณด้วย ตัวแปลงหน่วยที่เรียกว่า Passenger 
Car Equivalents (PCEs) 
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   ค) รถขนส่งกากของเสียที่เพิ่มขึ้น แบ่งเป็น รถบรรทุก 6 ล้อ เฉลี่ย 1 คัน/วัน รถบรรทุก และ
รถบรรทุก 18 ล้อ เฉลี่ย 1 คัน/วัน กำหนดให้มีการขนส่งในช่วงเวลาปกติ 20 ชั่วโมง/วัน คิดเป็น 1 PCU/ชั่วโมง 

 จากการประเมินปริมาณการจราจรภายหลังขยายกำลังการผลิตของโครงการต่อสภาพการจราจรบน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 บริเวณกิโลเมตรที่ 103+700 พบว่า ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในระยะ
ก่อสร้างและระยะดำเนินการทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนและช่วงเวลาปกติ ส่งผลให้ปริมาณจราจรบนถนนเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย แต่มิได้ส่งผลให้สภาพการจราจรบนเส้นทางดังกล่าวเปลี่ยนแปลงจากเดิมแต่อย่างใด ดังนั้น จึงสรุป 
ได้ว่าปริมาณการจราจรที่เพิ่มข้ึนจากการโครงการภายหลังขยายกำลังการผลิตจะส่งผลต่อความสามารถในการ
รองรับของถนน และสภาพการจราจรของเส้นทางดังกล่าวในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามโครงการจะกำหนด
มาตรการให้หลีกเลี่ยงการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และกากของเสีย ในช่วงเวลาเร่งด่วนของชุมชน  

4.5 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

 โครงการจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขต
การศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ (การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั ้งที ่ 1) ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างข้อเสนอและขอบเขต
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนในการประชุมครั้งที่ 2 
มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดทำร่างรายงานและร่างมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ โครงการได้นำข้อวิตกกังวล 
ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพ่ือไปกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม  

 ทั้งนี้ การดำเนินโครงการก่อให้ผลกระทบทั้งผลดีและผลเสีย โดยส่วนของผลดีจะส่งผลให้มีการจ้างงานมี
งานทำเพิ่มขึ้น ช่วยลดปัญหาการว่างงาน รองลงมาทำมีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น เช่น ค้าขาย รับจ้างแรงงาน และ
รายได้จากการเก็บภาษีที่นำไปสู่การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ในส่วนของผลเสียอาจส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษ
ทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เขม่าควัน เป็นต้น รองลงมามีปัญหาการจราจรติดขัด และสุขภาพอนามัยของคนใน
ชุมชน สำหรับผลกระทบต่อปัญหาทางสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โครงการได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตลอดระยะการดำเนินการ รวมทั้งจัด
ให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อคอยติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ
โครงการให้เป็นไปตามที่มาตรการฯ กำหนด จึงคาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ 

4.6 ผลกระทบด้านสุขภาพ 

 เมื่อพิจารณาข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการของโครงการในด้านต่าง ๆ พบว่า กิจกรรมที่อาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ มลพิษทางอากาศจากปล่องระบายของโครงการ โดยกลุ่มคนที่มีโอกาสได้รับ
ผลกระทบ ได้แก่ พนักงานของโครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีการ
ควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และข้อกำหนดค่าควบคุมอัตราการ



โครงการโรงงานผลติอลมูิเนยีมแท่งและลอ้อลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นวิ ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชมุรับฟังความคิดเห็นฯ 
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ระบายมลพิษทางอากาศของนิคมฯ ประกอบกับดำเนินการจัดการด้านของเสียทุกประเภท โดยจัดให้มีการ
จัดการเพื่อลดการกระจายสู่สิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการ
เกิดผลกระทบด้านสุขภาพได้เช่นกัน และจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 สามารถคัดกรอง
ประเด็นเพื่อนำไปสู่การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ คือ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และการจัดการ
กากของเสีย โดยสิ่งคุกคามสุขภาพและคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ ได้แก่ ฝุ่นละออง สิ่งปนเปื้อน
ในน้ำเสีย และจากกากของเสีย ซึ่งจากการประเมิน พบว่า ผลกระทบด้านสุขภาพต่อชุมชน คนงานก่อสร้าง 
และพนักงานของโครงการ มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางและระดับต่ำ ซึ่งโครงการมีการกำหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เพื่อลดผลกระทบและเฝ้าระวังต่อปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน คนงานก่อสร้าง และพนักงานของ
โครงการไว้เรียบร้อยแล้วดังแสดงในหัวข้อ 5 

5. ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 จากผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเนื ่องมาจากการดำเนินงานของ
โครงการ บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไว้ใน
ตารางที่ 5-1 ถึงตารางที่ 5-3 นอกจากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น 
บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตาม
ตรวจสอบความเปลี ่ยนแปลงที ่อาจเกิดขึ ้นกับสิ ่งแวดล้อมต่าง  ๆ ที ่สำคัญ อีกทั ้งยังเป็นการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง  ๆ ที่โครงการ
นำมาปฏิบัติว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ รายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
แสดงดังตารางท่ี 5-4 และตารางท่ี 5-5 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
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ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียม 
อัลลอยของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. เรื่องทั่วไป - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิต
อลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอยของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ท่ี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลพนานิคม อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อย่างเคร่งครัด 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 
- ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที ่ตรวจวัดได้

ในช่วงดำเนินการปกติหรือมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าควบคุมหรือค่ามาตรฐาน ให้โครงการตรวจสอบหา
สาเหตุและเฝ้าระวัง เพื ่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ ้น ทั ้งนี ้ ให้สรุป
รายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดของโครงการมีค่าเกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ให้
โครงการทำการตรวจหาสาเหตุ ทำการแก้ไข และทำการตรวจวัดซ้ำเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการ
แก้ไข พร้อมท้ังกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท นิว ไทย 
วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบโดยเร็ว  
เพื่อหน่วยงานดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียม 
อัลลอยของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. เรื่องทั่วไป (ต่อ) สิ่งแวดล้อมส่งให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การ
จัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมแล้ว พ.ศ. 
2561 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

   

 - หากบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ ่ง จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี ่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากท่ีได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มี
อำนาจหน้าท่ีในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตเป็นผู้พิจารณา ดังน้ี 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 • หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไม่กระทบ
ต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการท่ีเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการท่ี
กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ 
แล้ว ให้หน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ีอนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายน้ัน ๆ ต่อไป พร้อมกับให้
จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับจดแจ้งไว้ 
ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

   

     



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 46 

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียม 
อัลลอยของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. เรื่องทั่วไป (ต่อ) • หากหน่วยงานท่ีมีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตมีความเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
โครงการหรือมาตรการนั้น ๆ อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ 
หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบ
ก่อนการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามท่ีคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้
ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ีในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตต้อง
แจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทราบด้วย 

   

2. การจัดตั้งคณะกรรมการ 

   ติดตามตรวจสอบ 

   ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
    

- เข ้าร ่วมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตล้อ
อลูมิเนียมอัลลอยของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยจะต้องเข้าร่วมคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างโครงการส่วน
ขยาย ท้ังน้ีคณะกรรมการชุดดังกล่าวให้เพิ่มเติมตัวแทนจากโครงการและชุมชนต่าง ๆ ดังน้ี   

- ชุมชนโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ 

- ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

     

     

     

     

     



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 47 

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียม 
อัลลอยของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. การจัดตั้งคณะกรรมการ 

   ติดตามตรวจสอบ 

   ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

    

1)  โครงสร ้างคณะกรรมการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่ งแวดล้อม (EIA Monitoring 

Committee) 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย 

ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทน

จากโครงการ โดยกำหนดสัดส่วนสัดส่วนผู้แทนจากภาคประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะ

กรรมการฯ ท้ังหมด รายละเอียดดังน้ี 

(1)  ตัวแทนประชาชนในพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร 

   

 (2) ผู้แทนจากหน่วยงานราชการจำนวน 5 คน ดังน้ี  
ก) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง  
ข) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 
ค) หน่วยงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดระยอง  
ง) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง 
จ) หน่วยงานด้านการปกครองในจังหวัดระยอง (จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

   

 (3)  กรรมการผู้แทนจากโครงการ จำนวน 1 ท่าน    

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากตัวแทนจาก 3 ฝ่าย จะ
ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน 1 ตำแหน่ง รองประธาน 1 ตำแหน่ง และเลขานุการ
คณะกรรมการ 1 ตำแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของท่ี
ประชุม 

หากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบวาระในการดำรงตำแหน่ง 
อาจมีการทบทวนตัวแทนชุมชนให้เหมาะสมได้โดยให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา 

   

     



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 48 

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียม 
อัลลอยของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. การจัดตั้งคณะกรรมการ 
   ติดตามตรวจสอบ 
   ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
   (ต่อ) 

2) อำนาจหน้าที ่

(1) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลให้โครงการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแสดง
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

(2) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ 
มาตรฐาน กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

(3) พิจารณาเรื ่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ 
รวมท้ังตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

   

 (4) ดำเนินการไกล่เกลี่ยร่วมเจรจาและหาข้อยุติ กรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โครงการกับชุมชน 

(5) พิจารณามาตรการในการชดเชยเยียวยากรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับ
โครงการหากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ชดเชยเยียวยาจนแล้วเสร็จ 

   

 3) ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง    
(1) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง

และอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก โดยมีระยะในการดำรงตำแหน่ง
ได้ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน 

(2) เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ 
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการซ่ึงได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าท่ี 

   



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 49 

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียม 
อัลลอยของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. การจัดตั้งคณะกรรมการ 
   ติดตามตรวจสอบ 

   ผลกระทบสิ ่ งแวดล ้อม    
   (ต่อ) 

(3) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันท่ีกรรมการพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้ได้รับ
การสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่
ของกรรมการซ่ึงตนแทน 

(4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่า 90 วันจะไม่
ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วย กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ 

(5) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
- ลาออกหรือไม่อาจทำหน้าท่ีต่อไปได้ เช่น เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต เป็นต้น 

- ไม่เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการติดต่อกัน 4 ครั ้ง หรือตามท่ี
คณะกรรมการกำหนด 

- คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อม
เสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี 

- ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นท่ีท่ีมีภูมิลำเนาโดยรอบพื้นท่ีศึกษาเกินกว่า 90 วัน 

- ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท  

- วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ 

   

 (6) หากมีกรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกหรือไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ ให้มีหนังสือแจ้ง

ต่อประธานหรือฝ่ายเลขานุการอย่างน้อย 15 วัน ก่อนท่ีจะมีกำหนดการประชุมครั้งต่อไป 

และให้ฝ่ายเลขานุการนำรายชื่อคณะกรรมการท่านใหม่แจ้งต่อท่ีประชุมในวาระต่อไป 

   



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 50 

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียม 
อัลลอยของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. การจัดตั้งคณะกรรมการ 

   ติดตามตรวจสอบ 

   ผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม    

   (ต่อ) 

(7) หากมีกรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกหรือไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ ให้มีหนังสือแจ้ง

ต่อประธานหรือฝ่ายเลขานุการอย่างน้อย 15 วัน ก่อนท่ีจะมีกำหนดการประชุมครั้งต่อไป 

และให้ฝ่ายเลขานุการนำรายชื่อคณะกรรมการท่านใหม่แจ้งต่อท่ีประชุมในวาระต่อไป 

(8) การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน

คณะกรรมการฯ ท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยมีความถี่ในการประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 

ครั้ง แต่หากพบว่า มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ กึ่งหน่ึงของคณะกรรมการฯ ท้ังหมด 

(9) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง หากมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นมาประชุม

แทนต้องมีหนังสือรับรองจากผู้แทนตัวจริงทุกครั้งจึงจะนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิ์ใน

การลงมติ  

   

 4)  งบประมาณ    

บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 

   

 - กรณีที่ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่พิสูจน์ทราบว่าเป็น
ผลกระทบมาจากการดำเนินการของโครงการ โครงการจะต้องให้การดูแลและรับผิดชอบ
ครอบคลุมหรือเกินกว่าท่ีกฎหมายกำหนดได้ตามความเหมาะสม 

- ชุมชนโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ 

- ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 3. สุนทรียภาพ - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายโครงการ 3.13 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.7 ของพื้นท่ีโครงการทั้งหมด ซึ่งจะจัด
ให้มีการปลูกไม้ยืนต้นท้ังหมด และบำรุงรักษาให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - กำหนดให้โครงการเตรียมกล้าไม้เพื่อปลูกบริเวณพื้นที่สีเขียวและสำรองกล้าไม้กรณีปลูกซ่อมแซม
หากต้นไม้ในพื ้นที ่สีเขียวตายต้องปลูกทดแทนภายใน 30 วัน และมีการบำรุงรักษาให้มีการ
เจริญเติบโตท่ีรวดเร็ว เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการป้องกันมลพิษได้ 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 51 

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียม 
อัลลอยของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 3. สุนทรียภาพ (ต่อ) - กำหนดให้โครงการมีการบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวตลอดการดำเนินงานของโครงการ 
โดยต้องมีการรดน้ำ ใส่ปุ๋ยรวมท้ังดูแลด้านโรคพืช 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

  



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 52 

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอยของบริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  คุณภาพอากาศ - บำรุงรักษาเครื่องยนต์ต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดปริมาณควันเสียท่ีอาจจะปล่อยออกมา
จากอุปกรณ์ก่อสร้างและรถบรรทุก 

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง  
และพื้นท่ีใกล้เคียง 

- ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ควบคุมอัตราเร็วของรถบรรทุกเพื่อลดควันเสียจากรถยนต์ และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองบนถนน 

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้างและ 
ถนนท่ีใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

- ตลอดช่วงก่อสร้าง 
 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - รถบรรทุกขนส่งวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง รวมท้ังเศษวัสดุ ต้องมีผ้าใบคลุมหรือปกปิดมิดชิด
เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นและฟุ้งกระจาย 

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้างและ 
ถนนท่ีใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

- ตลอดช่วงก่อสร้าง 
 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - กรณีท่ีมีวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นภายในพื้นท่ีก่อสร้างหรือพื้นท่ีใกล้เคียงโดยรอบหรือเส้นทางที่
ใช้ขนส่งผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเก็บวัสดุก่อสร้างที่ร่วงหล่นทันทีรวมทั้งทำความสะอาดใน
บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางการใช้เส้นทางหรือความสกปรกใน
บริเวณต่าง ๆ  

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง  
และพื้นท่ีใกล้เคียง 

  

- ตลอดช่วงก่อสร้าง 
 
 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

2.  เสียง - เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีท่ี
เกิดการชำรุดเสียหายให้ทำการตรวจซ่อมบำรุงก่อนนำมาใช้งาน  

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ให้ดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. 
เท่าน้ัน 

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - กำหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที ่อุดหู ที ่ครอบหู สำหรับคนงาน
ก่อสร้างในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมีระดับเสียงดัง 

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีมาตรการลดระดับเสียงดังจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้แก่ การ
ปฏิบัติตามคู่มือ การบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนซ่อมแซมดูแล
รักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 53 

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอยของบริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.  คุณภาพน้ำ - ห้ามท้ิงขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัสดุก่อสร้าง และของเสียทุกชนิดลงรางระบายน้ำท้ิง - ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม สำหรับคนงานก่อสร้าง ให้เพียงพอตามท่ีกฎหมายกำหนดและ 
ให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในการบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วม  

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

4.  การคมนาคม - กำหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด - ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง 
และถนนภายนอกโครงการ 

- ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออก - ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนการใช้งาน เช่น ระบบเบรค เป็นต้น - ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ห้ามขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงท่ีมีการจราจรคับค่ังหรือช่วงเวลาเร่งด่วนของชุมชน - ภายในพื้นท่ีก่อสร้างและ
เส้นทางท่ีต้องขนวัสดุอุปกรณ์ 

- ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จำกัดความเร็วรถยนต์ ภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง และจัดระบบและ
ทิศทางการจราจรในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการให้เหมาะสมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ และ
ถนนเข้า-ออกพื้นท่ีโครงการ 

- ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกให้บรรทุกขนส่งตามกฎหมายกำหนดและต้องจัดให้มีวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันความเสียหายของผิวจราจรและเกิด
อันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง 

- บริเวณเส้นทางขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ 

- ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - งดเว้นกิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น (06.00-08.00 น. 
และ 16.00-18.00 น.) 

- ถนนภายนอกโครงการ - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

5.  การระบายน้ำและ 
การป้องกันน้ำท่วม 

- จัดเก็บกองวัสดุก่อสร้างและเศษขยะมูลฝอยให้เหมาะสม โดยไม่อยู่ใกล้กับรางระบาย
น้ำฝนภายในโครงการ รวมท้ังการดูแล ขุดลอกรางระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์หรือ
ตามความจำเป็น เพื่อป้องกันการกีดขวางทางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง  

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง 
 

- ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 54 

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอยของบริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6.  การจัดการ 
กากของเสีย 

- รวบรวมและเก็บวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อนำมาขายหรือนำกลับมาใช้ใหม่ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

- เศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการก่อสร้างจะให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รวบรวม จัดเก็บ และนำมาจัดเก็บ
ในอาคารเก็บของเสียเพื่อรอส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ  

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีพนักงานท่ีรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง ไปจัดเก็บใน
อาคารเก็บของเสียเพื่อรอส่งไปกำจัดพร้อมกับขยะมูลฝอยท่ัวไปของโรงงาน โดยหน่วยงานท่ี
ได้รับอนุญาต 

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

- ห้ามท้ิงขยะมูลฝอยลงในรางระบายน้ำ ท่อน้ำท้ิงในบริเวณใกล้ๆ พื้นท่ีก่อสร้าง - ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง 
และพื้นท่ีโครงการ 

- ตลอดช่วงก่อสร้าง 
 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 
- กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมถังรองรับของเสียตามจุดต่างๆ ภายในพื้นท่ีก่อสร้างอย่าง

เพียงพอ และกำหนดให้มีการคัดแยกประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการกำจัด  
- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- การคัดเลือกบริษัทรับเหมาต้องพิจารณารายละเอียดด้านการจัดการความปลอดภัยในสัญญา
ว่าจ้างให้ครอบคลุมถึงการคุ ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานท่ี
ปฏิบัติงานภายในโครงการท่ีได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้างตามกฎกระทรวง 
(กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
เกี ่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื ่อง 
หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2552 

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้ว พร้อมติดไฟส่องสว่างบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างให้ชัดเจน - ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 55 

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอยของบริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

- กำหนดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน เช่น เขตก่อสร้าง เขตจัดเก็บอุปกรณ์ เขตกองเก็บ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีป้ายเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ที่มี
ความเข้มงวดด้านความปลอดภัย 

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ในการเข้า-ออกโครงการ การจัดระเบียบการจราจรและ
สถานท่ีจอดรถ 

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 
- คนงานของบริษัทผู้รับเหมาทุกคนที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน จะต้องผ่านการอบรมและแนะนำ

ด้านความปลอดภัย 
- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 
- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย เพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงาน - ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
 - จัดให้มีการประชุมด้านความปลอดภัย เพื่อติดตามการดำเนินงานประจำวัน - ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 
- บริษัทผู้รับเหมามีหน้าที่ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับคนงาน

อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
 - มีการหมุนเวียน สลับช่วงพักระหว่างกลุ่มคนงานท่ีต้องรับผิดชอบทำงานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง

มาก 
- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
 - หลีกเลี่ยงการสื่อสารระหว่างการทำงานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง - ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 
- จัดให้มีการควบคุมความปลอดภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วย กฎระเบียบความ

ปลอดภัยในพื้นท่ี และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 
- ผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบต่อความสะอาดในบริเวณที่ผู้รับเหมาใช้   ทำงาน วัสดุเหลือใช้

และเศษวัสดุต่างๆ จะต้องกำจัดวันต่อวัน 
- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 56 

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอยของบริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. อาชีวอนามัยและ     
   ความปลอดภัย (ต่อ) 

- ให้ความรู้และคำแนะนำแก่คนงานก่อสร้างในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันโรคหรือ
อุบัติเหตุท่ีจะเกิดขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยท่ีต้องเข้ารับบริการในสถานประกอบการให้ลดลง 

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 
- จัดให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาเบื้องต้นในการปฐมพยาบาลภาวะความเจ็บป่วยให้กับ

