
จัดทำ�โดย
บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำ�กัด 
เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยแผ่นดินทอง 38 ถนนติว�นนท์ 
ตำ�บลบ�งกระสอ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-1569397, โทรส�ร : 02-1569319, มือถือ : 089-7747682, 094-3378282
Website : www.envimove-thai.com   Email : envimove@gmail.com

ตั้งอยู่ในนิคมนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้  
ตำาบลหัวสำาโรง อำาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่
ที่ผ่านการใช้งานแล้ว

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำ�กัด

ฉบับ 2/2
(ร่าง) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำาหรับโครงการ กิจการหรือการดำาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัยคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง

กุมภาพันธ์ 2563



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่บทที ่77  
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 

PE6018-TNC/Draft CHAP 7/63 7-1     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จ ากัด 

 

บทที่ 7 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

 
7.1 บทน า 
 โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เป็นโครงการที่จัดอยู่ในประเภท
โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ
ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ในการศึกษาโครงการต้องมีการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  อุตสาหกรรมหลอมตะกั่ว 
ขนาดก าลังการผลิต (output) ตั้งแต่ 10 ตัน/วัน ขึ้นไป หรือมีก าลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ 10 ตัน/วัน ขึ้นไป ให้
เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการหรือในขั้นขอขยายแล้วแต่
กรณี ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งทางกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539 ในการก าหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาต โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของใบอนุญาต จึงได้
ก าหนดให้โครงการจะต้องไปด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจะเป็นหัวข้อหนึ่ งที่บริษัทที่ปรึกษาก าหนดให้มีการศึกษา โดยรวมประเด็น
การศึกษาทั้งด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย รวมทั้งประเด็นอ่ืน ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในองค์
รวม และมีความเชื่อมโยงกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพ่ือให้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ครอบคลุมในทุกด้าน บริษัทที่ปรึกษาจึงได้ประยุกต์แนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดท าเป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 และข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาถึงผลกระทบของ
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และผลกระทบทางสังคม ของประชาชนใน
บริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่โดยรอบ ทั้งในส่วนผลกระทบในระยะสั้น และระยะยาว  

 
ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจะใช้แนวทางของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ  .ศ . 2552 โดยใช้แนว
ทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนเมษายน 2556 เป็นหลัก โดยผสมผสานกับวิธีการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับโครงการของกระทรวงสาธารณสุขที่น าเสนอวิธีการไว้ใน“ร่าง การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ” (ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2552) เสนอแนะโดยกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นแนวทางประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบด้วย ซึ่งขั้นตอนการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment) ประกอบด้วย การกลั่นกรองโครงการ การก าหนดขอบเขต
การศึกษา การประเมินผลกระทบ ซึ่งประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานสิ่งคุกคามสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น 
ข้อห่วงกังวลของชุมชน การประเมินัระดับความเสี่ยงหรือระดับของผลกระทบ โดยบริษัทที่ปรึกษาได้ก าหนด
ปัจจัยคุกคามสุขภาพแบ่งเป็น 9 ปัจจัยหลัก กล่าวคือ  
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ปัจจัยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ปัจจัยที่ 2 การผลิต ขนส่ง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย 
ปัจจัยที่ 3 การก าเนิดและการปล่อยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ 
ปัจจัยที่ 4 การรับสัมผัสต่อมลพิษ และสิ่งคุกคามสุขภาพ 
ปัจจัยที่ 5 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่ออาชีพ การจ้างงาน และสภาพการท างานของท้องถิ่น 
ปัจจัยที่ 6 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน 
ปัจจัยที่ 7 การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ที่มีความ ส าคัญและมรดกทางศลิปวัฒนธรรม 
ปัจจัยที่ 8 ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจง หรือมีความรุนแรงเป็นพิเศษต่อประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ปัจจัยที่ 9 ทรัพยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุข 
ทั้งนี้ผลการประเมินระดับผลกระทบในแต่ละปัจจัย จะน ามาเสนอมาตรการต่างๆเพ่ือลดและปูองกัน

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้มีโอกาสและความรุนแรงที่เหลืออยู่ให้น้อยที่สุด 
 

7.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
 (1) เพ่ือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะสุขภาพของประชาชนและสาเหตุการเจ็บปุวยที่ส าคัญ พฤติกรรม

ความเสี่ยงต่อสุขภาพ สถานบริการด้านสุขภาพในพ้ืนที่ รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษต่างๆ ที่ส าคัญ 
 (2) เพ่ือศึกษา คาดการณ์ วิเคราะห์ และประเมินลักษณะของผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ หรือ

สิ่งคุกคามสุขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
 (3) เพ่ือก าหนดมาตรการปูองกัน แก้ไข และลดผลกระทบทางสุขภาพ รวมทั้งมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบทางด้านสุขภาพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่รอบโครงการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
 
7.3 ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพ 

ขั้นตอนในการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพที่ส าคัญ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีความ
เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน เพื่อน าไปสู่การคาดการณ์ระดับผลกระทบ และก าหนดมาตรการต่างๆ โดยมีรายละเอียด
แสดงในตารางท่ี 7.3-1 
 
ตารางท่ี 7.3-1 ขั้นตอนในการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพ 

ขั้นตอน ข้อมูลน าเข้า ผลลัพธ์ที่ได้ 
1. การกลั่นกรองโครงการ - รายละเอียดโครงการ 

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ศึกษา 
- สิ่งที่คุกคามต่อสุขภาพ 
- พ้ืนที่และประชากรที่อ่อนไหว 

2. การก าหนดขอบเขต
การศึกษา 

- รายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ศึกษา 
- ข้อห่วงกังวลของชุมชนและ

หน่วยงานอื่นๆ 

- ประเด็นสุขภาพที่จะท าการประเมินผล
กระทบ  

- กลุ่ ม เปู าหมาย พ้ืนที่  เครื่ องมือและ
ระยะเวลา ในการศึกษา โดยพิจารณาให้
ครอบคลุมปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

- สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
เพ่ือให้แสดงข้อห่วงกังวลและร่วมก าหนด
ประเด็นการศึกษา 

-  



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 
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ขั้นตอน ข้อมูลน าเข้า ผลลัพธ์ที่ได้ 
3. การประเมิน/
คาดการณ์ระดับ
ผลกระทบ 

-  ผลจากการกลั่นกรองและการ
ก าหนดขอบเขตการศึกษา 

- ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สังคม 
เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านสุขภาพ 

- ข้อมูลที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ศึกษา 

- ผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดย
การใช้ ข้ อมู ลทางวิทยาศาสตร์ สั งคม 
เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ  

- ผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดย
ใช้หลั กการทั้ ง เ ชิ งปริ มาณ และเชิ ง
คุณภาพ 

- ความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

4. การก าหนดมาตรการ - ผลจากการประเมินผลกระทบ - มาตรการต่างๆทั้งในส่วนลดปูองกัน แก้ไข 
และติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม 

ทั้งนี้จากตารางท่ี 7.3-1 ในแต่ละข้ันตอนของการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพแสดงรายละเอียดดังนี้ 
 

7.3.1 การกลั่นกรองโครงการ (Screening) 
การกลั่นกรองโครงการ (Screening) เป็นการศึกษาข้อมูลของโครงการที่มีการด าเนินการที่ผ่านมา 

และการศึกษาในโครงการปัจจุบัน การรวบรวมข้อมูลสภาพพ้ืนที่ วัฒนธรรม สุขภาวะของประชาชน โดย
ท าการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์สถานภาพทางสุขภาวะของ
ประชาชนในพื้นท่ีศึกษา และภาพรวมของผลกระทบที่เกิดจากโครงการ 

 การด าเนินการเพ่ือกลั่นกรองผลกระทบจากโครงการ ในการทบทวนรายละเอียดโครงการ และการ
ทบทวนข้อมูลการได้รับผลกระทบจากโครงการในแต่ละขั้นตอนทั้งระยะการก่อสร้างและระยะด าเนินการ โดย
พิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบต่อพนักงานช่วงการก่อสร้าง และประชาชนในกลุ่มเสี่ยง แยกตามกิจกรรม 
โดยมีหัวข้อที่น ามากลั่นกรองเบื้องต้นดังนี้ 

ผลกระทบจากวิถีการด าเนินชีวิตหรือพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ เช่น ผลกระทบ

ด้านคุณภาพอากาศ เสียงดัง ความสั่นเทือน น้ าเสีย และของเสีย เป็นต้น 
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจของโครงการ เช่น ผลกระทบสังคมที่เกิดจากการด าเนินงาน

ของโครงการ 
ผลกระทบด้านการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น การเข้าถึงการให้บริการทางสุขภาพ 
ผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะมูลฝอย ไฟฟูาและพลังงาน ระบบการสื่อสาร 

โทรคมนาคม อุบัติเหตุและการสัญจรบนท้องถนนและเส้นทางสัญจรเข้าออกพ้ืนที่โครงการ 
 

7.3.2 การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 
การก าหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพถือเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการกลั่นกรอง

โครงการว่ามีประเด็นใดบ้างที่ คาดว่าจะเกิดผลกระทบขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการโดยผลจากการ
กลั่นกรองโครงการท าให้ทราบถึงมลพิษและตัวกลาง (Pathway) จากการศึกษาเบื้องต้นท าให้ทราบแนว
ทางการก าหนดปัจจัยทางสุขภาวะ ในการเฝูาระวังและตรวจสอบ ผลกระทบดังกล่าวจากแต่ละตัวกลาง จึง
สามารถก าหนดเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบทางสุขภาวะของชุมชนภายในพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือใช้เป็นดัชนีในการ
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พิจารณาประกอบการประเมินผลกระทบทางสถานภาพที่คาดได้ว่ามีท่ีมาจากแหล่งใดมีลักษณะผลกระทบในเชิง
บวกหรือเชิงลบ และมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร นอกจากนี้ข้อห่วงกังวลของประชาชนในพ้ืนที่ที่
แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามและการจัดเวทีสาธารณะของโครงการยังเป็นข้อมูลส าคัญในการน ามา
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ 

ทั้งนี้ การก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบจากปัจจัยก าหนดสถานะสุขภาพที่น ามา
พิจารณานั้น จะพิจารณาตามปัจจัยต่างๆ ทั้ง 9 ปัจจัย และสอดคล้องกับการกลั่นกรองโครงการ ซึ่งอาจจะ
เป็นได้ทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม และเนื่องจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและปัจจัยทางสังคม  
ได้แก่ รายได้ อาชีพ การจ้างงาน การศึกษา และเครือข่ายทางสังคม รวมทั้งความเพียงพอของสถานบริการทาง 
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงกร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อกังวล
ของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ โดยการก าหนดขอบเขตที่ส าคัญ บริษัทที่ปรึกษาได้ให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดขอบเขตของกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งกรณีของโครงการสามารถจ าแนกกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
ผลกระทบอยู่ 2 กลุ่มหลัก กล่าวคือ  

 
กลุ่มท่ี 1 ประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ 
กลุม่ที่ 2 ผู้ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่โครงการ 

 
นอกจากนี้ในการศึกษายังได้ค านึงถึงกลุ่มที่อาจมีความเสี่ยงเป็นพิเศษด้วย เช่น ผู้ที่มีโรคประจ าตัว 

ประเภทภูมิแพ้ หอบหืด เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ เป็นต้น ส าหรับการพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเป็นสิ่ง
คุกคามสุขภาพ ซึ่งรวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการนั้นๆ  บริษัทที่ปรึกษาได้
พิจารณาครอบคลุมกิจกรรมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ  

 
7.3.3 การประเมินผลกระทบ (Assessment)  

 
(1)  หลักการในการประเมิน 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ขนาดของผลกระทบ  ขอบเขตที่
ผลกระทบจะไปถึง ระยะเวลาและความถี่ที่จะเกิดผลกระทบ ซึ่งขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน และการประเมินและจัดระดับของผลกระทบ  หลังจากที่ได้ท าการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จึงน าผลกระทบที่เกิดขึ้นไปก าหนดมาตรการในการลดและปูองกันผลกระทบให้
เหลือน้อยที่สุด ทั้งนี้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการแบ่งออกเป็นช่วงก่อสร้างและด าเนินการ 
และได้จ าแนกผลกระทบที่เก่ียวข้อง เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

1)  ผลกระทบทางด้านร่างกาย : ประเมินผลกระทบอันเนื่องจากกิจกรรมการด าเนินโครงการที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในมิติทางร่างกายของชุมชนและผู้ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ก่อสร้าง เช่น ผลกระทบ
จากกิจกรรมของโครงการก่อให้เกิดการเจ็บปุวย เป็นต้น 

2)  ผลกระทบทางด้านจิตใจ : ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในมิติทางด้านจิตใจของประชาชน
ใกล้เคียง เช่น กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล หรือก่อให้เกิดความร าคาญ เป็นต้น 

3)  ผลกระทบทางด้านสังคม : ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในมิติทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินโครงการ เช่น ผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุข ความสามารถในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการ
อยู่รวมกันของสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน เป็นต้น 
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(2) เกณฑใ์นการประเมินผลกระทบ 
 

1) เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบเชิงคุณภาพ 
ที่ปรึกษาได้น าวิธีการประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Assessment) โดยใช้

ตารางเมตริกซ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment Matrix) ประกอบด้วย โอกาสของการเกิด 
(Likelihood) ซึ่งเป็นการทบทวนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นบนข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่ หรือข้อมูลที่เคยเกิดเหตุการณ์ใน
อดีต และความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา (Severity of Consequence) ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้าง หรือคนในชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ จากนั้นจึง
น าไปประเมินระดับของผลกระทบต่อสุขภาพโดยตารางเมตริกซ์ (Health Risk Assessment Matrix) เพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดมาตรการ ปูองกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากโครงการต่อไป  

 
อย่างไรก็ตามในการก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบเชิงคุณภาพ บริษัทที่ปรึกษาได้วาง

กรอบในการสร้างเกณฑ์ ตามแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เมษายน 2556 ดังแสดงดังตารางที่ 7.3.3-1 และการใช้วิธี Health Risk 
Matrix เพ่ือระบุนัยส าคัญของผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนและสุขภาพอนามัย จะประยุกต์ใช้วิธี Health 
Risk Matrix จากการประเมินนัยส าคัญของผลกระทบพิจารณาจากโอกาสของการเกิด (Likelihood) และความ
รุนแรงของผลที่เกิดตามมา (Severity of consequence) แล้วจึงน ามาเข้าตารางเมตริกซ์เพ่ือวิเคราะห์ระดับ
ความเสี่ยงหรือระดับผลกระทบต่อสุขภาพต่อไป ส าหรับเกณฑ์การพิจารณาโอกาสของการเกิดผลกระทบ และ
ความรุนแรงของผลกระทบ รวมทั้งตารางประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ แสดงในตารางที่ 7.3.3-2 ถึงตารางที่ 
7.3.3-6 โดยมีเกณฑ์และล าดับการประเมินผลกระทบดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7.3.3-1 กรอบในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
ลักษณะของผลกระทบ ค าจ ากัดความ 

ขนาด - โอกาสที่จะเกิดความรุนแรงจากผลกระทบทางสุขภาพในทางลบท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงมากหรือไม่  

- ความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  
- การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกินขีดความสามารถของท้องถิ่นที่จะจัดการได้

หรือไม ่ 
- การเปลี่ยนแปลงนั้นเกินค่าที่ยอมรับได้หรือไม ่

ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ - ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะขยายวงออกไปเพียงใด (ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือ
ระดับโลก)  