คนงานก่อสร้าง เพื่อลดภาระการรับบริการจากสถานบริการในพื้นท่ี 
- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 
- รวบรวมสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเสียหายและการแก้ไขปัญหาเพื่อใช้ในการปรับปรุง

มาตรการด้านความปลอดภัยประจำทุกเดือน 
- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
 - กำหนดให้มีมาตรการในการชดเชยค่าเสียหายหรือเยียวยาในกรณีที ่พิสูจน์ได้ว่าเกิดผล

กระทบมาจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการต่อพนักงาน ผู้รับเหมาและประชาชน 
- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
 - กำหนดให้บริษัทที่รับเหมาจัดเตรียมจัดหาและซื้อน้ำดื่มสำหรับคนงานก่อสร้างไว้ตามจุด

พักผ่อนท่ีโครงการกำหนดไว้ 
- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

8. เศรษฐกิจ-สังคม - สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนโดยรอบโครงการตามโอกาสและความ
เหมาะสม 

- พื้นท่ีใกล้เคียงโครงการ - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที ่รับเรื ่องร้องทุกข์จากชุมชนเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนของชุมชนและ
ประสานงานดำเนินการแก้ไขตามปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขและระยะเวลา
ตามท่ีได้กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดช่วงก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดทีมงานมวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงการดำเนินงานของโครงการ 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - รับคนในท้องถิ่นเข้าทำงานให้มากท่ีสุดเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นมีงานทำและ
เพื่อทัศนคติท่ีดีต่อโครงการ 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

     
     



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 57 

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอยของบริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9. สาธารณสุข   
 

- ให้ความรู้และคำแนะนำแก่คนงานก่อสร้างในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรคหรือ
อุบัติเหตุท่ีจะเกิดขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับบริการให้มีจำนวนน้อยลง   

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลภาวะความเจ็บป่วยให้กับคนงานก่อสร้าง และรถยนต์เพื่อ  
ใช้งาน ส่งต่อหรือลำเลียงผู้ป่วยหรือผู้ได้รับอุบัติเหตุในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา 

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องดำเนินการให้คนงานทุกคนตรวจสุขภาพพื้นฐานก่อนเข้าทำงาน 
รวมถึงกำหนดมาตรการและแนวทางควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อ โดยละเอียด 

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ผู้รับเหมาต้องให้ความรู้และคำแนะนำกับคนงานในการป้องกันโรคระบาด /โรคติดต่อ 
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันโรค ดูแล/รักษา รวมถึงรณรงค์ ด้านสุขบัญญัติ โดยให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 

- ภายในพื้นท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

หมายเหตุ : บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โดยระบุเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาให้บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

  



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 58 

ตารางที่ 5-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 
1.1 การระบายมลพิษออก

จากปล่อง 

-  ควบคุมค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่องต้องไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐานของการระบายอากาศเสียจากปล่องตามค่ามาตรฐานฉบับล่าสุด และ/หรือ
มาตรฐานท่ีเข้มงวดท่ีสุดและอัตราการระบาย (Emission Loading) ต้องไม่เกินเกณฑ์ท่ีได้รับ
การจัดสรรจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โดยมีค่าอัตราการระบายมลพิษทาง
อากาศดังตารางที่ 5-6 

- ปล่องระบายมลพิษทาง
อากาศของโครงการ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ 
 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

1.2 ระบบควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ 

- ติดตั้งระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag Filter) ที่ปล่องระบายอากาศจากเตาหลอมอลูมิเนียม
และปล่องจุดขัดละเอียด เพื่อควบคุมการระบายฝุ่นละอองให้เป็นไปตามอัตราการระบายท่ี
ได้รับการจัดสรร (Emission Loading) จากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 

- ปล่องระบายอากาศจาก 
เตาหลอมอลูมิเนียมและ 
จุดขัดละเอียด 

- ตลอดช่วงดำเนินการ 
 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Low NOx ที่เตาหลอม เพื่อควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) โดยมีการควบคุมอัตโนมัติ 

- เตาหลอมอลูมิเนียม - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ติดตั้งอุปกรณ์บำบัดมลพิษทางอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) ชนิดม่านน้ำและระบบ
บำบัดมลพิษทางอากาศแบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ท่ีห้องพ่นสีน้ำ
เพ ื ่ อควบค ุมการระบาย ไซล ีนและโทล ูอ ีน ให ้ เป ็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 

- ห้องพ่นสีน้ำ - ตลอดช่วงดำเนินการ 
 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดทำแผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) ซ่ึง
กำหนดระยะเวลาและรายการตรวจชัดเจน สำหรับระบบรวบรวมและระบายอากาศ 
ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา 
โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด ประกอบด้วย 
• การตรวจสอบการทำงานของระบบพัดลมและท่อดูดอากาศ 
• การตรวจสอบระบบสายพานและมอเตอร์ต่าง ๆ 
• การตรวจสอบระบบหมุนเวียนและกระจายน้ำ ได้แก่ ปั๊มน้ำ (Pump), หัวฉีด (Injector), 

ตัวกลาง (Media) และตัวกรอง (Strainer)  

- ระบบบำบัดมลพิษทาง
อากาศ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ 
 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 59 

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.2 ระบบควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ (ต่อ) 

- จัดเตรียมอะไหล่สำรองที่จำเป็นสำหรับระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้เพียงพอ  และ
พร้อมสำหรับใช้งานการแก้ไขซ่อมบำรุง เมื่อระบบบำบัดมลพิษทางอากาศเกิดขัดข้อง 

- ระบบบำบัดมลพิษทาง
อากาศ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดทำคู่มือการเดินเครื่องของระบบการจัดการด้านคุณภาพอากาศทุกประเภทและมีการ
ฝึกอบรมพนักงานเดินเครื่องและผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศให้มีความชำนาญ 

- ระบบบำบัดมลพิษทาง
อากาศ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - กรณีที่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศมีการทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุด ขัดข้อง หรือมีการ
ระบายมลสารเกินกว่าค่ามาตรฐาน จะต้องทำการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขโดย
ทันที และต้องหย ุดดำเนินการหลอมจนกว่าจะทำการปร ับปร ุงแก ้ไขให ้เร ียบร ้อย 
จึงดำเนินการผลิตต่อ ท้ังน้ี จะต้องบันทึกสาเหตุการตรวจสอบและแก้ไขไว้ทุกครั้ง 

- ระบบบำบัดมลพิษทาง
อากาศ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

1.3 ผู้ควบคุมระบบบำบัด
มลพิษทางอากาศ 

 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนด
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนด
คุณสมบัติของผู ้ควบคุมดูแล ผู ้ปฏิบัต ิงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ ้นทะเบียน 
ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และประกาศ
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

2. คุณภาพน้ำ     
2.1 ระบบรวบรวมน้ำเสีย - กำหนดให้ระบบระบายน้ำเสียของโครงการแยกจากระบบระบายน้ำฝนโดยเด็ดขาด  

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียลงรางระบายน้ำฝน 
- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
 - กำหนดให้เก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกากของเสียท้ังหมดในอาคารท่ีมีหลังคาปกคลุมเพื่อ

ป้องกันน้ำฝนชะล้างสารพิษลงสู่รางระบายน้ำฝน  
- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

     



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 60 

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.2 น้ำเสียจากสำนักงาน/ 
โรงอาหาร 

- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารที่ผ่านการบำบัดขั้นต้น
ด้วยการดักไขมันและน้ำเสียจากอาคารสำนักงาน (ห้องน้ำ-ห้องส้วม) ให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์
คุณภาพน้ำทิ้งตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 76/2560 เรื่อง กำหนด
มาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 
ก่อนระบายเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ 
 

- ตลอดช่วงดำเนินการ 
 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ตรวจสอบการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป ท่ีรับน้ำเสียจากกิจกรรมการใช้น้ำจาก
ห้องน้ำ -ห้องส้วม ในความถี่ทุก 1 เดือน และให้บริษัทผู้ออกแบบเข้ามาตรวจสอบและปรับ
การเดินระบบทุก 4 เดือน 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ 
 

- ตลอดช่วงดำเนินการ 
 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีถังพักน้ำทิ้ง (Holding Tank) ขนาด 123 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บน้ำทิ้งหลังผ่าน
การบำบัดจากถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป ซึ่งเก็บน้ำทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยมีการวาง
ท่อรวบรวมน้ำเสียจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแต่ละชุดมาเข้าถังพักน้ำทิ้ง ก่อนระบายลงสู่
ระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ต่อไป  

- ภายในพื้นท่ีโครงการ 
 

- ตลอดช่วงดำเนินการ 
 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

2.3 น้ำเสียจาก
กระบวนการผลิต 

 

- น้ำเสียจากกระบวนการผลิตและน้ำระบายทิ้งจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบม่านน้ำ 
ทั ้งหมดประมาณ 367 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกรวบรวมและส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัด 
น้ำเสียเคมีของโครงการ 

- กระบวนการผลิตของ
โครงการ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ 
 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

- โครงการต้องควบคุมน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียเคมีของโครงการ ให้
มีค่าอยู ่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำทิ ้งตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่ี 
76/2560 เรื ่อง กำหนดมาตรฐานทั ่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู ่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ก่อนระบายเข้าสู ่ระบบรวบรวมน้ำเส ียของน ิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง  

- ระบบบำบัดน้ำเสียเคมีของ
โครงการ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ 
 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.4 การควบคุมและ  
ตรวจสอบระบบ 
บำบัดน้ำเสีย  

- จัดให้มีถังตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียเคมี กรณีน้ำทิ้งภายหลังการ
บำบัดผ่านมาตรฐานจะถูกส่งไปยังถังพักน้ำทิ้งของโครงการ (Holding Tank) ขนาด 384 
ลูกบาศก์เมตร แต่หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกสูบกลับเข้าถังพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency 
Tank) ขนาด 534 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลากักเก็บ 1 วัน ถูกออกแบบให้รองรับน้ำท้ิง
ภายหลังการบำบัดท่ีไม่ผ่านมาตรฐาน 