- ขยายไปสู่พ้ืนที่ที่มีความส าคัญหรือไม ่(เช่น พ้ืนที่สงวนหรืออนุรักษ์ เป็นต้น) 
ระยะเวลาและความถี่ - ความยาวของเวลาที่เกิดผลกระทบและลักษณะของการเกิดผลกระทบ เช่น 

เกิดเป็นช่วงๆ หรือเกิดการต่อเนื่อง 
ผลกระทบสะสม - ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะท าให้ผลกระทบเดิมที่มีอยู่เพ่ิมขึ้นหรือไม่ทั้งนี้เพ่ือ

พิจารณาว่าผลกระทบจะสะสมเกินกว่าระดับสูงสุดที่ยอมรับได้หรือไม่ 
ความเสี่ยง - โอกาสที่ผลกระทบจะเกิดข้ึน 

-  
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ลักษณะของผลกระทบ ค าจ ากัดความ 
ความส าคัญทางดา้น 
เศรษฐกิจและสังคม 

- ระดับของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนหรือ
โครงสร้างทางสังคม 

ประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบ 

- การกระจายผลกระทบไปยังประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะที่มีลักษณะทาง
ประชากรต่างกันและคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ชุมชนดั้งเดิม เด็ก ผู้สูงอายุ สตรี
มีครรภ์ เป็นต้น 

ความไวของชุมชน - ประชาชนมีความรู้สึกที่ไวหรือตระหนักต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด  

- เคยมีปัญหาลักษณะที่คล้ายกันเกิดขึ้นในอดีตมาแล้วในพ้ืนที่นี้หรือไม่  
- มีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรที่มีการเคลื่อนไหวในประเด็นเหล่านี้หรือไม่ 

การฟ้ืนคืนสภาพเดิม - ต้องใช้เวลาในการลดผลกระทบหรือเวลาในการฟ้ืนคืนสู่สภาพเดิม  ทั้งโดย
มนุษย์หรือธรรมชาติเป็นผู้ลดผลกระทบเป็นเวลานานมากน้อยเพียงใด 

ค่าใช้จ่าย - ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบมากน้อยเพียงใด ใครเป็นผู้จ่าย ต้องใช้
เงินเพ่ือการลดผลกระทบในทันทีหรือไม่ 

ศักยภาพ 
ของหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 

- ศักยภาพปัจจุบันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลกระทบทาง
สุขภาพเป็นอย่างไร รวมทั้งกฎหมายหรือระเบียบที่มีอยู่สามารถรองรับได้
หรือไม ่รัฐบาลท้องถ่ินสามารถจัดการกับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนได้หรือไม่ 

ผลกระทบในทางบวก 
หรือประโยชน์ 

- โครงการได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกหรือไม่ อย่างไรโครงการที่จะ
สนับสนุนในด้านคุณภาพชีวิต หรือความเป็นอยู่ของชุมชนหรือไม่ อย่างไร 

 
ทั้งนี้ จากตารางที่ 7.3.3-1 ซึ่งเป็นกรอบของการน ามาพิจารณาผลกระทบต่อสุขภาพ ถูกน ามา

วิเคราะห์หรือประเมินระดับของความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อสุขภาพโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 
(Likelihood) ร่วมกับความรุนแรงของผลที่เกิดขึ้นตามมา (Severity of consequence) ซึ่งแสดงรายละเอียด
ในตารางท่ี 7.3.3-2 และ ตารางท่ี 7.3.3-3 

 
ตารางที ่7.3.3-2 เกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Likelihood) 

โอกาสเกิดผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 

(Likelihood) 
ความหมาย 

น้อยมาก (1) มีความเป็นไปได้น้อยมาก ไม่เคยมีหลักฐานว่าเคยเกิดขึ้น มีมาตรการลดผลกระทบ 
หรือ       มีโอกาสเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง เช่น 1 – 2 ครั้ง ในรอบหลายปี 

น้อย (2) มีความเป็นไปได้น้อย มีข้อมูลแสดงถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น แต่ยังไม่มีรายงานการ
เกิดขึ้นที่ชัดเจน มีมาตรการปูองกันและลดผลกระทบ หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่บ่อย 
เช่น 2 – 3 ครั้ง ทุกปี 

ปานกลาง (3) มีความเป็นไปได้ปานกลาง เคยมีสถิติการเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง ในประเทศหรือ
ต่างประเทศจากการพัฒนาโครงการที่เหมือนกัน มีมาตรการปูองกันและลด
ผลกระทบ หรือ มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อย เช่น 1 – 2 ครั้ง ทุกเดือน 
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โอกาสเกิดผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 

(Likelihood) 
ความหมาย 

สูง (4) มีความเป็นไปได้สูง เคยมีสถิติการเกิดเหตุการณ์มากกว่า 1 ครั้ง ในประเทศไทย
หรือต่างประเทศ จากการพัฒนาโครงการที่เหมือนกัน มาตรการปูองกัน และลด
ผลกระทบที่มีอยู่อาจไม่ครอบคลุมการเกิดเหตุการณ์ หรือมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยๆ 
เช่น 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ 

สูงมาก (5) เคยมีเหตุการณ์ก าลังเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการที่เหมือนกัน  และไม่มี
มาตรการปูองกันและลดผลกระทบหรือมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หรือ มีโอกาส
เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกวันเป็นปกติ ทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง 

หมายเหต ุ: ดัดแปลงจาก (ร่าง) แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ ,กรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข (4 สิงหาคม 2552) 
 

ตารางท่ี 7.3.3-3 เกณฑ์การวิเคราะห์ความรุนแรงของผลที่เกิดขึ้นตามมา (Severity of consequence) 
ระดับผลกระทบ 

(Health Consequence 
Rating) 

ความหมาย 

1 (น้อยมาก) - ไม่เกิดบาดเจ็บหรือการเจ็บปุวย 
- ไม่เกิดผลกระทบต่อการท างานหรือการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน 
- ไม่เกิดการเจ็บปุวยในชุมชน 
- สิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ 
- ไม่ได้เป็นข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นท่ี 

2  (น้อย) - เกิดการเกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บปุวย 
- การการการเกิดผลกระทบต่องานหรือการด าเนินกิจวัตรประจ าวันเล็กน้อย 
- ผลกระทบอยู่ในพ้ืนที่บริเวณจ ากัด 
- สิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบส่งผลท าให้เกิดโรคเพียงเล็กน้อย ไม่จ าเป็นต้องหยุดงาน 
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่กระทบกระเทือนต่องบประมาณท้องถิ่น 
- เป็นข้อห่วงกังวลของประชาชนในพ้ืนที่เล็กน้อย เช่น อยู่ในอันดับ 9-10 จากการให้

คะแนนใน 10 อันดับ 
3  (ปานกลาง) - เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปุวยปานกลาง 

- ท าให้เกิดผลกระทบต่องานหรือกิจวัตรประจ าวันจนอาจต้องมีการหยุดงาน 
- สิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะ

กลุ่มเสี่ยง แต่อยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง สามารถรักษาให้หายได้ภายในระยะเวลาไม่
นาน เป็นข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นท่ี โดยอยู่ในอันดับ 6-8 จากการให้
คะแนนใน 10 อันดับ 

4 (สูง) - ท าให้เกิดการเจ็บปุวยอย่างถาวรหรือเฉียบพลัน ต้องมีการหยุดงานเป็นเวลานาน 
- สิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบสามารถส่งผลกระทบที่รุนแรงท าให้เกิดการสูญเสียหรือ

เกิดการตายในกลุ่มคนงาน และกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในชุมชนหรือผู้ใช้ถนน  
- เกิดผลกระทบต่อการผลิต หรือกระทบต่องบประมาณในท้องถิ่น 
- เป็นข้อห่วงกังวลของประชาชนในพ้ืนที่ โดยอยู่ในอันดับ 4-5 จากการให้คะแนน

ใน 10 อันดับ 
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ระดับผลกระทบ 
(Health Consequence 

Rating) 
ความหมาย 

5 (สูงมาก) - ท าให้เกิดผลกระทบทวีคูณความรุนแรง กล่าวคือกลุ่มประชาชนได้รับผลกระทบ
ในวงกว้าง  

- มีการบาดเจ็บรุนแรง ก่อให้เพ่ิมอัตราการเจ็บปุวยเรื้อรังอย่างชัดเจน หรือ
ก่อให้เกิดการทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตได้ 

- เสียค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูจ านวนมาก 
- เป็นข้อห่วงกังวลหลักของประชาชนในพ้ืนที่ เช่น อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ

มากกว่าร้อยละ 50 
 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับปัจจัยสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศและเสียงในช่วงก่อสร้าง

โครงการ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยคุกคามสุขภาพหลักทางกายภาพที่อาจได้รับโดยตรงจากการก่อสร้าง
โครงการ ได้มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินในการพิจารณาความรุนแรงตามระดับความเข้มข้นของมลพิษทาง
อากาศเพ่ิมเติม ซึ่งแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 7.3.3-4  

 
ตารางท่ี 7.3.3-4 เกณฑ์ในการพิจารณาความรุนแรง กรณีที่เป็นมลพิษทางอากาศและเสียง 

ระดับความ
เข้มข้น 

ของการรับ
สัมผัส 

มลพิษทางอากาศ ระดับเสียง 

1 (น้อยมาก) ความเข้มข้นมลพิษในอากาศ < 10% ของค่ามาตรฐาน ระดับเสียง <50% ของค่ามาตรฐาน 
2 (น้อย) ความเข้มข้นมลพิษในอากาศ 10-50% ของค่ามาตรฐาน ระดับเสียง 50-79% ของค่ามาตรฐาน 
3 (ปานกลาง) ความเข้มข้นมลพิษในอากาศ >50-100% ของค่า

มาตรฐาน 
ระดับเสียง 80-100%ของค่ามาตรฐาน 

4 (สูง) ความเข้มข้นมลพิษในอากาศ >100-120% ของค่า
มาตรฐาน 

ระดับเสียง >100-120%ของค่า
มาตรฐาน 

5 (สูงมาก) ความเข้มข้นมลพิษในอากาศ >120% ของค่ามาตรฐาน ระดับเสียง >120% ของค่ามาตรฐาน 
 
 

จากตารางที่ 7.3.3-2 (โอกาสการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ) เมื่อน ามาพิจารณาร่วมกับความ
รุนแรงของผลที่เกิดขึ้นตามมาในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้น (ตารางที่ 7.3.3-3 ถึง ตารางที่ 7.3.3-4) โดยมี
แสดงผลของระดับผลกระทบดังสมการที่ (1) และแสดงระดับคะแนนในตารางท่ี 7.3.3-5 
 
 
 
 
 

ระดับของผลกระทบหรือความเสี่ยงทางสุขภาพ = โอกาสของการเกิด X ความรุนแรงของผลที่เกิดขึ้นตามมา    สมการที่ (1)  
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ตารางที่ 7.3.3-5 ระดับของผลกระทบหรือความเสี่ยงทางสุขภาพแบ่งตามคะแนนระดับต่างๆ (Risk Matrix) 

โอกาสของการเกิด 
(Likelihood) 

ระดับผลกระทบ (Health Effect Rating) หรือ 
ความรุนแรงของผลที่เกิดขึ้นตามมา (Severity of consequence) 
น้อยมาก 

1 
น้อย 
2 

ปานกลาง 
3 

สูง 
4 

สูงมาก 
5 

1 1 2 3 4 5 
2 2 4 6 8 10 
3 3 6 9 12 15 
4 4 8 12 16 20 
5 5 10 15 20 25 

ที่มา : แนวทางการประเมินผลกระทบตอ่สุขภาพในระดับโครงการ, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, (2554) 
 

ทั้งนี้จากตารางที่ 7.3.3-5 เมื่อน ามาแปลผลตามช่วงระดับคะแนน เพ่ืออธิบายความหมายของ
ระดับความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาก าหนดมาตรการต่างๆ ในการลดหรือ
ปูองกันหรือแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งแสดงรายละเอียดใน
ตารางท่ี 7.3.3-6 
 
ตารางท่ี 7.3.3-6 ตารางแสดงระดับของความเสี่ยงหรือระดับผลกระทบและความหมาย 

คะแนนจาก 
(Risk Matrix) 

ระดับ 
ความเสี่ยง/
ผลกระทบ 

ความหมาย 

1-3 ต่ า ระดับท่ียอมรับได้ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสถานะสุขภาพ ไม่เพ่ิมอัตราการ
ปุวย ไม่ต้องมีมาตรการ ปูองกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

4-9 ปานกลาง ระดับที่ยอมรับได้ อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ ต้องมีมาตรการปูองกันและ
ผลกระทบ อาจต้องมีการติดตามเฝูาระวัง ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความจ าเป็น
และความเป็นไปได้ร่วมด้วย 

10-16 สูง ระดับท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการปูองกันและลดผลกระทบ โดยเร็วพร้อม
ทั้งมีการติดตามตรวจสอบมาตรการดังกล่าว เพียงพอ หรือเหมาะสมหรือไม่ 
ถ้าจ าเป็นอาจต้องมีการเพิ่มหรือปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น 

17-25 สูงมาก ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องด าเนินการจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาใน
ระดับที่ยอมรับได้ทันที ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้หยุดด าเนินการหรือ
ปรับเปลี่ยนหรือการด าเนินงาน 

ที่มา : ดัดแปลงจาก แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2552 

 

ส าหรับในส่วนของสารเคมีที่มีการใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆของหรือผลจากการรั่วไหลกรณีการ
เกิดอุบัติเหตุจากทั้งการเก็บและการขนส่งต่างๆ ของโครงการ บริษัทที่ปรึกษาได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน
ระดับผลกระทบเพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ส าคัญของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม (Environmental 
pollutants) กล่าวคือ ดัชนีแสดงความเป็นพิษเฉียบพลัน โดยพิจารณาจากค่า LD50 หรือ LC50  ความสามารถ
ในการก่อมะเร็งของสารเคมี และความเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า โดยมีเกณฑ์ในการประเมินแสดงในตารางที่ 
7.3.3-7 
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ตารางท่ี 7.3.3-7 เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบของสารเคมีเชิงคุณภาพ 

เกณฑ์ในการประเมิน 
ระดับผลกระทบ 

สูง ปานกลาง ต่ า 
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity : mg/kg) 
(พิจารณาจากค่า LD50 หรือ LC50 : กรณีท่ีเป็น
สารเคมีประเภทก๊าซ : ppm) 

LD50 < 50 
LC50 < 
3000 

LD50 50-500 
LC50 3000-

5000 

LD50 > 500 
LC50 > 
5000 

ความสามารถในการเป็นสารก่อมะเร็ง (พิจารณา
จาก class ของ Carcinogenicity ในระบบ IARC) 

Class 1 Class 2A และ 
2B 

Class 3 
และ 4 

อันตรายของสารเคมีต่อสิ่งมีชีวิตในน้ าในระบบนิเวศ 
(Ecotoxicity) (พิจารณาจากค่า LC50 ในปลา หรือ
สัตว์น้ า : mg/L) 

< 100 101- 10,000 > 10,000 

Water soluble (S: g/L) >1-10-2 10-2 – 10-5 <10-5 
ที่มา : ประยุกต์จาก มธุรส รุจิรวัฒน์ และ จุฑามาศ สัตยาวิวัฒน์: พิษวทิยาสิ่งแวดล้อม. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (2549) 

 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินกิจกรรมใดๆ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ทั้งนี้

บริษัทที่ปรึกษาได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบด้านบวกส าหรับโครงการโดยพิจารณาจากประเด็น
หลักท่ีเกี่ยวข้อง 2 ด้าน คือ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และการยอมรับของประชาชนในชุมชน ดังแสดงใน
ตารางท่ี 7.3.3-8 
 
ตารางท่ี 7.3.3-8 เกณฑ์การประเมินผลกระทบเชิงบวก 

ระดับ
ผลกระทบ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

ผลกระทบเชิง
บวกสูง 

+3 การมีโครงการ ส่งผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนฐานที่มีอยู่เดิมในเชิงบวก
ระดับสูง กล่าวคือ ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ เช่น การประกอบ
อาชีพท าให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชนเดิมและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดีของคนในสังคมทุกฝุายทั้งภาคประชาชนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  

ผลกระทบเชิง
บวกปานกลาง 

+2 การมีโครงการ ส่งผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนฐานที่มีอยู่เดิมในเชิงบวก
ระดับปานกลาง ท าให้เกิดการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจในบางส่วนเฉพาะภาค
ธุรกิจเฉพาะกลุ่ม โดยเกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้แก่ชุมชนเดิมปานกลางและ
เป็นที่ยอมรับเป็นของคนบางส่วนในสังคมทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ผลกระทบเชิง
บวกต่ า 

 
+1 

การมีโครงการ ส่งผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนฐานที่มีอยู่เดิมในเชิงบวก
เล็กน้อย กล่าวคือ ท าให้เกิดการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจในช่วงเวลาสั้นๆ 
เพียงเล็กน้อย ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อประชาชนเฉพาะกลุ่ม  
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นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษายังได้พิจารณาการประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย โดยเน้นการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานในโครงการ จากขั้นตอนต่างๆใน
การท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตต่างๆที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงาน เช่น การ
ปนเปื้อนของมลสารต่างๆในบรรยากาศการท างาน (Working area) โดยบริษัทที่ปรึกษาได้ท าการรวบรวมผล
การตรวจวัดความเข้มข้นของมลสารทั้งหมดในบรรยากาศการท างานจากการด าเนินการของโครงการที่ผ่านมา 
มาเป็นแนวทางในการศึกษาแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการภายหลังการปรับปรุง  เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น และน าไปสู่การก าหนดมาตรการอย่างเหมาะสมต่อไป ทั้ งนี้เพ่ือให้ผลการประเมินมีความเที่ยงตรง
มากขึ้น จึงมีการก าหนดเกณฑ์ส าหรับการประเมินผลกระทบเพ่ิมเติม ในส่วนของอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ซึ่งแสดงในตารางท่ี 7.3.3-9 ถึงตารางท่ี 7.3.3-13 โดยเป็นการพิจารณาระดับความเสี่ยงจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่  

 
1) โอกาสในการสัมผัสจากสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งประกอบด้วยปริมาณความ

เข้มข้นที่รับสัมผัส และความถ่ีในการรับสัมผัส  
2) ความรุนแรงของผลกระทบหรือความเป็นอันตรายของสารเคมี(ประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม, 2555)  
 
โดยเกณฑ์ในการประมาณระดับปัจจัยดังกล่าวมีดังนี้  

 
ตารางท่ี 7.3.3-9  ระดับเข้มข้นสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดเวลาการท างาน  

ระดับความเข้มข้น ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นสารเคมีอันตรายที่ผู้ปฏิบัติงานสัมผัส (พิจารณาโดยไม่ค านึงถึง
การสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายทางเดินหายใจ) 

1 ต่ ากว่า 10% ของค่า OEL-TWA 
2 ต่ ากว่า 50% ของค่า OEL-TWA 
3 ต่ ากว่า 75% ของค่า OEL-TWA 
4 เท่ากับ 75% ถึง 100% ของค่า OEL-TWA 
5 สูงกว่า 100% ของค่า OEL-TWA 

 
ตารางท่ี 7.3.3-10 ระดับความถี่ในการได้รับสัมผัสสารเคมีอันตราย  
ระดับ ความถี่ ความถี่การได้รับสัมผัส 

1 นาน ๆ ครั้ง สัมผัสปีละ 1 ครั้ง (once per year) 
2 ไม่บ่อย สัมผัสปีละ 2 ครั้ง ถึงปีละ 3 ครั้ง (a few times a year) 
3 ค่อนข้างบ่อย สัมผัสเดือนละ 2 ครั้ง ถึงเดือนละ 3 ครั้ง (a few times per month) 
4 บ่อย สัมผัส 2 ชั่วโมง ถึง 4 ชั่วโมง ต่อเนื่องกันใน 1 กะ (continuous for 

between 2 and 4 hours per shift) 
5 ประจ า สัมผัสต่อเนื่องตลอดทั้งกะ (continuous for 8 hours shift) 
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ตารางที่ 7.3.3-11 การจัดแบ่งระดับการสัมผัสตามปัจจัยระดับความเข้มข้นและระดับความถี่ในสัมผัส
สารเคมีอันตราย  

ระดับ
ความถี่ 

ระดับความเข้มข้น การสัมผัส 
1 2 3 4 5 คะแนน ผล ระดับ 

1 1 2 3 4 5 1-5 ไม่ได้รับสัมผัส 1 
2 2 4 6 8 10 6-8 น้อย 2 
3 3 6 9 12 15 9-15 ปานกลาง 3 
4 4 8 12 16 20 16-20 สูง 4 
5 5 10 15 20 25 21-25 สูงมาก 5 

 
 

ตารางท่ี 7.3.3-12 ระดับความรุนแรงของสารเคมีอันตรายท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน 
ระดับ ความรุนแรง ผลกระทบต่อสุขภาพ 

1 ไม่มี การสัมผัสที่ระดับดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่ามี
ผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน 

2 น้อย มีผลกระทบต่อสุขภาพเล็กน้อย ไม่จ าเป็นต้องรักษา ไม่มีการปุวยจนต้องลางาน 
ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานหรือเป็นสาเหตุของการทุพพลภพ หายได้โดยไม่
จ าเป็นต้องรักษาทางการแพทย์ 

3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงที่หายได้ แต่ต้องได้รับการรักษา มักขาดงานหรือ
ลาปุวย หรือมีผลกระทบสะสมจากการรับสัมผัสในลักษณะซ้ าๆ หรือเป็นระยะ
เวลานาน โดยไม่มีอันตรายถึงชีวิต 

4 รุนแรง มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างถาวร บาดเจ็บอย่างรุนแรง ไม่สามารถรักษาให้หาย
ได้ ต้องปรับตัวเพ่ือให้ด าเนินชีวิตอยู่กับความเจ็บปุวยหรือผลกระทบนั้น 

5 รุนแรงมาก เสียชีวิต หรือพิการ หรือปุวยโดยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
 

ตารางท่ี 7.3.3-13 การจัดระดับความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพของพนักงาน  
ระดับความ

รุนแรง 
ระดับการสัมผัส ระดับความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพ 

ของพนักงาน 
1 2 3 4 5 คะแนน ผล ระดับ 

1 1 2 3 4 5 1-3 ยอมรับได้ 0 
2 2 4 6 8 10 4-9 ต่ า 1 
3 3 6 9 12 15 10-16 ปานกลาง 2 
4 4 8 12 16 20 17-20 สูง 3 
5 5 10 13 20 25 21-25 สูงมาก 4 
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2)  เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ 
การประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ ใช้ในกรณีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากสารเคมีที่มีการ

ระบายออกอย่างต่อเนื่องจากการด าเนินการของโครงการจากการคาดการณ์ด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ใน
พ้ืนที่ต่างๆ โดยมีหลักการในการประเมินจากการเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารเคมีที่มีการระบายออกจาก
โครงการในกรณีที่มีกระบวนการผลิตเต็มก าลังการผลิตรวมกับความเข้มข้นเดิมของมลสารที่มีอยู่ในบรรยากาศ
ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน กับค่ามาตรฐานต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นโดย กล่าวคือ มาตรฐานอ้างอิงตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐ านคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป และค่าอ้างอิงอ่ืนๆ ที่ให้ความส าคัญกับการพิจารณาผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีการใช้
สัญลักษณ์แสดงความหมายด้วย Hazard Quotient (HQ) ดังนั้น การประเมินผลกระทบของสารเคมี คือ 
สัดส่วนระหว่างผลการประเมินความเข้มข้นของสารเคมีด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในพ้ืนที่ต่างๆ กับค่า
มาตรฐานหรือระดับความเข้มข้นอ้างอิง (HQ = Exposure conc. / Ref. conc.) โดยมีการสรุปผลการประเมิน
ใน 2 ลักษณะ คือ (1) กรณีที่ 1 HQ < 1 หมายความว่า ระดับการสัมผัสมีระดับหรือปริมาณน้อยกว่าระดับ
อ้างอิง แสดงถึงสัดส่วนของความเสี่ยงที่อยู่ในระดับน้อยหรือมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ท าให้ผลกระทบเดิมของ
กลุ่มผู้ที่สัมผัสมีการเปลี่ยนแปลง และ (2) HQ >1 หมายความว่า ระดับการสัมผัสมีระดับหรือปริมาณมากกว่า
ค่ามาตรฐานหรือความเข้มข้นอ้างอิง แสดงถึงสัดส่วนของความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพ หรือมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดผลกระทบต่อกลุ่มผู้ที่สัมผัสในเบื้องต้น 

 
(3)  การทบทวนข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

ข้อมูลส าคัญในการก าหนดขอบเขตการศึกษา คือข้อมูลที่ได้จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนในพ้ืนที่ศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ กล่าวคือ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และแบบสอบถามครัวเรือน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นปัญหาหรือผลกระทบเดิมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษา และข้อห่วงกังวลต่อการด าเนิน
กิจการของโครงการฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้โดยมีข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 

 
3.1) ข้อมูลจากแบบสอบถามครัวเรือน  

 
(ก) ข้อมูลสภาพสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือน 

กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ท าการส ารวจส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกที่อยู่ประจ า จ านวน 4 -6 
คน ร้อยละ 57.5 รองลงมามีจ านวน 1-3 คน ร้อยละ 39.6 โดยสมาชิกที่เป็นชายมากที่สุด จ านวน 1-3 คน ร้อย
ละ 95.7 และสมาชิกที่เป็นหญิงมากที่สุด จ านวน 1-3 คน ร้อยละ 93.3 จ านวนสมาชิกที่ไม่มีงานท าที่เป็นชาย
มากที่สุด จ านวน 1-3 คน ร้อยละ 86.5 จ านวนสมาชิกที่ไม่มีงานท าที่เป็นหญิงมากที่สุด จ านวน 1 -3 คน ร้อย
ละ 73.9 จ านวนสมาชิกประกอบอาชีพ มีรายได้มากที่สุด จ านวน 1-3 คน ร้อยละ 85.5 จ านวนสมาชิกเรียน
หนังสือมากที่สุด จ านวน 1-3 คน ร้อยละ 62.8 จ านวนสมาชิกผู้สูงอายุมากที่สุด คือไม่มีผู้สูงอายุในครัวเรือน 
ร้อยละ 73.4 จ านวนสมาชิกอ่ืนๆ (เด็กอ่อน/แม่บ้าน/พิการ/โรคประสาท)มากที่สุด คือไม่มีสมาชิกลักษณะ
ดังกล่าว ร้อยละ 88.4 ในครอบครัว ไม่มีมีเด็กอ่อน ทารก เด็กก่อนวัยเรียน (น้อยกว่า 5 ปี) คนชรา ผู้สูงอายุ 
(มากกว่า 60 ปี) หญิงมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ปุวยเป็นโรคเรื้อรัง ผู้ปุวยที่อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวหรือพักฟ้ืน 
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว (พ่อหรือแม่ที่เลี้ยงลูกโดยล าพัง) ลูกบุญธรรม แรงงานต่างด้าว และผู้ที่ท างานในโรงงานหลอม
ตะกั่วหรือรับจ้างผ่าแบตเตอรี่เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.8 ส าหรับการตอบแบบสอบถามถึงกลุ่มคนข้างต้นที่ท่าน
เป็นห่วงว่าจะได้รับผลกระทบจากโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว มากที่สุดไม่มีความ
ห่วงกังวล ร้อยละ 85 รองลงมาเป็นผู้สูงอายุ ร้อยละ 11.6 
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   ส าหรับอาชีพหลักส่วนใหญ่มาจากค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 41.1 รองลงมาเป็นรับจ้าง
ทั่ ว ไป ร้อยละ 24.6 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่ท าการเกษตรกรรม ร้อยละ 6.8 ส่ วนใหญ่ท านา  
ร้อยละ 4.3 โดยมีพ้ืนที่ท าการเกษตรกรรม มากกว่า 5 ไร่ ร้อยละ 4.8 ทั้งนี้ อาชีพรองส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพรอง 
ร้อยละ 81.6 รองลงมารับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 9.7 โดยรายได้ของครอบครัว ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10,001 -
20,000 ร้อยละ 49.8 รองลงมาอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 32.9 ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอกับ
รายจ่าย และเหลือเก็บออม ร้อยละ 73.9 รองลงมาเพียงพอ ยังไม่มีออม ร้อยละ 23.2 ในส่วนของปัญหาในการ
ประกอบอาชีพทั้งหมดระบุว่าไม่มีปัญหา 

 
(ข) ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคในชุมชน 

น้ าดื่มในครัวเรือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแหล่งน้ าดื่มส่วนใหญ่ซื้อน้ าถัง/น้ าขวด ร้อยละ 97.6 
รองลงมาซื้อน้ าจากรถบรรทุก ร้อยละ 1.9 โดยทั้งหดมระบุว่าไม่พบปัญหา ส าหรับน้ าใช้ในครัวเรือน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีแหล่งน้ าใช้ส่วนใหญ่เป็นน้ าประปา ร้อยละ 66.2 รองลงมาน ามาจากน้ าบาดาล ร้อยละ 28.5 โดยไม่
พบปัญหา ร้อยละ 99 รองลงมามีปัญหาเรื่องสีหรือกลิ่น ร้อยละ 1 ในส่วนน้ าใช้เพ่ือการเกษตร พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีแหล่งน้ าใช้ส่วนใหญ่น ามาจากน้ าฝน ร้อยละ 45.8 รองลงมาน้ าในบึง,อ่างเก็บน้ า ร้อยละ 29.2 โดยไม่
พบปัญหา ร้อยละ 95.8 รองลงมามีปัญหาเรื่องปริมาณไม่เพียงพอ ร้อยละ 4.2  

 
  ส าหรับแหล่งที่มาของอาหารส่วนใหญ่ซื้อจากแหล่งต่างๆ เช่น ตลาดสด ซุปเปอร์มาเก็ตซื้อ

จากผู้ผลิตโดยตรง ร้อยละ 87 รองลงมาปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์เอง ร้อยละ 9.8 การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้งจาก
กิจกรรมต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่ส่งให้ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม/ท่อระบายน้ า ร้อยละ 50.7 รองลงมา ระบายลง
ที่ดิน/ที่โล่ง ร้อยละ 45.9 ในการจัดการขยะในครัวเรือนส่วนใหญ่ก าจัดขยะโดยทั้งหมดจะทิ้งลงถังขยะของ
เทศบาลหรือ อบต. ร้อยละ 80.7 รองลงมาเผา ร้อยละ 16.9 ปัญหาในการก าจัดขยะ พบว่า ไม่มีปัญหา ร้อยละ 
97.6 รองลงมามีปัญหา ร้อยละ 2.4 อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่าไม่พบปัญหาเกี่ยวกับปัญหาไฟฟูา 
และปัญหาคมนาคมในพื้นที ่