- ระบบบำบัดน้ำเสียเคมีของ
โครงการ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ 
 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - หากน้ำทิ้งจากโครงการมีค่าเกินมาตรฐานที่ยอมระบายเข้าสู่ระบบบำบัดส่วนกลางของ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โครงการจะต้องหยุดระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน และ
ทำการนำน้ำจากถังพักน้ำท้ิงฉุกเฉิน กลับไปบำบัดใหม่จนกระท่ังได้มาตรฐานก่อนจึงระบายลง
สู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางได ้

- ระบบบำบัดน้ำเสียเคมีของ
โครงการ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ 
 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - กรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเคมีของโครงการขัดข้อง โครงการจะไม่ระบายน้ำเสียออกจาก
ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยต้องดำเนินการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย เคมีของโครงการโดยเร็ว 
หากแก้ไขไม่แล้วเสร็จ โครงการจะส่งน้ำเสียไปบำบัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขระบบแล้วเสร็จ 

- ระบบบำบัดน้ำเสียเคมีของ
โครงการ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ 
 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำตามท่ีกฎหมายกำหนด - ระบบบำบัดน้ำเสียเคมีของ
โครงการ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) และตรวจสอบ
ระบบบำบัดน้ำเสียเคมเีป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
กรณีที่พบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียเคมีไม่สามารถทำงานได้ตามค่าที่ออกแบบให้ดำเนินการ
ตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

- ระบบบำบัดน้ำเสียเคมีของ
โครงการ 
 

- ตลอดช่วงดำเนินการ 
 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ติดต ั ้งเคร ื ่องตรวจว ัด EC/TDS Online (Electric Conductivity/Total Dissolve Solid) 
บริเวณบ่อน้ำทิ ้งหลังการบำบัด (Treated Water Tank) ของระบบบำบัดน้ำเสียเคมี เพื่อ
ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ก่อนระบายน้ำท้ิงภายหลังผ่านการ
บำบัดเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 

- ระบบบำบัดน้ำเสียเคมีของ
โครงการ 
 

- ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. ระดับเสียง     
3.1 การควบคุมเสียงจาก

แหล่งกำเนิด 
- กำหนดแผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) สำหรับ

เครื ่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และไม่เป็น
แหล่งกำเนิดเสียงดัง โดยต้องมีการระบุช่วงเวลาและกิจกรรมท่ีดำเนินงานอย่างชัดเจน 

- เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

3.2 การป้องกันที่ตัวกลาง   
 

- ตรวจวัดระดับเสียงภายในอาคารผลิต เพื่อจัดทำเส้นระดับเสียงที่เท่ากัน (Noise Contour 
Map) ภายหลังพัฒนาโครงการภายในระยะเวลา 1 ปี และทบทวนทุก ๆ 3 ปี เพื ่อนำผล
การศึกษามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในโรงงานต่อไป 

- อาคารผลิต - 1 ครั้งใน 1 ปีหลังการ
พัฒนาโครงการและ
ทบทวนทุก 3 ปี 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดทำห้องควบคุม (Control Room) ที่สามารถป้องกันเสียงดังเพื่อใช้ปฏิบัติงานควบคุมการ
ทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ควบคุมการดำเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อมิให้ระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วของโครงการมี
ค่าสูงเกินกว่า 70 เดซิเบลเอ หากพบว่ามีค่าระดับเสียงสูงเกินกว่าท่ีกำหนด จะต้องดำเนินการ
ปรับปรุงและแก้ไข 

- ริมรั้วรอบโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ติดตั้งเครื่องจักรในกระบวนการผลิตท้ังหมดไว้ภายในอาคารผลิต - อาคารผลิต - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

4. การใช้ประโยชน์ที่ดิน - โครงการต้องตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มีความสอดคล้องตามประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 103/2556 เรื่อง การพัฒนาท่ีดินสำหรับผู้ประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรม 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

5. การจัดการกากของเสีย 
 

- นำหลักการ 3R มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอุตสาหกรรมใน
โครงการ เพื่อคัดแยกวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือวัสดุที่มีมูลค่าจำหน่ายให้ผู้รับซ้ือ
เอกชน 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 63 

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5. การจัดการกากของเสีย 
(ต่อ) 

 

- การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอุตสาหกรรมต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535  

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ปฏิบัติตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 79/2554 เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีเกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม ดังน้ี 
• การจัดการกากอุตสาหกรรม ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม

กำหนดเกี ่ยวกับการจัดการสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วและส่งรายงานประจำปีให้
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ภายในวันท่ี 1 มีนาคม ของปีถัดไป  

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 • การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และส่ง
รายงานประจำปีให้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ภายในวันท่ี 1 มีนาคม
ของปีถัดไป 

   

 - เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและกากของเสียอุตสาหกรรมไว้ในภาชนะที่เหมาะสมมีฝาปิดมิดชิด 
และรวบรวมไว้ในพื้นท่ีเก็บของเสียในอาคาร 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - การจัดเก็บ การขนย้าย และการกำจัดของเสียอันตรายและไม่อันตราย ต้องเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของกฎหมาย 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - โครงการเลือกใช้บริการจากผู้ขนส่ง และผู้กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ท่ีมีมาตรฐานใน
การดำเนินงานเป็นท่ียอมรับ และได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่าน้ัน 

- ภายในและภายนอกพื้นท่ี
โครงการ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - แนบเอกสารท่ีรับกำจัดกากของเสียทุกประเภทจากหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ไว้ในรายงานผลการปฏิบัต ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 64 

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5. การจัดการกากของเสีย 
(ต่อ) 

- พิจารณาเลือกผู้รับขนส่งกากของเสียอันตรายที่มีระบบติดตามขนส่งด้วยระบบ จีพีเอส (GPS) 
เพื่อให้มั่นใจว่าของเสียของโครงการ ได้ขนส่งไปที่สถานีที่รับกำจัด และมีการกำจัดอย่าง
ถูกต้อง ตามที่ระบุในเอกสารกำกับการขนส่ง (Manifest) และต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีระบบการตรวจสอบ (Audit) ผู้รับกำจัด ก่อนเลือกใช้บริการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับกำจัด
ให้มีมาตรฐานในการดำเนินการได้อย่างแท้จริง 

- ผู้รับกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ี
ไม่ใช้แล้ว 

- ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม ตามท่ีกฎหมายกำหนด - พื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

5.1 ขยะมูลฝอยจากการ
อุปโภคบริโภคของ
พนักงาน  

- ขยะมูลฝอยจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน แบ่งออกเป็น 4 ชนิด มีการดำเนินการ ดังน้ี 
• มูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ ประมาณ 200.0 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังขยะแบบแยกประเภทและ

มีฝาปิดมิดชิด ก่อนติดต่อให้บริษัทหรือหน่วยงานที ่ได้ร ับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้เข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลต่อไป 

• มูลฝอยท่ีสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ประมาณ 100.0 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังรองรับ
ของเสียรีไซเคิลวางกระจายตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการและรวบรวมไปคัดแยก
เพื่อส่งของเสียแต่ละประเภทนำไปรีไซเคิลต่อไป 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 • มูลฝอยท่ัวไปท่ีมีลักษณะท่ีย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
ประมาณ 10.0 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังขยะแบบแยกประเภทและมีฝาปิดมิดชิด ก่อนติดต่อ
ให้บริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้ามาเก็บขนเพื่อ
นำไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลต่อไป 

• มูลฝอยอันตราย ประมาณ 10.0 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังรองรับของเสียอันตราย และส่งไป
กำจัดยังบริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

   



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 65 

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5.2 ของเสียจาก
กระบวนการผลิต 

- จัดให้มีอาคารและพื้นท่ีจัดเก็บของเสียของโครงการจำนวน 2 จุด ได้แก่ อาคารเก็บของเสีย 
ขนาดพื้นท่ี 195 ตารางเมตร และพื้นที่จัดเก็บกากตะกรันอลูมิเนียม (Dross) ด้านข้างเตา
หลอม ขนาดพื้นท่ี 210 ตารางเมตร เพื่อจัดเก็บของเสียท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดภายในโครงการ โดย
เป็นอาคารท่ีมีหลังคาปิดคลุม เพื่อป้องกันการชะล้างสารอันตรายโดยน้ำฝนลงสู่ระบบระบาย
น้ำและพื้นที่โดยรอบ และจัดแบ่งประเภทของเสียอย่างชัดเจน โดยจะต้องไม่ทำให้เกิดการ
ปนเปื้อนของของเสียอันตรายไปสู่ของเสียประเภทอื่นๆ 

- อาคารเก็บของเสีย 
และพื้นท่ีเก็บขี้เตาอลูมิเนียม 

- ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - วัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ จะรวบรวมเก็บไว้ภายในพื้นที่จัดเก็บขยะและกากของเสีย และ
ให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การกำจัดสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 กากของเสียอันตราย    

• กากตะกรันอลูมิเนียม (Dross) ประมาณ 1,500.0 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังเหล็กขนาด 3 
ลูกบาศก์เมตร จัดเก็บในอาคารเก็บกากตะกรันอลูมิเนียม ขนาดพื้นที่ 36 ตารางเมตร ส่ง
ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำไปใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น  ๆ
เช่น การหลอมเป็นอลูมิเนียม 

   

 • กากสีน้ำ ประมาณ 140.0 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังเหล็ก ขนาด 30 ลิตร จัดเก็บในอาคาร
เก็บของเสีย ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  รับไปทำ
เชื้อเพลิงผสม  

   

 • กากสีฝุ่น ประมาณ 200.0 ตัน/ปี รวบรวมใส่กล่องกระดาษ ขนาด 16 กิโลกรัม จัดเก็บใน
อาคารเก็บของเสีย ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปทำ
เชื้อเพลิงผสม 

   



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5.2 ของเสียจาก
กระบวนการผลิต 
(ต่อ) 

• น้ำยาหล่อเย็นท่ีใช้แล้ว ประมาณ 150.0 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร จัดเก็บ
ในอาคารเก็บของเสีย ส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปทำ
เชื้อเพลิงผสม 

• ภาชนะปนเปื้อนและวัสดุปนเปื้อน ประมาณ 8.0 ตัน/ปี รวบรวมวางบนพาเลท จัดเก็บใน
อาคารเก็บของเสีย ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับภาชนะ
ปนเปื้อนไปปรับเสถียรและฝังกลบอย่างปลอดภัยและรับวัสดุปนเปื้อนไปทำเชื้อเพลิงผสม 

   