 
(ค) ข้อมูลความสัมพันธ์และความใกล้ชิดภายในชุมชน 

การเป็นสมาชิของกลุ่ม/องค์กร พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มอ่ืน เช่น 
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 72.2 รองลงมาเป็นกลุ่มสมาชิก ธกส. ร้อยละ 9.7 โดยลักษณะของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ อยู่
กันแบบเครือญาติ ร้อยละ 73.4 รองลงมาอยู่เป็นพวกเป็นหมู่ ร้อยละ 19.4  ส าหรับลักษณะความสัมพันธ์ใน
สังคมมีการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่น (ท างานเพ่ือส่วนรวม) ในส่วนของการช่วยงานพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา เช่น 
วันส าคัญทางศาสนา งานศพ งานแต่งงาน ส่วนใหญ่ช่วยเหลือบ่อยครั้ง ร้อยละ 54.1 รองลงมานานๆครั้ง ร้อย
ละ 42.6 การช่วยเหลือเพ่ือนบ้าน เช่น ช่วยสร้างบ้านท าการเกษตร แบ่งปันอาหาร ส่วนใหญ่นานๆครั้ง ร้อยละ 
48.3 รองลงมาไม่เคยเข้าร่วม ร้อยละ 39.1 การพัฒนาท้องถิ่น เช่น ซ่อมถนน ขุดลอกคูคลอง ตัดหญ้า ส่วนใหญ่
ไม่เคยเข้าร่วม ร้อยละ 50.7 รองลงมานานๆครั้ง ร้อยละ 39.6 และการยืมสิ่งของเครื่องใช้ ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้า
ร่วม ร้อยละ 47.8 รองลงมานานๆครั้ง ร้อยละ 43.6 
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(ง) ข้อมูลด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
  ภาพรวมของการตรวจสุขภาพประจ าปี กลุ่มตัวอย่างระบุส่วนใหญ่มีการตรวจทุกปี ร้อยละ 
61.4 รองลงมาไม่แน่นอน ร้อยละ 21.2 ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา-ปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างและสมาชิกในครอบครัวมี
การเจ็บปุวย/ไม่สบายซึ่งต้องไปพบแพทย์ พบว่าส่วนใหญ่ไปพบ ร้อยละ 94.7 ซึ่งในจ านวนนี้ไปเพราะโรคอ่ืนๆ 
(โรคหวัด/ความดัน/เบาหวาน/ไขมัน/กระเพาะ/ไต/อุบัติเหตุ/มะเร็ง/ไซนัส) ร้อยละ 52.1 รองลงมามีอาการ
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ/ภูมิแพ้ต่างๆ ร้อยละ 22.8 ทั้งนี้ โรคที่เจ็บปุวยในครัวเรือน ส่วนใหญ่โรคหวัด ร้อย
ละ 74.4 รองลงมาเป็นโรคอ่ืนๆ (ความดัน/เบาหวาน/หัวใจ/ไขมัน/ไม่มี) ร้อยละ 11.6 สาเหตุโรคที่เจ็บปุวยใน
ครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่เพราะอากาศเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 74.4 รองลงมาเป็นโรคประจ าตัว/ระบบร่างการ
บกพร่อง ร้อยละ 20.3 ส าหรับจ านวนสมาชิกที่ปุวยเป็นโรคประจ าตัว/เรื้อรัง ส่วนใหญ่ไม่มีร้อยละ 66.2 
รองลงมามีจ านวนสมาชิก 1-3 คน ปุวย ร้อยละ 33.3 ทั้งนี้ ครอบครัวมีวิธีการเตรียมการปูองกันโรคและมลพิษ 
พบว่า ส่วนใหญ่ ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารและรับประทานพืชผักปลอดสารพิษหรือสมุนไพร 
เท่าๆกัน ร้อยละ 20.3 รองลงมาเป็นการซื้อน้ าถังหรือขวดดื่ม ร้อยละ 19.6 ในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปุวย 
พบว่า ส่วนใหญ่รักษาที่โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ร้อยละ 75.8 รองลงมาเป็นคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน ร้อย
ละ 9.7 โดยทั้งหมดระบุว่าการให้บริการทางสาธารณสุขจากสถานพยาบาลมีความเพียงพอ และในรอบปีที่ผ่าน
มามีหน่วยงานของสาธารณสุขของรัฐหรือเอกชนมาให้ความรู้หรือแนะน าเกี่ยวกับรักษาสุขภาพอนามัย การเฝูา
ระวังโรคหรือการปูองกันโรค มีการด าเนินการร้อยละ 85.5  
 

ส่วนการประเมินสุขภาพจิตด้านความเครียดของคนในชุมชนให้ประเมินเหตุการณ์ อาการ 
ความคิดเห็นและความรู้สึก โดยเรียงล าดับผลกระทบจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นอนไม่หลับ
เพราะคิดมากหรือกังวลใจ ระดับอาการผลกระทบในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.47 + 0.589) รองลงมาเป็น 
รู้สึกหงุดหงิด ร าคาญใจ ระดับอาการผลกระทบในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.46 + 0.673) และมึนงงหรือเวียน
ศีรษะ ระดับอาการผลกระทบในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.31 + 0.616) 

ส่วนการประเมินสุขภาพจิตด้านความสุขของคนในชุมชนให้ประเมินเหตุการณ์ อาการ 
ความคิดเห็นและความรู้สึก โดยเรียงล าดับผลกระทบจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีรู้สึกภูมิใจ
ในตัวเอง ระดับอาการผลกระทบในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99 + 0.727) รองลงมา มีความรู้สึกว่าชีวิตมีความสุข 
ระดับอาการผลกระทบในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98 + 0.785) และมีพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของท่าน ระดับ
อาการผลกระทบในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.72 + 0.922) 

 
ทั้งนี้  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในครอบครัวและมี

ความเครียดท่านและคนในครอบครัวแก้ไขปัญหาด้วย ส่วนใหญ่จะปรึกษาตนในครอบครัว ร้อยละ 96.1 
รองลงมาเป็นการเข้าวัด/ฟังธรรม/ปรึกษาพระสงฆ์ ร้อยละ 3.9 สรุปสุขภาพโดยรวม ส่วนใหญ่มีสุขภาพ ปาน
กลาง ร้อยละ 55.1 รองลงมามีสุขภาพดี ร้อยละ 44.9  

 
(จ) ข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของชุมชน 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างระบุส่วนใหญ่ว่าสภาพแวดล้อมไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 
64.3 รองลงมา มีความเปลี่ยนแปลงปานกลาง ร้อยละ 18.8 ลักษณะที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ชุมชนมีดีข้ึนมีความเจริญมากข้ึน การคมนาคมดีกว่าเดิม ไฟฟูา ไฟฟูาข้างทาง ถนนหนทาง สะดวกขึ้น 
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สภาพแวดล้อมในชุมชนเปลี่ยนแปลง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล อากาศร้อนขึ้น มลพิษทาง
อากาศมากขึ้น สิ่งปลูกสร้างเพ่ิมขึ้น โรงงานเพ่ิมขึ้น บ้านเรือนเพ่ิมขึ้น มีความสะดวกสบายเกิดขึ้นภายในชุมชน 
เป็นต้น ในส่วนที่ระบุพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นวัด 
ร้อยละ 44.4 รองลงมาเป็น โรงเรียน ร้อยละ 38.2 ลักษณะความเดือดร้อน/ความร าคาญด้านสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับในปัจจุบัน (ในรอบปีที่ผ่านมาบริเวณหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม) ดังนี้ 

 
  1)   มลพิษทางอากาศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 82.1 ส่วน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระบุว่า ได้รับผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 56.8 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมใน
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.43+0.502) ทั้งนี้ สาเหตุผลกระทบส่วนใหญ่ มาจากโรงงาน ร้อยละ 45.9 รองลงมาจาก
การจราจร ร้อยละ 24.3 
  2)  ฝุุนละออง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าได้รับผลกระทบ ร้อยละ 76.3 ส่วนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ ระบุว่า ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง ร้อยละ 59.5 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.70+0.561) ทั้งนี้ สาเหตุผลกระทบส่วนใหญ่ มาจากการจราจร ร้อยละ 80.4 รองลงมา 
จากสาเหตุอื่นๆ (ธรรมชาติ/ตามสายลม/การท านา/รถบรรทุก) ร้อยละ 11.4 

3) ควัน/เขม่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 92.8 ส่วนผู้ที่
ได้รับผลกระทบ ระบุว่า ได้รับผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 60.0 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับ
น้อย (ค่าเฉลี่ย 2.40+0.507) ทั้งนี้ สาเหตุผลกระทบส่วนใหญ่ มาจากอ่ืนๆ (ฟาร์มหมู/เล้าเป็ด/แล้วแต่ทิศทาง
ลม/มูลสัตว์/ขยะ/ที่เลี้ยงสัตว์) ร้อยละ 34.5 รองลงมา จากโรงงาน ร้อยละ 32.9 

4) กลิ่นรบกวน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 64.7 ส่วนผู้ที่
ได้รับผลกระทบ ระบุว่า ได้รับผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 52.1 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับ
น้อย (ค่าเฉลี่ย 2.49+0.530) ทั้งนี้ สาเหตุผลกระทบส่วนใหญ่ มาจากโรงงาน ร้อยละ 32.9 รองลงมา จากอ่ืนๆ 
(ฟาร์มหมู/เล้าเป็ด/แล้วแต่ทิศทางลม/มูลสัตว์/ขยะ/ที่เลี้ยงสัตว์) ร้อยละ 34.3 

5) เสียงดัง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 58.9 ส่วนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ ระบุว่า ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง ร้อยละ 63.5 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับ
น้อย (ค่าเฉลี่ย 2.73+0.543) ทั้งนี้ สาเหตุผลกระทบทั้งหมดมาจากการจราจร 

6) ขยะมูลฝอย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 98.6 ส่วนผู้ที่
ได้รับผลกระทบทั้งหมด ระบุว่า ได้รับผลกระทบในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับน้อย 
(ค่าเฉลี่ย 2.00+0.000) ทั้งนี้ สาเหตุผลกระทบทั้งหมดมาจากชุมชน 

7) น้ าเสีย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 98.6 ส่วนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งหมด ระบุว่า ได้รับผลกระทบในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 
2.00+0.000) ทั้งนี้ สาเหตุผลกระทบทั้งหมดมาจากชุมชน  

8) การจราจร/อุบัติเหตุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 87 ส่วน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระบุว่า ได้รับผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 88.9 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมใน
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.11+0.320) ทั้งนี้ สาเหตุผลกระทบส่วนใหญ่ มาจากการจราจร ร้อยละ 96.3 รองลงมา 
จากอ่ืนๆ (ฟาร์มหมู/เล้าเป็ด/แล้วแต่ทิศทางลม/มูลสัตว์/ขยะ/ที่เลี้ยงสัตว์) ร้อยละ 3.7 

9) ความแห้งแล้ง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 99.5 ส่วนผู้ที่
ได้รับผลกระทบทั้งหมด ระบุว่า ได้รับผลกระทบในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับน้อย 
(ค่าเฉลี่ย 2.00+0.000) ทั้งนี้ สาเหตุผลกระทบทั้งหมดมาจากสาเหตุอื่นๆ (ตามฤดูกาล)  
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10) ลักษณะความเดือดร้อน/ความร าคาญปัญหาของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่ได้รับในปัจจุบัน (ในรอบปีที่ผ่านมาบริเวณหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม) ดังนี้ 

11) การลักขโมย/ปล้นจี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 55.6 
ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระบุว่า ได้รับผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 98.9 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมใน
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.01+0.104) 

12) การทะเลาะวิวาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 69.6 ส่วน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ระบุว่า ได้รับผลกระทบในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับน้อย 
(ค่าเฉลี่ย 2.00+0.000) 

13) การจับกุมเรื่องยาเสพติด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 
50.7 ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระบุว่า ได้รับผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 85.3 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบ
โดยรวมในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.16+0.392)  

14) การมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ร้อยละ 59.9 ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระบุว่า ได้รับผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 90.4 โดยมีค่าเฉลี่ย
ผลกระทบโดยรวมในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.11+0.350)  

15) มีแรงงานอพยพเข้ามา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 58.9 
ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระบุว่า ได้รับผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 65.9 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมใน
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.40+0.602) 

16) มีผู้สูงอายุ/คนพิการที่ไม่รับการดูแลช่วยเหลือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับ
ผลกระทบ ร้อยละ 94.2 ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ระบุว่า ได้รับผลกระทบในระดับน้อย โดยมีค่ าเฉลี่ย
ผลกระทบโดยรวมในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.00+0.000) 

17) มีคนว่างงานในชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 70 
ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ระบุว่า ได้รับผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 96.8 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมใน
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.05+0.282) 

18) มีผู้ไม่ได้รับบริการ/สวัสดิการจากหน่วยงานของรัฐ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้
รับผลกระทบ ร้อยละ 95.7 ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ระบุว่า ได้รับผลกระทบในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย
ผลกระทบโดยรวมในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.00+0.000) 

19) สรุปโดยรวมความพึงพอใจต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน ผู้แสดงความคิดเห็น
ส่วนใหญ่ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 63.8 รองลงมามีความพอใจมาก ร้อยละ 34.3 
 

(ฉ)   การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ 

ผลการส ารวจความคิดเห็นต่อการด าเนินการของโครงการประกอบด้วย การรู้จักโครงการฯ 
การเข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบการประชาสัมพันธ์โครงการที่เหมาะสม การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการ และความถ่ีในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1) การรับทราบข้อมูลข่าวสาร จากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในชุมชนรอบโครงการส่วนใหญ่
รู้จักโครงการมาก่อน ร้อยละ 84.1 จากเพ่ือนบ้านเล่าให้ฟัง ร้อยละ 61.5 รองลงมาจากการประชาสัมพันธ์ของ
เจ้าหน้าที่ของโครงการ ร้อยละ 14.9  
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2) การเข้าร่วมท ากิจกรรมกับบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด พบว่าโดยรวมกลุ่ม
ตัวอย่างระบุส่วนใหญ่ว่าไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 89.9 รองลงมาระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 10.1 

3) ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการผ่านช่องทางใดมากที่สุด 
โดยรูปแบบการประชาสัมพันธ์/การให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการต่อชุมชนนั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  
มีความเห็นว่าการแจ้งผ่านผู้น าชุมชน ร้อยละ 82.1 รองลงมาเป็นการส่งจดหมาย/เอกสาร ร้อยละ 11.1 
  4) การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน ร้อยละ 28.8 รองลงมาต้องการทราบข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของโครงการ ร้อยละ 27.4 
  5) ความถี่ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ต้องการรับทราบข่าวของโครงการฯ 6 เดือน/ครั้ง ร้อยละ 52.2 รองลงมาระบุว่าต้องการรับทราบข้อมูลข่าวของ
โครงการฯ 3 เดือน/ครั้ง ร้อยละ 38.6 
  6) หากโครงการมีการด าเนินจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือส่วนรวม
ท่านยินดีเข้าร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นหรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยินดี เพราะ จะได้ทราบ
ข้อมูลมากขึ้น/จะได้รู้รายละเอียดโครงการ/จะได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับชุมชน/ถ้าว่างก็จะไปร่วม ร้อยละ 54.1 
รองลงมาระบุว่าไม่มีความเห็น เพราะ ยังไม่แน่ใจ/ไม่มีเวลา/ขึ้นอยู่กับสถานการณ์/แก่แล้ว ร้อยละ 26.1 
  7) โครงการที่ดีควรมีการด าเนินงานอย่างไร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการ
ควบคุมและดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 44.9 รองลงมาระบุว่ารับผิดชอบต่อชุมชน ร้อยละ 43 
  8) ต้องการให้โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนหรือสนับสนุนกิจกรรมด้านใดมากที่สุด 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการด้านสุขภาพ/บริการด้านสาธารณสุข ร้อยละ 60.9 รองลงมาระบุว่า 
ทุนการศึกษา ร้อยละ 19.8 
  9) ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินการของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นปานกลาง เพราะ ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง/โครงการอยู่ห่างไกลชุมชน/
โครงการไม่ส่งผลเสียและผลกระทบมาถึงชุมชน/เชื่อใน ร้อยละ 85.0 รองลงมาระบุว่ามีความเชื่อมั่นน้อย 
เพราะ โครงการไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนเยอะ/ชุมชนยังได้รับความเดือดร้อนจากทางบริษั ทในนิคมเกตเวย์/
โครงการสงผลกระทบต่อชุมชนน้อย/ไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่แน่ชัด/ไม่แน่ใจ/โครงการ
ไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมแก่ในชุมชน ร้อยละ 9.7 
 

(ช) ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 
ก) ประโยชน์และความวิตกกังวลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ 

1) มีการจ้างแรงงาน-มีงานท าเพ่ิมขึ้นและลดปัญหาการว่างงานในพ้ืนที่ กลุ่ม
ตัวอย่าง 

2) ส่วนใหญ่ระบุว่าได้รับผลกระทบ ร้อยละ 76.8 โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 42.1 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.14+0.868) 

  3) รายได้เพ่ิมขึ้นจากการประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าได้รับ
ผลกระทบ ร้อยละ 81.2 โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง ร้อยละ 40.5 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบ
โดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.24+0.862) 
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  4) เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตขึ้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าได้รับผลกระทบ 
ร้อยละ 76.8 โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง ร้อยละ 44.7 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.07+0.935) 

  5) ท้องถิ่นมีรายได้จากภาษี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าได้รับผลกระทบ ร้อย
ละ 71.5 โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง ร้อยละ 49.3 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.23+0.963) 

  6) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ า ไฟฟูา ประปา ถนน กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ระบุว่าได้รับผลกระทบ ร้อยละ 70 โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.9 โดยมี
ค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.33+0.737) 

  7) สนับสนุนด้านการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าได้รับผลกระทบ ร้อย
ละ 72 โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง ร้อยละ 61.1 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.29+0.808) 

  8) สนับสนุนกิจกรรม/ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ระบุว่าได้รับผลกระทบ ร้อยละ 69.6 โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง ร้อยละ 63.2 โดยมี
ค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.19+0.844) 

 
ข) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เสียงดัง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 83.1 ส่วนผู้
ได้รับผลกระทบ ระบุว่า ได้รับผลกระทบระดับน้อย ร้อยละ 80.0 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.03+0.753) 

2) อากาศเสียและเขม่าควัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ร้อยละ 75.8 ส่วนผู้ได้รับผลกระทบ ระบุว่า ได้รับผลกระทบระดับน้อย ร้อยละ 58.0 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบ
โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86+0.639) 

3) น้ าเสีย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 81.2 โดย
ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ในระดับน้อย ร้อยละ 94.9 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.95+0.223) 

4) ฝุุนละออง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 69.1 
ส่วนผู้ได้รับผลกระทบ ระบุว่า ได้รับผลกระทบระดับน้อย ร้อยละ 65.6 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97+0.590) 

5) กลิ่นรบกวน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 75.4 
ส่วนผู้ได้รับผลกระทบ ระบุว่า ได้รับผลกระทบระดับน้อย ร้อยละ 39.2 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.08+0.821) 

6) การจราจร/อุบัติเหตุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 
82.6 ส่วนผู้ได้รับผลกระทบ ระบุว่า ได้รับผลกระทบระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 69.4 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบ
โดยรวมในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.47+0.910) 

7) ความปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 80.2 
ส่วนผู้ได้รับผลกระทบ ระบุว่า ได้รับผลกระทบระดับน้อย ร้อยละ 43.9 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.17+0.738) 
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8) ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ/การเกษตร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า
ไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 82.6 ส่วนผู้ได้รับผลกระทบ ระบุว่า ได้รับผลกระทบระดับน้อย ร้อยละ 61.1 โดยมี
ค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11+0.622) 

9) ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและสังคม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับ
ผลกระทบ ร้อยละ 84.5 ส่วนผู้ได้รับผลกระทบ ระบุว่า ได้รับผลกระทบระดับน้อย ร้อยละ 53.1 โดยมีค่าเฉลี่ย
ผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41+0.560) 

ผลกระทบการมีโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้แล้ว มี
ผลกระทบต่อท่านและครอบครัว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 93.4  

 
ค) ผลกระทบด้านลบ 

    1) ผลกระทบที่ห่วงกังวลมากที่สุด (จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 3 ล าดับ
แรก) ไดแก่ กลิ่นรบกวน พบอันดับ 2 มากที่สุด ร้อยละ 46.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบอยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 38.5 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.46+0.967) อากาศ
เสีย/เขม่าควัน/ฝุุนละออง พบอันดับ 1 มากที่สุด ร้อยละ 46.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 46.1 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15+0.899) น้ าเสีย พบ
อันดับ 1 มากที่สุด ร้อยละ 46.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 46.2 โดยมี
ค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92+0.760) กากของเสีย พบอันดับ 3 มากที่สุด ร้อยละ 
46.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 46.2 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมใน
ระดับมากที่สุด 3.92+0.760 เสียงดัง พบอันดับ 2 มากที่สุด ร้อยละ 46.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า
ผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 30.8 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.23+0.832) 
   2) การจัดการน้ าเสียส่งผลกระทบต่อชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า
ไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 97.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบอยู่ในระดับปานกลางและน้อยที่สุด มี
สัดส่วนเท่ากัน ร้อยละ 40.0 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00+1.000) 
   3) ผลกระทบต่อการก าจัดขยะและสิ่งปฎิกูลของชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 97.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบอยู่ในระดั บน้อยและน้อย
ที่สุด มีสัดส่วนเท่ากัน ร้อยละ 40.0 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20+0.837) 
  4) ผลกระทบต่อการระบายน้ าและการจัดการน้ าท่วมในชน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 95.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ร้อยละ 40.0 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10+0.876) 
   5) ผลกระทบต่อการใช้น้ าของชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้
รับผลกระทบ ร้อยละ 97.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบอยู่ในระดับน้อยและน้อยที่สุ ด มีสัดส่วน
เท่ากัน ร้อยละ 40.0 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20+0.837) 
   6) ผลกระทบต่อการจราจรของชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้
รับผลกระทบ ร้อยละ 97.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบอยู่ในระดับปานกลางและน้อย มีสัดส่ วน
เท่ากัน ร้อยละ 40.0 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80+0.837) 
  7) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของชุมชน/การเกษตร พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 97.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบอยู่ใน
ระดับปานกลางและน้อย มีสัดส่วนเท่ากัน ร้อยละ 40.0 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.80+0.837)    
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   8) ผลกระทบต่อบริการด้านการศึกษาในชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 97.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบอยู่ในระดับปานกลางและน้อย
ที่สุด มีสัดส่วนเท่ากัน ร้อยละ 40.0 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00+1.000) 
   9) ผลกระทบต่อบริการพ้ืนฐานด้านนันทนาการในชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 97.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อย
ละ 60.0 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00+0.707) 
  10) ผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 97.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบอยู่ใน
ระดบัน้อย ร้อยละ 60.0 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00+0.707) 
  11) ผลกระทบต่อความขัดแย้งทางวัฒนาธรรมและสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 99.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ร้อย
ละ 60.0 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00+0.707) 
  12) ผลกระทบต่อบริการด้านสาธารณสุขของชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 99.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบอยู่ในระดับน้อยและน้อยที่สุด มี
สัดส่วนเท่ากัน ร้อยละ 40.0 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20+0.837) 
   13) ผลต่อท่านและคนในชุมชนมีปัญหาสุขภาพ (เจ็บปุวย/ไม่สบาย) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 97.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบอยู่ในระดับ
น้อยและน้อยที่สุดมีสัดส่วนเท่ากัน ร้อยละ 40.0 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.20+0.837) 
 

ง)  ผลกระทบด้านบวก 
    1) มีการจ้างแรงงานท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับ
ผลกระทบ ร้อยละ 92.8 ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านบวก ส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบที่ได้ รับอยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 66.7 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.33+0.488) 
   2) มีรายได้เพ่ิมจากการประกอบอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้
รับผลกระทบ ร้อยละ 92.8 ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านบวก ส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับน้อย
ร้อยละ 60.0 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60+0.507) 
   3) เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตขึ้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ร้อยละ 92.8 ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านบวก ส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
73.3 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.27+0.458) 
   4) ท้องถิ่นมีรายได้จากภาษี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ร้อยละ 92.8 ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านบวก ส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
53.3 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.47+0.516) 
   5) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ า ไฟฟูา ประปา ถนน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 92.8 ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านบวก ส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบที่
ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.0 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 
3.40+0.507) 
  6) สนับสนุนด้านการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ร้อยละ 93.2 ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านบวก ส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
64.3 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.93+0.616) 
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   7) สนับสนุนกิจกรรม/ประเพณี วัฒนาธรรมของชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 93.2 ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านบวก ส่วนใหญ่ระบุว่าผลกระทบที่ได้รับ
อยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 71.4 โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.00+0.555) 
 

จ) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ 
   - อยากให้เข้ามาพัฒนาถนนเพิ่มข้ึน 
    - อยากให้โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน
เพ่ิมมากขึ้น 
    -  ควรมีมาตรการปูองกันอย่างเคร่งครัด 
     - อยากให้เข้ามาดูแลประชาชนในชุมชน เช่น ตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับคน
ในชุมชน 
 

3.2) ข้อมูลจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
จากการรวบรวมประเด็นข้อห่วงกังวลของผู้เข้าร่วมประชุม พบว่า 5 อันดับแรกที่ผู้เข้าประชุมมี

ความห่วงกังวล ได้แก่ การรั่วไหลของสารเคมี (ร้อยละ 15.4) คุณภาพชีวิตของประชาชน (ร้อยละ 11.0) ฝุุน/
ควัน/อากาศ (ร้อยละ 10.1) สาธารณสุข (ร้อยละ 9.2) และกลิ่น (ร้อยละ 9.1) นอกจากนี้ยังมีข้อห้วงกังวล
เพ่ิมเติมคือ  
 

1) การรั่วไหลของสารเคมี มีประเด็นข้อห่วงกังวล ดังนี้ 
-  ควรมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อท าให้ชุมชนมั่นใจในความปลอดภัย 
-  มีการจัดเก็บสารเคมีอย่างไร 
-  กังวลการรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ า 
-  กังวลการรั่วไหลจากการขนส่ง และการผลิต 

2) คุณภาพชีวิตของประชาชน มีประเด็นข้อห่วงกังวล ดังนี้  
- ควรมีการสุ่มตรวจสุขภาพ เช่น เด็ก คนตั้งครรภ์ 
- ควรมีการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานที่ท างาน และพนักงานของโรงงานใกล้เคียง 
- มีความกังวลว่าอาจส่งผลกระทบกับเด็กและคนชรา 
- อยากให้ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีมากกว่านี้ 
- คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีต้องดีกว่าเดิม 

3) ฝุ่น/ ควัน/ อากาศ มีประเด็นข้อห่วงกังวล ดังนี้ 
-  สารตะกั่วสามารถระเหยในอากาศหรือไม่ 
- ควรมีการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้กับทางหน่วยงานราชการและชุมชน

ทราบ 
- ควรมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ 
- กังวลเรื่องคุณภาพอากาศ 

4) สาธารณสุข มีประเด็นข้อห่วงกังวล ดังนี้ 
- ควรมีการตรวจสุขภาพร่างกายคนในชุมชน 
-  
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5) กลิ่น มีประเด็นข้อห่วงกังวล ดังนี้ 
- ควรมีมาตรการในการควบคุมกลิ่น 
- ควรมีการศึกษาและปรับปรุงอย่างจริงจัง 
- ความรุนแรงของกลิ่นเหม็น 
- กังวลการปล่อยกลิ่นออกมาภายนอกโรงงาน 
- ปริมาณการสะสมของกลิ่นในการสูดดม 

6) แหล่งน้ าดื่ม/ น้ าใช้ มีประเด็นข้อห่วงกังวล ดังนี้ 
- น้ าใต้ดินจะได้รับการปนเปื้อนหรือไม่ 
- ควรมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทุกปี 
- ตั้งแต่มีการนิคมอุตสาหกรรมน้ าฝนไม่สามารถใช้ดื่มได้ 
- กังวลความไม่สะอาด การมีฝุุนตะกอน 

7) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีประเด็นข้อห่วงกังวล ดังนี้ 
- ควรมีการดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทข้างเคียงรอบโครงการ 
- อยากให้ดูแลคนให้ดี 
- กังวลความปลอดภัยของการใช้สารเคมี 

8) น้ าเสีย มีประเด็นข้อห่วงกังวล ดังนี้ 
- ควรมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าเสียทุกปี 
- กังวลเรื่องน้ าเสีย เนื่องจากใช้น้ าในคลองเพ่ือการท าเกษตร 
- กังวลการทิ้งของเสียที่ท าให้เกิดน้ าเสีย 
- การบ าบัดน้ าเสีย และการซึมลงใต้ดิน 

9) ขยะมูลฝอยและน้ าเสีย มีประเด็นข้อห่วงกังวล ดังนี้ 
- คุณภาพน้ าที่บ าบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 

10) ขยะ/ กากของเสียอุตสาหกรรม มีประเด็นข้อห่วงกังวล ดังนี้ 
- ควรมีการจัดการไม่ให้ขยะหรือกากของเสียอุตสาหกรรมหลุดออกมาสู่ชุมชน 
- กังวลแหล่งก าจัด 
- รูปแบบการจัดการขยะ/ กากของเสียอุตสาหกรรม  

11) การจราจร/ การคมนาคมขนส่ง มีประเด็นข้อห่วงกังวล ดังนี้ 
- ถ้าเกิดอุบัติเหตุจากรถของทางบริษัทจะด าเนินการ หรือมีวิธีการจัดการอย่างไร 
- การขนส่งแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ในรูปแบบปิด 

 
 (4) ข้อมูลสิ่งคุกคามทางสุขภาพทางกายภาพและเคมีที่ส าคัญ 

 
1) ฝุ่นละออง : ฝุุนละอองที่มีโอกาสปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการเผาไหม้แบ่งเป็น 3 ขนาด 