 • ทินเนอร์ที่ใช้แล้วและน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว ประมาณ 10.0 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังเหล็ก 
ขนาด 200 ลิตร จัดเก็บในอาคารเก็บของเสีย ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม นำไปใช้ประโยชน์ใหม่ 

   

 กากของเสียไม่อันตราย    
• กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ประมาณ 150.0 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถุงบิ๊กแบค ขนาด 350 

กิโลกรัม จัดเก็บในพื้นที่บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม รับไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 

   

 • ฝุ่นทราย ประมาณ 200.0 ตัน/ปี รวบรวมใส่ลังไม้ ขนาด 0.8 ลูกบาศก์เมตร จัดเก็บใน
อาคารเก็บของเสีย ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปฝัง
กลบตามหลักสุขาภิบาล 

• เศษขี้กลึงละเอียด ประมาณ 182.0 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร จัดเก็บใน
อาคารเก็บของเสีย ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปใช้
ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การหลอมเป็นอลูมิเนียม 

• เศษขี้กลึงไม่ละเอียด ประมาณ 5,000.0 ตัน/ปี จะถูกลำเลียงจากผ่านระบบเกลียวลำเลียง
ไปยังระบบสายพานในอาคารหลอมและหล่อขึ้นรูปก่อนเข้าสู่หน่วยเตรียมขี้กลึงเพื่อเตรียม
สภาพเศษขี้กลึงก่อนนำกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบร่วมในเตาหลอมอีกครั้ง 

   



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5.2 ของเสียจาก
กระบวนการผลิต 
(ต่อ) 

• เศษเหล็กจากการซ่อมบำรุง ประมาณ 500.0 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังเหล็ก ขนาด 25  
ลูกบาศก์เมตร จัดเก็บในอาคารเก็บของเสีย ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับไปคัดแยกเพื่อจำหน่ายต่อไป 

• บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก และบรรจุภัณฑ์ท่ีไม้ ประมาณ 50.0 
ตัน/ปี รวบรวมวางบนพาเลท จัดเก็บในอาคารเก็บของเสีย ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปคัดแยกเพื่อจำหน่ายต่อไป 

• เมมเบรน RO ที่เสื่อมสภาพ ประมาณ 0.2 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร 
ส่งให้หน่วยงานที ่ได้ร ับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำไปฝังกลบตามหลัก
สุขาภิบาลทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนเมมเบรน โดยไม่มีการกักเก็บไว้ภายในโครงการ 

   

 • อิฐทนไฟ ประมาณ 500.0 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังเหล็ก ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร ส่งให้
หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลทุก
วัน ท่ีมีการซ่อมแซมเตาหลอมและเตาพัก โดยไม่มีการกักเก็บไว้ภายในโครงการ 

   

 • ฝุ่นจากระบบ Bag Filter ประมาณ 672.0 ตัน/ป ีรวบรวมใส่ถุงบิ๊กแบค ขนาด 350 กิโลกรัม 
จัดเก็บในอาคารเก็บของเสีย ส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับ
ไปปรับเสถียรและฝังกลบอย่างปลอดภัย 

   

 • Activated Carbon ที่เสื่อมสภาพ ประมาณ 7.2 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถุงบิ๊กแบค ขนาด 
350 กิโลกรัม ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำไป 
ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน ที ่มีการเปลี่ยน Activated Carbon โดยไม่มีการ 
กักเก็บไว้ภายในโครงการ 

• ถุงกรองฝุ่นเสื่อมสภาพ ประมาณ 3.0 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถุงบิ๊กแบค ขนาด 350 กิโลกรัม 
ส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล
ทุกวัน ท่ีมีการเปลี่ยนถุงกรองฝุ่นเสื่อมสภาพ โดยไม่มีการกักเก็บไว้ภายในโครงการ 

   



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 • แผ่นกรองอากาศจากห้องพ่นสี ประมาณ 0.4 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถุงบิ ๊กแบค ขนาด 350 
กิโลกรัม ส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำไปฝังกลบตามหลัก
สุขาภิบาลทุกวัน ท่ีมีการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศโดยไม่มีการกักเก็บไว้ภายในโครงการ 

   

 -  จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ตามท่ีกฎหมายกำหนด - ภายในพื้นท่ีโครงการ -  ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

6. ระบบระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วม 

- โครงการต้องแยกระบบรวบรวมและระบายน้ำฝนออกจากระบบรวบรวมและระบายน้ำเสีย
โดยเด็ดขาด และรวบรวมน้ำฝนท่ีตกภายในพื้นท่ีโครงการส่งไปยังระบบระบายน้ำของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - กำกับดูแลมิให้มีการท้ิงเศษวัสดุ และขยะมูลฝอยท่ีอาจอุดตันในรางระบายน้ำภายในพื้นท่ี
โครงการ รวมท้ังกำหนดแผนการทำความสะอาด และเก็บกวาดท่อระบายน้ำรวมท้ังโครงการ 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

7.  การคมนาคม - กำหนดและกำกับดูแลให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด - ภายในและภายนอกพื้นท่ี
โครงการ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - มีระบบการตรวจสอบยานพาหนะ รถบรรทุก และบุคคลที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ 

- ทางเข้า-ออก โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ควบคุมความเร็วรถทุกชนิดท่ีเข้ามาภายในพื้นท่ีโครงการให้ไม่เกิน 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง  - ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณทาง เข้า-ออกโครงการ - ทางเข้า-ออก โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกให้บรรทุกขนส่งตามกฎหมายกำหนดและต้องจัดให้มีวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นของวัสดุ เพื่อป้องกันความเสียหายของผิวจราจร 

- เส้นทางขนส่ง - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 69 

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. การคมนาคม (ต่อ) - หลีกเลี ่ยงทำการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และกากของเสีย ในช่วงเวลาเร่งด่วน
ระหว่างช่วงเวลา 06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น. 

- ถนนภายนอกโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - กวดขันให้พนักงานขับรถใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด - ภายในและภายนอกพื้นท่ี
โครงการ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

8. เศรษฐกิจ-สังคม - จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมและบริการสังคมต่างๆ กับทางชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างโรงงานกับชุมชน 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ให้โอกาสและสนับสนุนแรงงานในท้องถิ่นเข้าทำงานตามความรู้ความสามารถท่ีโรงงานรับ
สมัครเป็นอันดับแรก เพื่อให้โรงงานและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้ 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดทีมงานมวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ถึงการดำเนินงานของโครงการ ความต้องการ/ปัญหาที่ชุมชนได้รับ เพื่อเป็นแนวทางในการ
กำหนดมวลชนสัมพันธ์และจัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษทั นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ให้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หรือชุมชน เมื่อได้รับการติดต่อ
ขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะร้องเรียนจากชุมชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อรับทราบปัญหา
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้
ชุมชนรับทราบ ตามผังรับเรื่องร้องเรียนดังรูปท่ี 1 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - กรณีที่พบว่าสาเหตุของปัญหาการร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุมาจากการดำเนินการ
ของโครงการโดยตรง บริษัท นิว ไทย วีลเมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบชดเชย
ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นในการติดตามตรวจสอบตามแนวทางการแก้ไขปัญหา 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากโครงการ ทุกครั้งและการแก้ไขปัญหาเพื่อเปรียบเทียบข้อ
ร้องเรียนในแต่ละปี รวมทั้งประเมินผลและหามาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ และสรุปเสนอ
ผู้บริหารโครงการทุกปี 

- ชุมชนโดยรอบโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 70 

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.  สาธารณสุข - ให้ความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ในพื้นท่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของชุมชน 

- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - แจ้งจำนวนและช่วงอายุของแรงงานภายในพื้นที่โครงการให้กับหน่วยงานด้านสุขภาพทราบ 
เพื่อประโยชน์ในการวางแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพของหน่วยงาน 

- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ โดยมีการประสานงานและแจ้ง
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีเพื่อพิจารณาเข้าร่วมเป็นประจำทุกปี 

- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี
และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายการดูแลและ 
เฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชนอย่างต่อเน่ืองร่วมกับการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม 

- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ให้การสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือคณะกรรมการเฝ้าระวัง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการจัดให้มีอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในการติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - กำหนดมาตรการและแนวทางควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อ โดยละเอียด - พื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ให้ความรู้และแนะนำพนักงานในการป้องกันโรคระบาด/โรคติดต่อ รวมถึงรณรงค์ด้านสุข
บัญญัติ โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 

- พื้นท่ีโครงการและหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นท่ี 

- ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีเอกสารความปลอดภัยด้านเคมีภัณฑ์ (SDS) ฉบับภาษาไทยตามที่กฎหมายกำหนด 
เพื่อสามารถอ่านและแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที 

- พื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

     
     



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.  อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย 

    

10.1 การอบรม - จัดอบรม/ให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และเพียงพอกับ
ลักษณะงานแก่พนักงาน อาทิ 
• การเก็บรักษา การขนถ่ายและเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สารเคมี และกากของเสีย 
• ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์การทำงานในพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 
• การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานท่ีทำงาน 
• การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
• การฝึกซ้อมและใช้อุปกรณ์ผจญเพลิง 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

10.2 การบริหารจัดการ
ทั่วไป 

- ดำเนินนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างชัดเจนให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอื่นๆ ท่ีเหมาะสม 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และประกาศให้เป็นท่ี
รับทราบโดยท่ัวถึง 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - โครงการต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเกี ่ยวกับการทํางานจนกว่าพนักงานจะ
สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมทั้งมีการควบคุม กำกับ ดูแล โดยกำหนดให้เป็น
หน้าท่ีรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - กำหนดผู้ร ับผิดชอบและหน้าที ่ในการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ 
หัวหน้างาน/หัวหน้ากะที่ทำหน้าที่ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบทุกวัน และ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ ทำหน้าท่ีตรวจสอบท้ังพื้นท่ีโรงงาน หากพบ
พื้นที ่ที ่เป็นอันตรายต่อการทำงานหรือการกระทำที่ผิดข้อกำหนด ผู ้ตรวจสอบต้องแจ้ง
ผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขต่อไป 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 72 

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.2 การบริหารจัดการ
ทั่วไป (ต่อ) 