คือ Total Suspended Particle (TSP), Particulate Matter 10 (PM10), Particulate Matter 2.5 (PM2.5) 
กล่าวคือ TSP คือ อนุภาคของแข็งและหยดละอองของเหลวที่แขวนลอยกระจายในอากาศ อนุภาคที่กระจายใน
อากาศนี้บางชนิดมีขนาดใหญ่ และมีสีด าจนมองเห็นเป็นเขม่าและควัน แต่บางชนิดมีขนาดเล็กมากจนมองด้วย
ตาเปล่าไม่เห็น ฝุุนละอองที่แขวนลอยในบรรยากาศ โดยทั่วไปมีขนาดตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา ก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษหรือเหตุเดือดร้อนร าคาญ ส าหรับ PM10 หมายถึง ฝุุนหยาบ (Course Particle) เป็นอนุภาคที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 - 10 ไมครอน และ PM 2.5 หมายถึง ฝุุนละเอียด (Fine Particles) เป็นอนุภาคที่มีเส้น
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ผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน โดยระดับอันตรายของฝุุนละอองจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัย คือ 
ขนาดของฝุุนละออง และองค์ประกอบในฝุุนละออง ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของฝุุนละอองเพียงประเด็นเดียว 
พบว่า ฝุุนละอองที่มีขนาดเล็กจะมีอันตรายมากกว่าฝุุนละอองที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจาก สามารถเข้าสู่ร่างกาย
ทางการหายใจได้ง่ายและเข้าสู่ระบบทางเดินหายได้ในส่วนที่ลึกกว่า ในขณะที่ฝุุนละอองขนาดใหญ่ประมาณ 
99% มักจะถูกกรองบริเวณโพรงจมูก แล้วถูกร่างกายขับออก โดยการไอ หรือ จาม หรือปะปนมากับน้ ามูก ท า
ให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปในทางเดินหายใจในส่วนที่ลึกได้ ส าหรับฝุุนละอองขนาดเล็กสามารถเข้าสู่ทางเดิน
หายใจได ้โดยเฉพาะฝุุนขนาดเล็กมากๆจะสามารถเข้าไปได้ถึงระดับถุงลมได้ ขนาดของฝุุนละอองที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพที่ต้องให้ความส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

 
PM10 : ท าให้ระคายเคืองแสบ จมูก ไอ จาม และสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้ 

ท าให้เกิดการสะสมของฝุุนในถุงลม ซึ่งจะท าให้การแลกเปลี่ยนอากาศน้อยลง ท าให้หายใจสั้น และหัวใจท างาน
หนักมากขึ้นเพ่ือทดแทนปริมาณการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ลดลง ยิ่งผู้ที่มีปัญหาของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น 
หอบหืด โรคถุงลมโปุงพอง โรคหัวใจ ก็ยิ่งมีผลกระทบมากขึ้น นอกจากนั้นฝุุนละอองขนาดเล็กเหล่านี้ก็เป็นพิษ
ต่ออวัยวะต่างๆโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นปอด ตับ หรือไต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดการระคายเคืองและท าลายเนื้อเยื่อ
ปอด ซึ่งหากได้รับในปริมาณมากหรือในช่วงเวลานาน จะสามารถสะสมในเนื้อเยื่อปอด  เกิดเป็นพังผืดหรือแผล
ขึ้นได ้และท าให้การท างานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง และท าให้หลอดลมอักเสบ เกิดหอบหืดถุงลมโปุงพอง 
มีโอกาสเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากติดเชื้อเพ่ิมขึ้นได้  

 
2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ 

การได้รับไนโตรเจนไดออกไซด์ทางการหายใจจะท าให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อระบบ
ทางเดินหายใจ อาการเริ่มต้นของการหายใจจะมีอาการปานกลางรวมทั้งระคายเคืองต่อตา และคอด้วย แน่น
หน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาการรุนแรงจะเกิดขึ้นภายใน 5-7 ชั่วโมง รวมทั้งอาการตัวเขียวคล้ า เนื่องจาก
ขาดออกซิเจน หายใจล าบากยิ่งข้ึน อ่อนเพลียและตายในที่สุดเนื่องจากปอดบวมน้ า  

นอกจากนี้จากการทดลองกับสัตว์ พบว่า มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของยีนส์ทางการสืบพันธุ์และ
ความผิดปกติของการเจริญเติบโตของทารก อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับสารเคมีกลุ่ม 
NOx มีการศึกษากันอย่างกว้างขวาง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และการท างานของ
ปอด เช่นเดียวกับผลการศึกษาทางพิษวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก และผู้ปุวยโรคหอบหืด ทั้งนี้ระดับ
ความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้มีการศึกษาทางระบาดวิทยาอย่าง
กว้างขวาง เนื่องจากเป็นสารมลพิษหลักทางอากาศ  

อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดความเข้มข้นอ้างอิงของไนโตรเจนไดออกไซด์จึงพิจารณาจากแนวทาง
ของ WHO Air Quality Guideline (2005) ได้รายงานการสัมผัสไนโตรเจนไดออกไซด์ภายใน 1 ชั่วโมงไว้ที่ 
200 ug/m3 เนื่องจากร่างกายเริ่มตอบสนองต่อก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โดยการศึกษาพบว่า ทั้งคนและสัตว์ที่
สัมผัสไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มากกว่า 200 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็นเวลา 1 ชั่วโมงจะเกิดผล
กระทบต่อสุขภาพ เช่น หายใจติดขัดและเพ่ิมอาการตีบตันของทางเดินหายใจโดยเฉพาะในผู้ปุวยโรคหืด และยัง
มีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวตามมาอีกด้วย นอกจากนี้การสัมผัสไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ระยะเวลา 1 ปี ที่
ระดับความเข้มข้นมากกว่า 40 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีความสัมพันธ์กับการที่เด็กที่เป็นหอบหืดอยู่แล้วปุวย
เป็นหลอดลมอักเสบเพ่ิมขึ้น และสัมพันธ์กับการพัฒนาการของการท างานของปอดที่ลดลงในเด็ก ดังนั้น ความ
เข้มข้นอ้างอิงระยะยาว 1 ปี จึงก าหนดไว้ที่ 40 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถปกปูองสุขภาพของ
ประชาชนได ้

 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 

PE6018-TNC/Draft CHAP 7/63 7-25     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จ ากัด 

 

3) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
การได้รับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทางการหายใจ จะก่อให้เป็นพิษ เกิดอาการบวมน้ า (Edema) ในทาง

เดินหายใจ ไอของสารจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ท าให้เกิดอาการน้ าท่วมปอด ซึ่งอาการนี้
สามารถเกิดได้ตั้งแต่สัมผัสกับสาร 1 – 2 ชั่วโมง และอาจท าให้ตายได้ การได้รับสัมผัสซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทาง
ผิวหนัง การสัมผัสกับไอระเหยของสารที่มีความเข้มข้นสูง จะท าให้เกิดแผลไหม้ การกินหรือกลืนซัลเฟอร์ได
ออกไซด์เข้าไปจะท าให้เกิดแผลไหม้ในหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร การสัมผัสถูกตา ท าให้เกิดการระคายเคือง 
เกิดแผลไหม้และอาจท าลายดวงตาได้ นอกจากนี้ยังท าให้การหายใจถูกกด กระสับกระส่าย และอึดอัด  
 

4) มลพิษทางเสียง 
อันตรายจากเสียงสามารถสรุปได้ คือ อันตรายจากเสียงดังท าให้เกิดการสูญเสียการได้ยินซึ่งเป็น

ผลกระทบที่ส าคัญ ซึ่งมีลักษณะอาการที่แตกต่างกัน เช่น หูอ้ือ หูหนวก หรือหูอึง  โดยการสูญเสียการได้ยิน
แบ่งเป็น 1) การสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว  เกิดจากการรับฟังเสียงดังมากๆ ในระยะเวลาสั้นๆ ท าให้หูอ้ือ 
เมื่อหยุดพัก การได้ยินจะสามารถคืนสู่สภาพปกติได้ และ 2) การสูญเสียการได้ยินแบบถาวร   เกิดจากการได้รับ
ฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน ท าให้เซลล์ขนในหูชั้นในถูกท าลาย ไม่สามารถรับฟังเสียงได้ มีอาการหูตึงและหู
พิการ ทั้งนี้ ลักษณะอาการหูหนวกหรือหูเสื่อมแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) หูเสื่อมแบบเฉียบพลัน หลังจากฟัง
เสียงดังมากๆ แค่ไม่กี่นาที เนื่องจากเยื่อหูชั้นในฉีกขาด เสียน้ าในหูและเซลล์รับเสียงไม่สามารถท างาน  ซึ่งหาก
แผลไม่ใหญ่เกินไป เนื้อเยื่อกลับมาประสานกันหรือน้ าในหูคืนสู่สภาพเดิม ความสามารถในการได้ยินอาจกลับคืน
มาเป็นปกติภายใน 2 สัปดาห์ แต่ถ้าเนื้อเยื่อฉีกขาดมากจนไม่สามารถประสานกันได้จะท าให้หูหนวกถาวร และ 
(2) หูเสื่อมแบบค่อยเป็นค่อยไป เกิดจากฟังเสียงดังเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ แม้จะไม่ต่อเนื่องครั้งละหลาย
ชั่วโมงก็ตาม 

 
นอกจากนี้ยังพบว่ามีผลกระทบลักษณะอ่ืนๆจากเสียงดัง เช่น ท าให้ความดันโลหิตสูงขึ้น ใจสั่น หัว

ใจเต้นเร็ว มือเท้าเย็นระบบไหลเวียนโลหิตบกพร่อง จนอาจน าไปสู่โรคหัวใจ และปอดแตกฉับพลัน ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิต รบกวนการท างาน การพักผ่อน ท าให้เกิดความเครียด หรือการตื่นตระหนก และอาจพัฒนาไปสู่อาการ
ซึมเศร้า และโรคจิตประสาท ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสมาธิ ความคิด และการเรียนรู้ ท าให้ขาดสมาธิ ประสิทธิภาพ
การคิดค้น การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้และการรับฟังข้อมูลลดลง ลดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ท างาน รบกวนระบบและความต่อเนื่องของการท างาน ท าให้ท างานล่าช้า คุณภาพและปริมาณงานลดลง ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสาร ขัดขวางการได้ยิน ท าให้การสื่อสารบกพร่อง ต้องตะโกนคุยกัน ได้ยินเพ้ียน ในเด็ก
เล็กท าให้พัฒนาการด้านการฟัง การพูด และการออกเสียงเพ้ียนไป กระตุ้นพฤติกรรมก้าวร้าว เสียงดังจะเร้าอารมณ์
ให้สร้างความรุนแรง และอาจถึงขั้นสูญเสียการควบคุมตนเอง จนท าร้ายผู้อื่นได้ แม้ได้ยินเสียงดังเพียงเล็กน้อย และ
ท าให้เกิดโรคบางอย่าง เช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร คลื่นไส้อาเจียน ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ  

 
5) ความร้อน และอันตรายทางการยศาสตร์ 

ผลกระทบจากความร้อน เกิดขึ้นเมื่อมีการท างานในสภาพแวดล้อมที่มีแหล่งก าเนิดความร้อนหรือ
ระดับความร้อนสูง ร่างกายสามารถสัมผัสความร้อนโดยวิธีการน า การพา และการแผ่รังสีความร้อน หาก
สภาพแวดล้อมในการท างานมีความร้อนจนท าให้อุณหภูมิของร่างกายเพ่ิมขึ้น จากอุณหภูมิปกติ (37.6 องศา
เซลเซียส) ตั้งแต่ 2-3 องศาเซลเซียส จะท าให้เกิดอาการผิดปกติ เช่น เกิดเป็นผื่น (Heat Rash) ซึ่งเป็นการคั่ง
ของเหงื่อจากการอุดตันของต่อมเหงื่อ แต่หากอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นจากอุณหภูมิปกติ ถึง 5 องศาเซลเซียส 
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เลือดจะไปเลี้ยงสมองไมพ่อ เนื่องจากร่างกายจะเพ่ิมอัตราการเต้นของหัวใจ และเส้นเลือดฝอยจะขยายตัวท าให้
เลือดไปที่ผิวหนังมากขึ้นเพ่ือระบายความร้อนจนเหงื่อออกมากขึ้น อุณหภูมิของร่างกายก็จะลดลง  นอกจากนี้
การได้รับความร้อนสูงเป็นเวลานานอาจท าให้ร่างกายมีภาวะโซเดียมต่ า (Hyponatremia) หรือเลือดข้น จนเกิด
อาการตะคริว (Heat Cramps) อาการที่พบทั่วไปเมื่อต้องท างานหนักในที่ร้อนเป็นเวลานานโดยไม่มีเกลือหรือ
น้ าดื่มเพียงพอ คือ กระหายน้ า อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อ่อนแรง ปวดศีรษะ สับสน (Heat Exhaustion) หรือมี
อาการรุนแรงถึงขั้นหมดสติโดยร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่า 41 องศาเซลเซียส และมีเหงื่อออก และนอกจากนี้ 
อันตรายทางการยศาสตร์ ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสภาพการท างานที่มีลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหว
ของร่างกายที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเม่ือยล้า การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ   

 
6) ตะกั่ว 

การได้รับอันตรายจากตะกั่วส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานที่ต้องสัมผัสกับสารตะกั่วที่ใช้เป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายประเภท โดยการสัมผัสตะกั่วจะผ่านทางการหายใจเอาฟูมของไอตะกั่วและฝุุนที่มี
ตะกั่วปนเปื้อน การได้รับตะกั่วทางการหายใจพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมง ตะกั่วประมาณร้อยละ 
30 ของปริมาณที่ได้รับทั้งหมดจะสะสมอยู่ที่ปอด และเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 48 ชั่วโมง ตะกั่วประมาณร้อย
ละ 90.5 จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด และร่างกายจะมีกลไกในการขับตะกั่วโดยการกรองที่ไตและขับออกทาง
ปัสสาวะเป็นหลัก อย่างไรก็ตามหากได้รับตะกั่วอย่างต่อเนื่องตะกั่วอาจมีการสะสมในร่างกายและก่อให้เกิด
อันตรายเมื่อร่างกายขับออกไม่ทัน กล่าวคือ จะท าให้ปวดศีรษะ เมื่อยล้า คลื่นไส้ ปวดท้อง ปวดข้อต่อ อาเจียน  
ท้องผูก นอนไม่หลับ อุจจาระเป็นเลือด การสะสมของตะกั่วท าให้เป็นโรคแพ้พิษตะกั่ว เช่นเดียวกับการกลืน
หรือกินเข้าไป ท าให้ปวดศีรษะ เมื่อยล้า คลื่นไส้ เป็นตะคริวในช่องท้องและข้อต่อ มีรสชาติคล้ายโลหะในปาก 
อาเจียน ท้องผูก อุจจาระเป็นเลือด และท าให้เป็นโรคแพ้พิษตะกั่วได้เช่นกัน ในขณะที่การสัมผัสทางผิวหนัง 
สารประกอบตะกั่วอนินทรีย์ จะท าให้เกิดการระคายเคืองและสามารถดูดซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกายน้อยมาก 
นอกจากนี้ ฝุุนของตะกั่วจะท าให้ระคายเคือง น้ าตาไหล  อย่างไรก็ตามสารนี้ถูกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2B 
( IARC ) โดย อวัยวะเปูาหมายที่ส าคัญคือไขกระดูก ไต เลือด เนื้อเยื่อในเหงือก และระบบประสาทส่วนกลาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก โดยตะกั่วสามารถรบกวนการสร้างเม็ดเลือดแดง ท าให้ระบบประสาทส่วนกลางถูกกด
เยื่อสมองอักเสบ ไตพิการระบบสืบพันธุ์ถูกรบกวน นอกจากนี้ตะกั่วยังมีผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์ และการ
พัฒนาการของทารกในครรภ์ มีโอกาสให้เด็กที่อยู่ในครรภ์ตายก่อนเกิด นอกจากหากมีการสะสมของตะกั่วใน
หญิงให้นมบุตร ตะกั่วสามารถผ่านทางน้ านมสู่ทารกได้ อาการทั่วไปเมื่อได้รับตะกั่ว คือ เบื่ออาหารปากมีรส
หวานของโลหะ ท้องผูกคลื่นไส้ อ่อนเพลียปวดตามกล้ามเนื้อและข้อต่อ มึนงง ซีด ปวดท้องเกร็งและอาจตายได้  
ส าหรับกรณีมะเร็ง พบว่า ตะก่ัวไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ โดยตะกั่วอยู่ในกลุ่ม 2B (IARC) 