- จัดทำระบบสื่อสารความปลอดภัยในการทำงานทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาจีนโดย
ต้องมีการอบรมให้พนักงานทราบเป็นประจำทุกปี 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit) - ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดทำคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการ
ปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย เช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีอาจเป็นอันตราย การสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล กฎความปลอดภัยเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีเอกสารความปลอดภัยด้านเคมีภัณฑ์ (SDS) ฉบับภาษาไทย เพื่อสามารถอ่านและแก้ไข
ปัญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นท่ีโครงการ และแผนการประสานงาน
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก (ดังรูปที่ 2) ตลอดจนการฝึกซ้อมตามแผนดังกล่าว
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

10.3 อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล 

- ติดตั้งป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ประเภทอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ต้องสวม
ใส่ในแต่ละบริเวณ เพื่อให้พนักงานและผู้ท่ีเข้าไปในพื้นท่ีดังกล่าวได้ทราบอย่างชัดเจน 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

- จัดเตรียมอุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตาม
ลักษณะงาน โดยมีจำนวนเพียงพอ รวมทั้งมีแผนการดูแลรักษา ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับลักษณะงานที่เป็นอันตราย ความสำคัญของการใช้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล วิธีการใช้งานถนอมรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

10.4 เสียง - กำหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงและทำสัญลักษณ์บริเวณที่มีเสียงดัง และกำหนดให้
พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะปฏิบัติงานในบริเวณนั้น ได้แก่ ที ่ครอบหู  
(Ear Muff) หรือท่ีอุดหู (Ear Plug) กรณีพนักงานต้องปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดังมากกว่า 
85 เดซิเบล (เอ) ต้องจัดหาท่ีครอบหูให้พนักงานแทนท่ีอุดหู 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 73 

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.4 เสียง (ต่อ) - กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - กำหนดให้ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที ่เสียงดังตั้งแต่  
85 เดซิเบลเอ และจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ตามกฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ปีละ 1 ครั้ง 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

10.5 ความร้อน  - กำหนดให้พนักงานท่ีทำงานประจำในพื้นท่ีท่ีมีความร้อนสูง ได้แก่ บริเวณหน้าเตาหลอมและ
เตาพัก ต ้องสวมใส ่อ ุปกรณ์ป ้องก ันความร ้อนทุกคร ั ้งท ี ่ปฏ ิบ ัต ิงาน ประกอบด้วย  
ชุดและรองเท้าป้องกันความร้อน ถุงมือป้องกันความร้อน หน้ากากครอบเต็มใบหน้า และ
หน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดมีเส้นใยประจุไฟฟ้าสถิตย์ และชั้นถ่านกัมมันต์ 
ป้องกันอนุภาคฝุ่นละออง และฟูมโลหะ 

- บริเวณเตาหลอม - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - กำหนดให้มีการติดตั ้งพัดลมระบายความร้อนบริเวณหน้าเตาหลอม พร้อมจัดน้ำดื ่มเย็น
บริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีดังกล่าว 

- บริเวณเตาหลอม - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดเวลาทำงานและเวลาพักให้เหมาะสมเพื่อช่วยลดการสะสมความร้อนในร่างกายและ
อันตรายจากความร้อนตามกฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หรือฉบับล่าสุด 

- บริเวณเตาหลอม - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับความร้อนให้เหมาะสม รวมทั้งให้พนักงานใหม่
คุ้นเคยกับการทำงานท่ีมีสภาวะแวดล้อมท่ีร้อนเสียก่อนแล้วจึงทำงานประจำ 

- บริเวณเตาหลอม - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.6 อุบัติเหตุ - จดบันทึกสถิติอุบัติเหตุ และทำการศึกษาถึงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง และมี
การจัดทำแผนปฏิบัติการ และกำหนดความรับผิดชอบของบุคคลในกรณีท่ีมีอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - กำหนดให้มีการวิเคราะห์อุบัติเหตุจากการทำงาน กรณีพบว่าปัญหาเกิดจากเครื่องจักร/
อุปกรณ์ให้ทำการปรับปรุงโดยติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เครื่องจักรนั้นๆ รวมท้ัง 
ปรับปรุงแก้ไขเอกสารปฏิบัติงาน (Work Instruction) ให้เหมาะสมกับลักษณะงานท่ี
เปลี่ยนแปลงไป   

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

10.7 สุขภาพพนักงาน - จัดให้มีสิ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลที่เพียงพอตามกฎกระทรวง 

(กระทรวงแรงงาน) ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ พ.ศ. 2548 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีสมุดประจำตัวพนักงานและปฏิบัติตามกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) เรื่อง 

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงาน

ตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มอก. 2547-2555 แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพจาก

การประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดส่งพนักงานที่เกิดการเจ็บป่วยเข้ารับการรักษายังสถานบริการสุขภาพ หากเกินขีด

ความสามารถห้องพยาบาลของโครงการ 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ตรวจสุขภาพพนักงานใหม่และพนักงานประจำ ในกรณีที่ผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน

ฝ่ายผลิตมีความผิดปกติจากการทำงาน ต้องระบุสาเหตุของความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับพนักงาน 

และแนวทางการป้องกันและแก้ไขในอนาคต 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

     



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 75 

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.7 สุขภาพพนักงาน 
(ต่อ) 

- กรณีที่สรุปได้ว่าพนักงานมีผลการตรวจสุขภาพมีแนวโน้มของการผิดปกติจากการทำงาน
โดยการวิเคราะห์จากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โครงการจะดำเนินการดังน้ี 
(1) พิจารณาหมุนเวียน/สับเปลี่ยนพนักงานไปทำงานในพื้นท่ีท่ีไม่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
(2) ดำเนินการตรวจซ้ำโดยแพทย์ทางด้านอาชีวอนามัยและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ

แพทย์โดยเคร่งครัด 
(3) เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหรือดำเนินการรักษาพนักงานจนปกติจึงจะพิจารณาให้กลับเข้า

มาปฏิบัติงานในพื้นท่ีเดิม 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

10.8 ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 

- จัดให้มีระบบตรวจสอบ ตรวจจับ และสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติเพื ่อเตือนภัย 
แก่พนักงานในการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตามมาตรฐานการออกแบบที่เป็นท่ี
ยอมรับและสอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยบริเวณอาคารผลิต ดังน้ี  
• สัญญาณแจ้งเหตุ (Fire Alarm) 
• ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) 
• เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  
• ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)  
• ป้ายเตือนอันตราย และป้ายบอกทางหนีไฟ  

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีการทดสอบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการ
ทดสอบซ่ึงได้รับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และ/หรือ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดทำแผนงานการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบดับเพลิง โดยดำเนินการตาม
แผนงานท่ีกำหนด เพื่อสามารถแก้ไขและตรวจสอบความพร้อมในการใช้งาน 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - จัดให้มีอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการออกแบบที่เป็นที่ยอมรับและ
สอดคล้องกับกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช้ 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. อันตรายร้ายแรง     
11.1 การป้องกันและลด

อุบัติภัยของสถานี
ควบคมุ (Metering 
Station) และแนวท่อ
ขนส่งก๊าซธรรมชาต ิ

- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผง (Powder Extinguisher) ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 2 ชุด โดย
ติดตั้งในท่ีท่ีสะดวกต่อการใช้งาน และมีป้ายบอกอย่างชัดเจน 

- สถานีควบคุม MRS และ
พื้นท่ีถังเก็บ LNG 

- ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจตราแนวท่อและสถานีควบคุมเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบ
ความผิดปกติของแนวท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสถานีควบคุม 

- แนวท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

- จัดให้มีแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) รวมถึงการ
ตรวจสอบสภาพท่อและความเรียบร้อยของระบบท่อภายในพื้นท่ีโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

- แนวท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

- สำรวจรอยรั่วของก๊าซธรรมชาติตลอดแนวท่อขนส่งของโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ASME B31.3 เป็นประจำทุกปี 

- แนวท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ตรวจสอบสภาพของ Insulation Joint/Flange ตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการเพื่อ
ป้องกันการรั่วหรือลัดวงจร หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.3 เป็นประจำทุกป ี

- แนวท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ตรวจสอบการสึกกร่อนตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่มีความ
เสี่ยงสูง เช่น บริเวณข้องอ เป็นต้น และบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอ 

- แนวท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

- จัดให้มีระบบตรวจจับ (Detection) เพื่อป้องกันก๊าซรั่วไหล และสามารถรายงานด้วยระบบ
เชื่อมโยงอัตโนมัติ (On-Line Report) ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

- แนวท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

- ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

11.2 การฝึกอบรมด้าน 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- จัดให้มีการอบรม/ให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมแก่พนักงานท่ี
ปฏิบัติงานเกี ่ยวข้องกับการใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยหัวข้อฝึกอบรม เช่น กฎระเบียบความ
ปลอดภัยและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในในเขตระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วิธีการปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
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ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.3 การเตรียมความ 
พร้อมและการ
ปฏิบัติกรณีก๊าซ
รั่วไหล 

- จัดให้มีแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดการรั่วไหลหรือเกิดเหตุเพลิงไหม้จากก๊าซ
ธรรมชาติและฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

- กำหนดให้ออกแบบระบบแจ้งเหตุและระงับอัคคีภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากล เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ลุกลามบริเวณโดยรอบ 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

11.4 อันตรายเนื่องจาก
การระเบิดของ 
หม้อน้ำ 

- ด้านวิศวกรรม 
• จัดให้มีลิ ้นนิรภัย (Safety Valve) และการติดตั ้งที ่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยท่ีเป็นท่ียอมรับ 
• จัดให้มีมาตรวัดระดับน้ำและการติดตั้งที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที ่เป็น  

ท่ียอมรับ พร้อมท้ังระบบสัญญาณเตือนเม่ือระดับน้ำต่ำกว่าขีดอันตราย 
• จัดให้มีมาตรวัดความดันและการติดตั้งท่ีเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยท่ีเป็นท่ียอมรับ 
• จัดให้มีฉนวนท่ีเหมาะสมหุ้มเปลือกหม้อน้ำและท่อท่ีร้อนท้ังหมด 

- บริเวณหม้อน้ำ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 - ด้านการจัดการ 
• ตรวจ และทดสอบการติดตั้งตามมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ 
• ทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งาน โดยการควบคุมของวิศวกรท่ีได้รับอนุญาต

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 
• ควบคุมการทำงานของหม้อน้ำด้วยระบบอัตโนมัติในกรณีที่ระบบควบคุมการทำงาน  