 
7) คาร์บอนมอนอกไซด์ 

คาร์บอนมอนอกไซด์ จัดเป็นก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์เนื่องจากเป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่น 
ท าให้เข้าสู่ร่างกายได้โดยที่เราไม่รู้ตัวและเม่ือก๊าซชนิดนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายสามารถสะสมอยู่ในร่างกายได้โดยจะไป
รวมตัวกบัฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนประมาณ 200-250 เท่า ท าให้การล าเลียงออกซิเจนไปสู่
เซลล์ต่างๆ ของร่างกายลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย สมองขาดออกซิเจน และถ้าได้รับก๊าซ
คาร์บอนมอนอนไซด์ในปริมาณมากอาจท าให้ร่างกายเกิดอาการขาดออกซิเจนเฉียบพลั นถึงขึ้นเสียชีวิตได้ 
นอกจากนี ้จากงานวิจัยซึ่งท าการวิจัยเกี่ยวกับผลของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มีต่อระบบหัวใจในหนูสายพันธุ์  
Sprague Dawley พบว่าหลังจาก 8 นาทีผ่านไปอัตราการเต้นหัวใจของหนูมีค่าลดลงเมื่อได้รับการฉีด
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สารละลายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าสู่กระแสเลือด และเมื่อระดับความเข้มข้นของก๊าซเพ่ิมขึ้นส่งผลให้อัตรา
การเต้นของหัวใจลดต่ าลง นอกจากนี้จากข้อมูลการศึกษาทางระบาดวิทยาของคาร์บอนมอนนอกไซด์โดยส่วน
ใหญ่  เ ป็ น กา รศึ กษาที่ ร ะดั บ คว าม เ ข้ ม ข้ น ของคา ร์ บอนมออนกไซด์ สู ง  แล ะ ใช้ ก า ร วั ด ระดั บ 
carboxyhemoglobin ในเลือดแทนการวัดความเข้มข้นของสารเคมีชนิดนี้ในอากาศ อย่างไรก็ตามอันตรายที่
เกิดจากการได้รับสารเคมีชนิดนี้ นอกจากขึ้นอยู่กับความเข้มข้นแล้ว ระยะเวลาและความต่อเนื่องของการสัมผัส
สารเป็นตัวแปรส าคัญที่จะบ่งชี้อันตรายที่เกิดขึ้น ซึ่งโดยปกติสารเคมีชนิดนี้ มีโอกาสที่ประชาชนทั่วปจะได้รับ
ผ่านทางการหายใจเนื่องจากมีการปนเปื้อนในบรรยากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการจราจร และควันบุหรี่ โดย
มีความเข้มข้นประมาณ 25–50 ppm 

 
8) กรดซัลฟูริก 

อันตรายที่ส าคัญของสารเคมีชนิดนี้คือการระคายเคืองในบริเวณท่ีสัมผัสเป็นหลัก เช่น การระคาย
เคืองผิวหนัง และตา ระคายเคืองทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อปอด ระคายเคือง
ระบบทางเดินอาหาร อย่างไรก็ตามอันตรายที่เกิดข้ึนเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ และโดยส่วนใหญ่มี
รายงานอุบัติการณ์การเกิดผลกระทบในกลุ่มคนงานที่ต้องท างานในกระบวนการผลิตที่ใช้สารเคมีชนิดนี้ 

 
7.4 ผลการศึกษา 
 
7.4.1 ผลการกลั่นกรองและการก าหนดขอบเขตการศึกษา 

จากการสรุปข้อมูลรายละเอียดโครงการและผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ 
ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ข้อมูลด้านความคิดเห็นและความวิตกกังวล
ของประชาชน การรวบรวมข้อมูลสถานะสุขภาพของชุมชน ได้แก่ ข้อมูลประชากร ข้อมูลสถานบริการและ
บุคลากรด้านสาธารณสุข อัตราการตาย อัตราการเจ็บปุวย สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม การจ้างงาน วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตในพ้ืนที่ ซึ่งได้ท าการคัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานของโครงการ ทั้งนี้ เพ่ือช่วยบ่งชี้กลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบและประเด็นทางด้านสุขภาพโดยใช้
การแจกแจงความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ แสดงดังตารางที่ 7.4.1-1 และ ตาราง
ที่ 7.4.1-2 

 
ทั้งนี้ผลการกลั่นกรองและก าหนดขอบเขตเบื้องต้น พบว่า ในระยะก่อสร้างมีกิจกรรมที่เกิดผลกระทบ

ต่อสุขภาพโดยสรุปมาจากกิจกรรมการก่อสร้างเตาหลอม และอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ รวมทั้งระบบระบบ
บ าบัดมลพิษอากาศ ซึ่งมีประเด็นที่คาดว่าอาจส่งผลกระทบทางสุขภาพ (Hazard Identification) คือ ฝุุน
ละอองจากการก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจของคนงานก่อสร้างและ
ประชาชนบริเวณโครงการ และระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง  อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการได้ยิน
ของคนงานกอ่สร้างและประชาชนบริเวณโครงการ อุบัติเหตุ อันตรายด้านอาชีวอนามัย การสุขาภิบาลในพ้ืนที่
ก่อสร้าง ซึ่งสามารถรวบรวมได้ในตารางท่ี 7.4.1-1 
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ตารางที่ 7.4.1-1 ผลการกลั่นกรองและก าหนดขอบเขตปัจจัยคุกคามสุขภาพ (Health Determinants) 
ของโครงการในช่วงก่อสร้าง  

ปัจจัยหลัก สิ่งคุกคามสุขภาพ (Health Determinant) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ที่ได้รับผลกระทบ 
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพและ

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ชุมชนในพ้ืนที่ 

2. การขนส่งและการจัดเก็บ
วัสดุก่อสร้าง 

- การตกหล่นของวัสดุก่อสร้างขณะขนส่งและ
การจัดเก็บ 

- อุบัติ เหตุจากการขนส่งวัสดุและ อุปกรณ์
ก่อสร้าง 

- อุบัติเหตุจากการท างาน 

ชุมชนในพ้ืนที่/ 
คนงานก่อสร้าง 

3. การก าเนิดและการปล่อย
ของเสียและสิ่งคุกคาม
สุขภาพ และผลกระทบต่อ
กลุ่มไวรับ (Susceptibility 
group)  

- ระดับเสียงจากการก่อสร้าง 
- ฝุุนละอองจากการก่อสร้างและการคมนาคม 

เช่น ฝุุนละอองรวม (TSP) และฝุุนละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

- อันตรายจากปัจจัยทางกายภาพจากการ
ท างาน กล่าวคือ ความร้อน การยศาสตร์ และ
อุบัติเหตุต่างๆ 

- ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยทั่วไป และกาก
ของเสียเพิ่มข้ึน 

- มลพิษจากยานพาหนะ และเครื่องจักร  

ชุมชนในพ้ืนที่/ 
คนงานก่อสร้าง 

4. การเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบต่ออาชีพการจ้าง
งานสภาพการท างานใน
ท้องถิ่นทั้งทางบวกและทาง
ลบ 

- การจ้างงานทั้งกลุ่มพนักงานมีความรู้และ
พนักงานแรงงาน 

 

ชุมชนในพ้ืนที่ 

5. การเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ของประชาชนและชุมชน 
 

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - 

6. การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ที่มี
ความส าคัญหรือเป็นมรดก  
ทางศิลปวัฒนธรรม 

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - 

7. ความพร้อมของภาค
สาธารณสุข 

- การเข้าถึงบริการสุขภาพของคนงานก่อสร้าง
และการจัดสรรการรับบริการด้านสุขภาพเดิม
ของชุมชนในพื้นท่ี 

ชุมชนในพ้ืนที่/ 
คนงานก่อสร้าง 

หมายเหตุ :  ประยุกต์จากแนวทางของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่
เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552 

 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 

PE6018-TNC/Draft CHAP 7/63 7-29     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จ ากัด 

 

ตารางที่ 7.4.1-2 ผลการกลั่นกรองและก าหนดขอบเขตปัจจัยคุกคามสุขภาพ (Health Determinants) 
ของโครงการในช่วงด าเนินการ 

ปัจจัยหลัก สิ่งคุกคามสุขภาพ (Health Determinant) กลุ่มเปูาหมาย 
ที่ได้รับผลกระทบ 

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพและ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - 

2. การขนส่งและการจัดเก็บ
วัตถุอันตราย 

- อันตรายจากอุบัติ เหตุการขนส่งวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้ของโครงการ  

ชุมชนในพ้ืนที่/ 
พนักงานในโครงการ 

3. การก าเนิดและการปล่อย
ขอ ง เ สี ย และสิ่ ง คุ กค าม
สุขภาพ และผลกระทบต่อ
กลุ่มไวรับ (Susceptibility 
group)  

- ระดับเสียงจากการด าเนินการ 
- มลพิษทางอากาศ คือ ฝุุนละออง ซัลเฟอร์ได

ออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ไอระเหยของ
ตะกั่ว และไอระเหยของกรดซัลฟูริก 

- ฝุุนตะกั่ วและไอระเหยของกรดซัลฟูริก ใน
สภาพแวดล้อมการท างาน  

- อันตรายจากความร้อน และการยศาสตร์ 

ชุมชนในพ้ืนที่/ 
พนักงานในโครงการ 

4. ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ
ผลกระทบต่ออาชีพการจ้าง
งานสภาพการท างานใน
ท้องถิ่นทั้งทางบวกและทาง
ลบ 

- การจ้างงานทั้ งกลุ่มพนักงานมีความรู้และ
พนักงานแรงงาน 

ชุมชนในพ้ืนที่ 

5. ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ของประชาชนและชุมชน 

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - 

6. การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ที่มี
ความส าคัญหรือเป็นมรดก  
ทางศิลปวัฒนธรรม 

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - 

7. ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง ภ า ค
สาธารณสุข 

- การ เข้ าถึ งบริ การสุ ขภาพของพนักงานใน
โครงการและการจัดสรรการรับบริการด้าน
สุขภาพเดิมของชุมชนในพื้นท่ี 

ชุมชนในพ้ืนที่/ 
คนงานก่อสร้าง 

 
7.4.2 ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมของโครงการ ข้อห่วงกังวลและข้อมูลต่างๆที่

เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา 
จากการวิเคราะห์กิจกรรมของโครงการเพ่ือกลั่นกรองและก าหนดสิ่งคุกคามสุขภาพครอบคลุมปัจจัย

คุกคามสุขภาพตามหลักตามข้อก าหนดของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งแสดงในตารางที่ 7.4.1-1 และ 
7.4.1-2 บริษัทที่ปรึกษาได้น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพ่ิมเติมร่วมกับข้อห่วงกังวลของชุมชน เพ่ือให้ประเด็นที่
จะน ามาประเมินผลกระทบและก าหนดมาตรการครอบคลุมในทุกประเด็นและมีความรอบด้านมากที่สุด ซึ่ง
แสดงผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 7.4.2-1 

 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 

PE6018-TNC/Draft CHAP 7/63 7-30     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จ ากัด 

 

ตารางที่ 7.4.2-1 ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมของโครงการ ข้อห่วงกังวลและแนว
ทางการประเมินผลกระทบ  

ปัจจัยคุกคามสขุภาพ สิ่งคุกคามสขุภาพ ข้อห่วงกังวล ประเด็น/แนวทางการ
ประเมินผลกระทบ 

1. การเปลี่ ยนแปลง
สภาพและการใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรน้ า การใช้น้ า 
น้ าเสีย ทรัพยากรดิน 

- ประชาชนมีความห่วงกังวลเรื่อง
มลพิษจากน้ าเสียและกากาของ
เสีย อย่างไรก็ตาม ระดับของ
ผลกระทบยังอยู่ในระดับน้อย 
 

การประเมินผลกระทบเชิง
คุณภาพด้วยวิธีการ Health 
Risk Matrix จากการ
พิจารณาโอกาสการเกิดผล
กระทบร่วมกับความรุนแรง 
และก าหนดเป็นมาตรการลด
และปูองกันผลกระทบ 

2. การขนส่งและการ
จัดเก็บวัตถุอันตราย 

ส า ร เ ค มี ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต 

- ประชาชนมีความห่วงกังวลในการ
ขนส่งกากของเสียอันตราย การ
บรรทุกกากขยะมีพิษ รวมทั้ง
อุบัติเหตุจากการจราจร 

 

การประเมินผลกระทบเชิง
คุณภาพจากการพิจารณา
คุณสมบัติของสารเคมีเป็น
หลักจาการประยุกต์หลักการ 
Ecological risk  
assessment เพื่อพิจารณา
ความรุนแรงกรณีที่มีการหก
รั่วไหล ร่วมกับการปะเมิน
เชิงคุณภาพ Health Risk 
Matrix จากการพิจารณา
โอกาสการเกิดผลกระทบ
ร่วมกับความรุนแรง และ
ก าหนดเป็นมาตรการลดและ
ปูองกันผลกระทบ 

3. การก าเนิดและการ
ปล่อยของเสียและ
สิ่ งคุกคามสุขภาพ 
และผลกระทบต่อ
ก ลุ่ ม ไ ว รั บ
(Susceptibility 
group)  

มลพิษทางอากาศ เสียง 
อุบัติเหตุ/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  

- ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ
เป็นความห่วงกังวลเป็นอันดับแรก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่อง
กลิ่น ไอระเหยจากตะกั่ ว  ฝุุ น
ละออง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งใน
ปัจจุบัน  ปัญหาเรื่ องกลิ่น เป็น
ปั ญ ห า เ ดิ ม ใ น พื้ น ที่  ร ว ม ทั้ ง
ผลกระทบที่เกิดจากเสียงดังจาก
กระบวนการผลิต 

 

การประเมินผลกระทบเชิง
ปริมาณจากการประยุกต์
หลักการ Health Risk 
Assessment โดยการ
เปรียบเทียบความเข้มข้นที่
คาดว่าจะมีการระบายออก
โ ค ร ง ก า ร กั บ ม า ต ร ฐ า น
คุณภาพในบรรยากาศ เพื่อ
การจ าแนกความเป็นไปได้ใน
การเฝูาระวังในพื้นที่อ่อนไหว 
แล ะ ก า รป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ
ผลกระทบรวมของการสัมผัส
สารเคมีทุกประเภทในเวลา
เ ดี ย ว กั น  เ พื่ อ แ ส ด ง ผ ล
กระทบในกรณีเลวร้ายที่สุด 
ร่ วมกั บการประ เมิ น เ ชิ ง
คุณภาพ Health Risk 
Matrix จากการพิจารณา
โอกาสการเกิดผลกระทบ
ร่วมกับความรุนแรง และ
ก าหนดเป็นมาตรการลดและ
ปูองกันผลกระทบ 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 
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ปัจจัยคุกคามสขุภาพ สิ่งคุกคามสขุภาพ ข้อห่วงกังวล ประเด็น/แนวทางการ
ประเมินผลกระทบ 

4. การ เปลี่ ยนแปลง
และผลกระทบต่อ
อาชีพการจ้างงาน
สภาพการท างานใน
ท้องถิ่นทั้งทางบวก
และทางลบ 

แรงงานก่อสร้าง การ
จ้างงาน การตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียน ปัญหา
ย า เ ส พ ติ ด แ ล ะ
อาชญากรรม 