มีสัญญาณเตือนอันตรายเนื่องจากระดับน้ำในหม้อน้ำสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดหรือ
แรงดันสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดในระดับ High High Alarm จะตัดระบบเชื้อเพลิง
และหยุดการทำงานของหม้อน้ำทันที 

• ตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ำก่อนป้อนเข้าสู่หม้อน้ำและในระบบหม้อน้ำตามความถี่ท่ี
ผู ้ออกแบบกำหนดเพื่อควบคุมคุณภาพให้เหมาะสมต่อการเดินเครื ่องและเป็นการ
ป้องกันการกัดกร่อนหรือตะกรันของหม้อน้ำ 

- บริเวณหม้อน้ำ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 78 

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.4 อันตรายเนื่องจาก
การระเบิดของ 
หม้อน้ำ (ต่อ) 

• จัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ 
การตรวจอุปกรณ์ก่อนลงมือปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ติดไว้บริเวณ
พื้นท่ีปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมเห็นได้ชัดเจนพร้อมท้ังชี้แจงให้เข้าใจและถือปฏิบัติ 

• ตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อน้ำประจำปีและหลังจากมีการซ่อมบำรุงหม้อน้ำทุกครั้ง
โดยวิศวกรท่ีได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 

• จ ัดให ้ม ีแผนการบำร ุงร ักษาเช ิงป ้องก ัน (Preventive Maintenance Program)  
หม้อน้ำและอุปกรณ์ประกอบเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคว าม
ปลอดภัย 

   

 
 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
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ตารางท่ี 5-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานีตรวจวัด ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 
1.  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
- ฝุ่นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 

- ตรวจวัดบริเวณชุมชน 1 สถานีท่ี 
วัดพนานิคม (A1)  

 

- ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน

ต่อเน่ือง ในช่วงท่ีมีการก่อสร้าง 

 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  

2.   ระดับเสียง    

- ระดับเสียงท่ัวไป (Leq 24 ชม.) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) และระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

- ตรวจวัด 4 สถานี ได้แก่ 

• ริมรั้วโครงการท้ัง 4 ด้าน (N1-N4) 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง (7 วันต่อเน่ือง

ช่วงเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศ) 

- บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

3.  การจัดการกากของเสีย    

บันทึกปริมาณและการจัดการกากของเสียของโครงการ โดยระบุหัวข้อในการเก็บ

บันทึกข้อมูล เช่น ชนิด ปริมาณ และวิธีกำจัด เป็นต้น 

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

4.  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    

บันทึกสาเหตุ จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการแก้ไขปัญหา

เมื่อเกิดอุบัติเหต ุ

- ภายในพื้นท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

5.  สังคม-เศรษฐกิจ    

บันทึกข้อร้องเรียนของประชาชนในชุมชนจากการดำเนินงานก่อสร้าง - ชุมชนโดยรอบ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 
 
 
 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
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ตารางท่ี 5-5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ระยะเวลา/ความถี่ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ    
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

- ฝุ่นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

- ทิศทางและความเร็วลม (จำนวน 1 จุด) 

- ตรวจวัดบริเวณชุมชน 1 สถานีท่ี 
วัดพนานิคม (A1)  

- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเน่ือง 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม  
และเดือนสิงหาคม-มกราคม 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  

1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด  
(1) คุณภาพอากาศจากปล่องเตาหลอม 

- ฝุ่นละออง 

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 

 

- ปล่องเตาหลอม จำนวน 2 ปล่อง 
 

 

- ปีละ 2 ครั้ง พร้อมกับการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  

(2) คุณภาพอากาศจากปล่องหม้อน้ำ/ปล่องเตาอบ  

- ฝุ่นละออง  

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 

- ปล่องหม้อน้ำ จำนวน 1 ปล่อง 

- ปล่องเตาอบ จำนวน 9 ปล่อง 

- ปีละ 2 ครั้ง พร้อมกับการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  

(3) คุณภาพอากาศจากปล่องพ่นสี 

- ไซลีนและโทลูอีน 
- ปล่องห้องพ่นสีน้ำ จำนวน 3 ปล่อง  - ปีละ 2 ครั้ง พร้อมกับการตรวจวัด

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
- บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  

2. คุณภาพน้ำท้ิง 
ตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง โดยมีดัชนีในการตรวจวัด ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-
ด่าง อุณหภูมิ การนำไฟฟ้า ของแข็งละลายท้ังหมด ของแข็งแขวนลอย บีโอดี 
ซีโอด ีและน้ำมันและไขมัน 

 

- ถังพักน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 1 บ่อ 

- ถังพักน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี 1 บ่อ 

 

- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง  

 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  

 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
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ตารางท่ี 5-5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ระยะเวลา/ความถี่ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

3. ระดับเสียง 
3.1 เสียงริมรั้วโรงงาน 

- ตรวจวัดระดับเสียง Leq-24 ชั่วโมง 
- ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 

 
- ตรวจวัด บริเวณริมรั้วโรงงานท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 

ริมรั้วโครงการท้ัง 4 ด้าน (N1-N4) 

 
- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง

ในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัด
ระดับเสียงในสถานท่ีทำงาน 

 
- บริษัท นิว ไทย วีล 

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  

3.2 Noise Contour - ภายในพื้นท่ีโครงการ 
 

- ภายใน 1 ปี ภายหลังเปิดดำเนินการ 
และทบทวนทุก 3 ปี 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

4.  ปริมาณน้ำใช้ 
- รวบรวมสถิติการใช้น้ำรายเดือนของโครงการ 

 
- พื้นท่ีโครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และจัดทำ

รายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง 

 
- บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
5.  การจัดการกากของเสีย 
- สรุปปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของโครงการ

และสัดส่วนปริมาณของเสียท่ีนำไป Recycle หรือส่งกำจัดต่อหน่วยงานท่ี
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสรุปเป็นรายงานตามแบบ 
สก.1 สก.2 และ สก.3 และแสดงในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ตามที ่ได้รายงานประจำปีแก่สำนักงานนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 

 
- ภายในพื้นท่ีโครงการ 
 

 
- ปีละ 1 ครั้ง 

 
- บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

- ตรวจประเมินบริษัทผู้รับขนส่ง และผู้รับกำจัดกากของเสียของโครงการ 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการดำเนินงานตามข้อตกลงในการรับขนส่ง/รับกำจัดท่ีทำ
ไว้กับโครงการ ซึ ่งต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง โดยแสดงผลการประเมินในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ผู้รับกำจัด/ผู้ขนส่ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และจัดทำ
รายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
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ตารางท่ี 5-5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ระยะเวลา/ความถี่ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

6.  สาธารณสุข 

- รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยและการตรวจสุขภาพประจำป ี

 

- ภายในโครงการ 

 

- ปีละ 1 ครั้ง 

 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  

7.  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     
7.1 การตรวจสุขภาพพนักงาน 

1) การตรวจสุขภาพท่ัวไป 
 

- พนักงานใหม่ทุกคน 

 

- ก่อนเริ่มเข้าปฏิบัติงานสำหรับ
พนักงานใหม่ และทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง
หรือตามคำแนะนำของแพทย์ 
อาชีวเวชศาสตร์ 

 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  

2) ตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง 

- ตรวจสมรรถภาพปอด 

 

- พนักงานที่ทำงานในแผนกหลอม แผนกหล่อขึ ้นรูป 
แผนกเตรียมแม่พิมพ์ แผนกกลึง CNC และแผนกพ่นส ี

 

- ก่อนเริ่มเข้าปฏิบัติงานสำหรับ
พนักงานใหม่ และทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง
หรือตามคำแนะนำของแพทย์อาชีว
เวชศาสตร์ 

 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  

- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน - พนักงานที ่ทำงานในแผนกหลอม แผนกหล่อขึ ้นรูป 
แผนกอบชุบแข็ง แผนกเตรียมแม่พิมพ์ แผนกกลึง CNC 
และแผนกพ่นสี (จุดงานขัดละเอียด) 

- ก่อนเริ่มเข้าปฏิบัติงานสำหรับ
พนักงานใหม่ และทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง
หรือตามคำแนะนำของแพทย์อาชีว
เวชศาสตร์ 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  

- ตรวจไซลีน โทลูอีน และทินเนอร์ในปัสสาวะ - พนักงานท่ีทำงานในแผนกพ่นสี - ก่อนเริ่มเข้าปฏิบัติงานสำหรับ
พนักงานใหม่ และทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง
หรือตามคำแนะนำของแพทย์อาชีว
เวชศาสตร์ 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
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ตารางท่ี 5-5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ระยะเวลา/ความถี่ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

7.2 สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
(1) ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในสถานท่ีทำงาน (Leq) 

 
- บริเวณที่มีระดับเสียงดังในพื้นท่ีทำงาน  
• บริเวณพื้นท่ีกระบวนการหลอม  
• บริเวณเครื่องขึ้นรูปอลูมิเนียม  
• บริเวณเครื่องกลึง CNC 
• บริเวณขัดละเอียดในอาคารพ่นสี  

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) 

 
- บริษัท นิว ไทย วีล  

เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  

(2) ตรวจวัดระดับเสียงท่ีลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 
การทำงานในแต่ละวัน (TWA) 

- พนักงานท่ีสัมผัสเสียงดัง  
• บริเวณพื้นท่ีกระบวนการหลอม  
• บริเวณเครื่องขึ้นรูปอลูมิเนียม  
• บริเวณเครื่องกลึง CNC  
• บริเวณขัดละเอียดในอาคารพ่นสี  

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  

(3) ตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่น ได้แก่ 
- ฝุ่นขนาดเล็กท่ีหายใจเข้าไปได้ของสารประกอบออกไซด์ 

ของอลูมิเนียม (Aluminum Oxide) 
 

- ตรวจวัดบริเวณ  
• บริเวณพื้นท่ีกระบวนการหลอม  
• บริเวณเครื่องขึ้นรูปอลูมิเนียม  
• บริเวณพื้นท่ีกระบวนการผสมสี  
• บริเวณพื้นท่ีกระบวนการพ่นสีฝุ่น  
• บริเวณพื้นท่ีกระบวนการพ่นสีน้ำ 
• บริเวณขัดละเอียดในอาคารพ่นสี  

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) 
 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  

(4) สารอินทรีย์ระเหยง่าย ได้แก่ ไซลีน (Xylene)  
และโทลูอีน (Toluene) 

- ตรวจวัดบริเวณ 
• บริเวณพื้นท่ีกระบวนการผสมสี  
• บริเวณพื้นท่ีกระบวนการพ่นสีน้ำ  

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  

(5) ตรวจวัดระดับความร้อนบริเวณพื้นท่ีปฏิบัติงาน  
(Wet Bulb Globe Temperature: WBGT) 

- ตรวจวัดบริเวณ 
• บริเวณพื้นท่ีกระบวนการหลอม  
• บริเวณพื้นท่ีกระบวนการหล่อ  

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) 
ในช่วงท่ีมีอากาศร้อนท่ีสุด 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
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ตารางท่ี 5-5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ระยะเวลา/ความถี่ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

(6) แสงสว่างในสถานท่ีทำงาน - ตรวจวัดบริเวณพื้นท่ีปฏิบัติงาน - ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง)  - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  

7.3 การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานท่ีทาง
ราชการกำหนดหรือยอมรับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนพนักงาน
ของโครงการ 

- ฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินในพื้นท่ีโครงการ 

 

- พื้นท่ีโครงการ 
 
 

- พื้นท่ีโครงการ 

 

- ปีละ 1 ครั้ง 
 
 

- ปีละ 1 ครั้ง 

 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

7.4 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

- รายงานผลการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

 

- พื้นท่ีโครงการ 

 

- ปีละ 1 ครั้ง 

 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

7.5 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

- บันทึกสาเหตุจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการ
แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พร้อมรวบรวมสถิติอุบัติเหตุและความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นกับโรงงานและการทำงาน 

 

- พื้นท่ีโครงการ 

 

- ทุกครั้งท่ีมีอุบัติเหตุ 

 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  

8.  คมนาคมขนส่ง 
-   บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ พร้อมแนวทางในการจัดการแก้ไข

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และสารเคมี เช่น 
กรณีเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนต่าง ๆ เป็นต้น 

 
- พื้นท่ีโครงการ 
- เส้นทางขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และสารเคมี 

 

- สรุปผลปีละ 1 ครั้ง 

 

- บริษัท นิว ไทย วีล 
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

    
    
    



โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 85 

ตารางท่ี 5-5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย 
ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ระยะเวลา/ความถี่ในการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ 

9.  เศรษฐกิจ-สังคม 
9.1  เสนอความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการดำเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

 
- พื้นท่ีโครงการ 

 
- ปีละ 1 ครั้ง 

 

- บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

9.2  สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของครัวเรือน 
ประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื ้นท่ี
อ่อนไหว เช่น ท่ีตั้งสถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เป็นต้น และจุดตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังสำรวจสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ปัญหา
และความต้องการของชุมชนและครัวเรือนประชาชน ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่าง
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและสถิติ พร้อมท้ังให้แสดงแผนท่ีการกระจายตัว
ในการเก็บข้อมูลด้วย 

- ครัวเรือนประชาชน ผู ้นำชุมชน/ผู ้นำท้องถิ ่น ตัวแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนท่ี
เป็นจุดตรวจวัดคุณภาพสิ ่งแวดล้อมของโครงการ 
โดยรอบพื้นท่ีโครงการภายในรัศมี 5 กิโลเมตร 

- ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

9.3 รวบรวมข้อร้องเรียนวิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมติดตามผลการแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียนจากชุมชนและภายในโครงการ รวมท้ังแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำ 

- พื้นท่ีโครงการและชุมชนโดยรอบ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท นิว ไทย วีล  
เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
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ตารางท่ี 5-6  ค่าควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายของโครงการ 

แหล่งกำเนิด 

ข้อมูลของปล่องระบาย ความเข้มข้นมลพิษทางอากาศ 

เส้นผ่านศูนย์กลาง  
(m.) 

ความสูง  
(m.) 

อุณหภูมิ  
(๐C) 

ความเร็ว  
(m/s) 

อัตราการไหล 
(Nm3/s)1/ 

TSP SO2 NOx ฟูมอลูมิเนียม HF HCl Xylene Toluene 

(mg/m3) (ppm) (ppm) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (ppm) (ppm) 

1.ส่วนผลิตวงล้ออลูมิเนียมอัลลอย               
1.1 ปล่องเตาหลอม (ล้อ)  0.80 20.00 140 16.33 5.93 9.24 3.00 3.50 2.00 1.00 3.00 - - 

1.2 เตาอบกระบวนการรีดล้อ 0.30 20.00 120 2.12 0.11 5.00 3.00 10.00 - - - - - 

1.3 ปล่องเตาอบชุบแข็ง No.1 0.40 20.00 120 4.77 0.45 5.00 3.00 10.00 - - - - - 

1.4 ปล่องเตาอบชุบแข็ง No.2 0.40 20.00 120 4.77 0.45 5.00 3.00 10.00 - - - - - 
1.5 ปล่องเตาหลอม (อลูมิเนียมแท่ง)  2.5 20.00 120 4.32 16.10 10.47 3.00 3.50 2.00 1.00 3.00 - - 

2.ส่วนกระบวนการพ่นสี 
 

 
   

        
2.1 ปล่องเตาอบห้องพ่นล้างผิว NO.1 0.3 X 0.3 11.00 80 3.16 0.24 5.00 3.00 10.00 - - - - - 

2.2 ปล่องเตาอบห้องพ่นล้างผิว NO.2 0.3 X 0.3 11.00 80 3.16 0.24 5.00 3.00 10.00 - - - - - 

2.3 ปล่องเตาอบสีฝุ่น NO.1 0.6 X 0.6 19.00 160 2.66 0.66 5.00 3.00 10.00 - - - - - 
2.4 ปล่องเตาอบสีฝุ่น NO.2 0.6 X 0.6 19.00 160 2.66 0.66 5.00 3.00 10.00 - - - - - 

2.5 ปล่องห้องพ่นสีน้ำ NO.1 1.3 X 0.65 13.00 30 20.52 17.05 - - - - - - 10.00 10.00 

2.6 ปล่องห้องพ่นสีน้ำ NO.2 1.05 X 0.9 21.00 30 19.94 18.53 - - - - - - 10.00 10.00 

2.7 ปล่องห้องพ่นสีน้ำ NO.3 1.05 X 0.9 21.00 30 19.94 18.53 - - - - - - 10.00 10.00 

2.8 ปล่องเตาอบสีน้ำ  0.6 X 0.6 11.00 160 2.66 0.66 5.00 3.00 10.00 - - - - - 
3.ส่วนเสริมกระบวนการผลิต 

 
 

   
        

3.1 ปล่องหม้อน้ำ  0.40 19.00 120 2.10 0.20 5.00 3.00 10.00 - - - - - 

3.2 ปล่องเตาอบแม่พิมพ์ 0.40 15.00 120 1.57 0.15 5.00 3.00 10.00 - - - - - 

3.3 ปล่องถุงกรองจุดขัดละเอียด 0.70 20.00 40 15.06 5.52 10.00 - - - - - - - 

ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากปล่อง 320.02/ 60.02/ 200.02/ - - 160.02/ 200.02/ - 
หมายเหตุ : 1/อัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่สภาวะ 1 atm, 25 oC และ Dry condition 
   2/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549  
ที่มา : บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, 2565 
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รูปที่ 5-1  ขั้นตอนการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ข้อร้องเรียน 
จากผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกโครงการผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ดังนี ้

- คุณภรณ์ทิวา อนุฤทธิ์ หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมาย 
โทรศัพท์ : 038-027387 โทรสาร : 038-650805 อีเมล : ntw@lzwheel.com 

- จุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยามด้านหน้าบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิด
จากโครงการ 

แจ้งต่อหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อดำเนินการตรวจสอบทันที 

แจ้งกลับผู้ร้องเรียนภายใน 1-3 วัน 
พร้อมช้ีแจงและอธิบายลักษณะ 

ของปัญหา 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาแนวทาง  
การแก้ไขปัญหา พร้อมแจ้งกลับ 

ผู้ร้องเรียนภายใน 1-2 วัน 

คณะทำงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมของ

โรงงาน 

หน่วยงานราชการ 
ผู้นำชุมชน  

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

บันทึกผลการแจ้งกลับต่อผู้ร้องเรียน 

ลงบันทึกผลการแจ้งกลับ 
ต่อผู้ร้องเรียน 

ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีสาเหตุจากโครงการ 

ติดตามผลการแก้ปัญหา ภายใน 1-2 วัน 

สรุปช้ีแจงการดำเนินการแก้ไขพร้อมแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ภายใน 7 วัน หากการแก้ไขต้องใช้
ระยะเวลาต้องรายงานให้ตัวแทนทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

ภายใน 1 วัน 

กำหนดมาตรการเร่งด่วน ภายใน 1 วัน 
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หมายเหตุ : 1/หน่วย รปภ. พร้อมรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ เป็นเจ้าหน้าที่ รปภ. ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ที่ได้เข้าอบรมการดับเพลิงตามที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ได้กำหนดไว้ 

รูปที่ 5-2 แผนฉุกเฉินกรณีของโครงการ 
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6. ช่องทางการสื่อสาร 

 ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ให้ข้อเสนอแนะ ข้อวิตกกังวลต่อการ
ดำเนินโครงการ หรือการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตามช่องทางสื่อสาร ดังนี้ 

หน่วยงาน ช่องทางการติดต่อ 
เจ้าของโครงการ 
บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอร่ิง จำกัด (NTW) 

ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 7/318 หมู่ 6 ตำบล
มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 

โทรศัพท ์ 038-027-385-90  
ผู้ประสานงานโครงการ โทรสาร 038-027-433, 038-650-805 
คุณสะอาด เจริญทั้งศักด์ิศรี (ผู้จัดการโครงการ) อีเมล saard@lzwheel.com 

บริษัทที่ปรึกษา 
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด (FTC) 

ที่อยู่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

 โทรศัพท ์ 02-105-4608 
ผู้ประสานงานโครงการ โทรสาร 02-105-4609 
คุณวริยา คิมประสูตร  
(นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 
คุณธิดาขวัญ แทนนรินนอก  
(นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม) 

อีเมล 
 
 
เว็บไซต ์

wariya@4tier.co.th 
 
tidakwan@4tier.co.th 
www.4tier.co.th  

เว็บเพจ www.facebook.com/4tierconsultants 
 

 