- ส่ วนมาก เป็ นผลกระทบของ 
แรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าว โดยควร
การจัดระเบียบดูแลแรงงานต่าง
ถิ่น และศึกษาผลกระทบที่มีต่อ
ชุมชน กังวลผลกระทบด้านความ
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต  
นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่อง
ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ย า เ ส พ ติ ด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกวดผลการ
ใช้ยาเสพติดในกลุ่มพนักงาน ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
ได้ 

การประเมินผลกระทบเชิง
คุณภาพด้วยวิธีการ Health 
Risk Matrix จากการ
พิจารณาโอกาสการเกิดผล
กระทบร่วมกับความรุนแรง 
และก าหนดเป็นมาตรการลด
และปูองกันผลกระทบ 5.  การเปลี่ยนแปลง

และผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ของ
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
ชุมชน 

6. การเปลี่ยนแปลงใน
พื้นที่ท่ีมีความส าคัญ
ห รื อ เ ป็ น ม ร ด ก  
ทางศิลปวัฒนธรรม 

7. ค ว า ม พร้ อ ม ขอ ง
ภาคสาธารณสุข 

- ปัญหาสุ ขภาพจาก
มลพิษต่างๆ 
- ความพอ เพี ยงและ
คุ ณ ภ า พ ข อ ง ส ถ า น
บริการด้านสาธารณสุข 

- ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม กั ง ว ล ต่ อ
ผลกระทบด้านสุขภาพเป็นอันดับ
สอง ซึ่งมีสาเหตุต่อเนื่องมาจาก
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ม ล ภ า ว ะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษอากาศ 
ทั้งในส่วนของสุขภาพของชุมชน
ทั่วไป และสุขภาพของพนักงานที่
ท างานในโครงการ นอกจากน้ียังมี
ความกังวลต่อด้านบุคลากรด้าน
พยาบาล และความเพียงพอของ
สถานพยาบาล 

การประเมินผลกระทบเชิง
คุณภาพด้วยวิธีการ Health 
Risk Matrix จากการ
พิจารณาโอกาสการเกิดผล
กระทบร่วมกับความรุนแรง 
และก าหนดเป็นมาตรการลด
และปูองกันผลกระทบ 

 
7.4.3 ผลการประเมินระดับผลกระทบ 

 
(1) ผลการประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ 

ผลการประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ เป็นการประยุกต์ใช้จากแนวทางการประเมินของการประเมิน
ความเสี่ยงจาการรับสัมผัสสารเคมี (Health Risk Assessment) ซึ่งเป็นการประเมินในกรณีของสิ่งคุกคามที่
สามารถคาดการณ์ในเชิงปริมาณ ซึ่งความเข้มข้นดังกล่าวจะน ามาเปรียบเทียบกับความเข้มข้นอ้างอิงด้าน
สุขภาพจากหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ในกรณีของกรดซัลฟูริก ซึ่งไม่มีค่ามาตรฐานในบรรยากาศทั่วไป บริษัทที่
ปรึกษาได้ก าหนดความเข้มข้นอ้างอิง โดยพิจารณาจากความเข้มข้นในบรรยากาศการท างาน จากประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (3 สิงหาคม 2560) เรื่อง ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ซึ่งเป็นการ
ก าหนดค่าอ้างอิงที่ปกปูองสุขภาพของประชาชนในกลุ่มคนท างานเป็นหลัก ที่การสัมผัสในระยะเวลา 8 ถึง 10 
ชั่วโมงการท างาน  

 
 อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าอ้างอิงในบรรยากาศ พบว่า มีกลุ่มเปูาหมายที่เป็นชุมชน ซึ่งประกอบด้วย
กลุ่มคนที่มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญต่อสถานะทางสุขภาพ เช่น กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้
พิการ เป็นต้น ดังนั้นหากจะก าหนดค่าอ้างอิงที่เป็น Reference concentration ที่ปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มไวรับ จึงต้องมีความเข้มงวดในการพิจารณามากกว่าความเข้มข้น
อ้างอิงในบรรยากาศการท างาน หรือมีความเข้มข้นน้อยกว่า ความเข้มข้นที่ยอมให้มีได้ในบรรยากาศการท างาน 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 

PE6018-TNC/Draft CHAP 7/63 7-32     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จ ากัด 

 

ทั้งนี้ หากพิจารณาที่มีของความเข้มข้นอ้างอิงในบรรยากาศการท างาน พบว่า มีที่มาเหมือนกับความเข้มข้นใน
บรรยากาศส าหรับชุมชน กล่าวคือ เป็นการก าหนดจากการหาค่าความเข้มข้นสูงสุดของสารที่ไม่ท าให้เกิดผล
ข้างเคียงใดๆ (No-observed-adverse-effect level-NOAEL) หรือค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารที่ก่อให้เกิด
ผลข้างเคียงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น (Lowest-observed-adverse-effect level-LOAEL) ในสัตว์ทดลองหารด้วยค่า
ความไม่แน่นอน (uncertainty factor) ต่างๆ ทั้งนี้ หากมีการก าหนดค่าความเข้มข้นอ้างอิงที่มีความเข้มงวด
ดังกล่าว บริษัทที่ปรึกษาจะท าการลดความเข้มข้นลง จากหลักการของ uncertainty factor ที่ 100 เท่า โดยมี
ความหมาย คือ การให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้รับที่มีความหลากหลายในชุมชน (ลดความเข้มข้นลง 10 เท่า) และ
ใช้ในกรณีการสัมผัสเรื้อรัง ระยะเวลาในการสัมผัสเป็นระยะเวลา 1 ปี (ลดความเข้มข้นลง 10 เท่า) ดังนั้นจาก
ความเข้มข้นที่ก าหนดของตะกั่วในบรรยากาศการท างาน เมื่อน ามาเป็นค่าอ้างอิงในการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพจึงเป็นความเข้มข้นที่ลดความเข้มข้นลง 100 เท่าของความเข้มข้นที่ก าหนดโดยกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานดังกล่าว โดยความเข้มข้นอ้างอิงของมลสารทั้งหมดท่ีใช้ แสดงดังตารางท่ี 7.4.3-1  

ผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและเรื้อรัง พบว่า ไม่มีบริเวณใดที่ความเข้มข้นของมลสาร ที่ท าให้
สุขภาพของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รายละเอียดผลการประเมินแสดงในตารางที่ 7.4.3-2 ถึง 7.4.3-6 

 
ตารางท่ี 7.4.3-1 ความเข้มข้นอ้างอิงท่ีใช้ในการประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ  

ชื่อสารเคมี ระยะเวลา
สัมผัส 

ความเข้มข้น
อ้างอิง 

ที่มา 

ไนโตรเจนไดออกไซด์ 1 ชั่วโมง 200   µg/m3 
WHO Air quality guideline (2005) 

1 ปี 40    µg/m3 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

1 ชั่วโมง 196.5µg/m3 
National Ambient Air Quality Standards for 
Oxides of Sulfur During the Period 1971-
2010 : EPA 

1 ปี 78.6 µg/m3 
National Primary Ambient Air Quality 
Standards (NAAQS) 

ฝุุนละอองขนาด  
PM-10 

24 ชั่วโมง 50   µg/m3  
WHO Air quality guideline (2005) 

1 ปี 20   µg/m3 

ฝุุนละอองขนาด  
PM-2.5 

รายป ี 10     µg/m3 
WHO Air quality guideline (2005) 

24 ชั่วโมง 25     µg/m3 
ตะกั่ว (Lead) 

รายป ี 0.5 µg/m3. 
Air quality guideline for Europe, WHO 
Regional Publication,  European Series 
no.91, 2000 

กรดซัลฟูริก 

8 ชั่วโมง 10 µg /m3 

ประยุกต์จาก ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 
เรื่อง ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย, 
2560 

คาร์บอนมอนนอกไซด์ 
8 ชั่วโมง 10 mg/m3 

Air Quality Guidelines - Second Edition: 
WHO Regional Office for Europe, 
Copenhagen, Denmark, 2000 
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ตารางท่ี 7.4.3-2 ผลการประเมินสัดส่วนความเสี่ยงของการเกิด ผลกระทบเฉียบพลัน จาก PM10 และ PM2.5 (ช่วงด าเนินการ) 
บริเวณพื้นที่อ่อนไหว ค่าความเข้มข้นของ PM10* จาก

โครงการ จากแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ 24 ชม. (µg/m3) 

ค่าความเข้มข้นของ PM2.5* 
จากโครงการ จากแบบจ าลอง

ทางคณิตศาสตร์ 24 ชม. 
(µg/m3) 

HQ 
(PM10) 

HQ 
(PM2.5) 

บริเวณแนวเขตที่ดินของโรงงานทางด้านใต้ลม 59.67 42.37 1.19 1.69 
บริเวณชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว 51.51 36.57 1.03 1.46 
บริเวณค่ายลูกเสือกรุงเทพฯ 42.33 30.05 0.85 1.20 

หมายเหตุ : * PM10 อ้างอิงจาก ค่าความเข้มข้นของ TSP จากโครงการ รวมกับผลการตรวจวัดเดิมในพื้นที่ และเป็นผลจากการด าเนินการหลังเพิ่มก าลังการผลิต โดย PM10= 0.5*TSP  อ้างอิงจาก : Rule of Thumb,  Russell E. Erbes. 
A practical Air quality Compliance, second edition, 1996, John Wiley & Sons, Inc. 

* PM2.5 = 0.71*PM10 (อ้างอิงจาก : annual average, Appropriate local project-specific measurements; Appropriate data published by EPD, e.g. from EMFAC for motor vehicles; Most recent 

marine emission study, e.g. USEPA 2009 Study Report, Port of Los Angeles 2009 Study Report. USEPA's or European Environment Agency's (EEA) most recent published data, e.g. AP-42 and EMEP/EEA Air 

Pollutant Emission Inventory Guidebook, 2009. 
 

ตารางท่ี 7.4.3-3 ผลการประเมินสัดส่วนความเสี่ยงของการเกิด ผลกระทบเฉียบพลัน จากไนโตรเจนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ช่วงด าเนินการ) 

บริเวณพื้นที่อ่อนไหว 

ค่าความเข้มข้นของ NO2* จาก
โครงการ จากแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ร่วมกับผลการ

ตรวจวัดเดิมในพื้นที่ เฉลี่ย 1 ชม. 
(µg/m3) 

ค่าความเข้มข้นของ SO2* จากโครงการ 
จากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

เฉลี่ย 1 ชม. (µg/m3) 

HQ 
(NO2 1 ชม.) 

HQ 
(SO2 1 ชม.) 

บริเวณแนวเขตที่ดินของโรงงาน
ทางด้านใต้ลม 

47.03 0.82 0.235 0.00 

บริเวณชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว 52.68 6.22 0.263 0.03 
บริเวณค่ายลูกเสือกรุงเทพฯ 54.18 7.52 0.271 0.04 
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ตารางท่ี 7.4.3-4 ผลการประเมินสัดส่วนความเสี่ยงของการเกิด ผลกระทบเฉียบพลัน จากคาร์บอนมอนอกไซด์และกรดซัลฟูริก (ช่วงด าเนินการ)  

บริเวณพื้นที่อ่อนไหว 

ค่าความเข้มข้นของ 
CO จากแบบจ าลอง

ทางคณิตศาสตร์ เฉลี่ย 
8 ชม. (µg/m3) 

ค่าความเข้มข้นของ H2SO4 จากโครงการ 
จากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

เฉลี่ย 8 ชม. (µg/m3) 

HQ 
(CO 8 ชม.) 

HQ 
(H2SO4 8 ชม.) 

บริเวณแนวเขตที่ดินของโรงงานทางด้านใต้ลม 1168.1 0.002 0.117 0.0002 
บริเวณชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว 1019.22 0.06 0.102 0.006 
บริเวณค่ายลูกเสือกรุงเทพฯ 1030.67 0.11 0.103 0.011 
 
ตารางท่ี 7.4.3-5 ผลการประเมินสัดส่วนความเสี่ยงของการเกิด ผลกระทบเรื้อรัง จาก PM10 และ PM2.5 และตะกั่ว (ช่วงด าเนินการ) 

บริเวณพื้นที่อ่อนไหว 

ค่าความเข้มข้นของ 
PM10 จาก

แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร ์

เฉลี่ย 1 ปี (μg/m3) 

ค่าความเข้มข้นของ
PM2.5 จาก

แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร ์

เฉลี่ย 1 ปี (μg/m3) 

ค่าความเข้มข้น
ของตะกั่ว จาก
แบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร ์
เฉลี่ย 1 เดือน 

(μg/m3) 

HQ 
(PM10 1 ปี) 

HQ 
(PM2.5 1 ปี) 

HQ 
(ตะกั่ว 1 ปี) 

บริเวณแนวเขตที่ดินของโรงงานทางด้านใต้ลม 0.001 0.000 0.00001 0.000 0.000 0.00002 
บริเวณชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว 0.010 0.007 0.01 0.001 0.001 0.027 
บริเวณค่ายลูกเสือกรุงเทพฯ 0.143 0.101 0.12 0.007 0.010 0.231 
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ตารางท่ี 7.4.3-6 ผลการประเมินสัดส่วนความเสี่ยงของการเกิด ผลกระทบเรื้อรัง จากไนโตรเจนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ช่วงด าเนินการ) 

บริเวณพื้นที่อ่อนไหว 

ค่าความเข้มข้นของ SO2* จาก
โครงการจากแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร ์
เฉลี่ย 1 ปี (µg/m3) 

ค่าความเข้มข้นของ NO2* จาก
โครงการจากแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร ์
เฉลี่ย 1 ปี (µg/m3) 

HQ 
(SO2 1 ปี) 

HQ 
(NO2 1 ปี) 

บริเวณแนวเขตที่ดินของโรงงานทางด้านใต้ลม 0.001 0.001 0.0000 0.000 
บริเวณชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว 0.03 0.020 0.0004 0.001 
บริเวณค่ายลูกเสือกรุงเทพฯ 0.28 0.180 0.0036 0.005 
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(2) ผลการประเมินผลกระทบเชิงคุณภาพ 
บริษัทที่ปรึกษาได้ท าการประเมินผลกระทบเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ ผลกระทบเกิดจาก

การสารเคมีที่มีการเก็บ ขนส่ง และใช้ในกระบวนการผลิตที่ไม่มีการระบายอย่างต่อเนื่อง และสารเคมีที่อาจมี
การรั่วไหลจากอุบัติเหตุต่างๆ และการประเมินผลกระทบในปัจจัยอ่ืนๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบในเชิง
ปริมาณ หรือเป็นผลกระทบทางกายภาพ เช่น เสียง อันตรายทางอาชีวอนามัย เป็นต้น  

 
1) ผลกระทบจากสารเคมี 

ผลกระทบจากสารเคมีที่เกิดจากสารเคมีที่มีการเก็บ ขนส่ง และใช้ในกระบวนการผลิตที่ไม่มีการ
ระบายอย่างต่อเนื่อง และสารเคมีที่อาจมีการรั่วไหลจากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบที่เกิดจาก
สารเคมีในกรณีดังกล่าวมีลักษณะของการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งความเป็นอันตรายหรือระดับของผลกระทบ
จะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของสารเคมีเป็นหลัก ซึ่งแสดงเกณฑ์ในการประเมินในตารางที่ 7.3.3-6 และบริษัทที่
ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลคุณสมบัติต่างๆของสารเคมีที่ใช้ในโครงการเพ่ือใช้ในการประเมินระดับผลกระทบตาม
เกณฑ์ในตารางดังกล่าว โดยตารางแสดงคุณสมบัติของสารเคมีแสดงในตารางที่ 7.4.3-7 และแสดงผลการ
ประเมินในตารางท่ี 7.4.3-8 

 
ตารางท่ี 7.4.3-7 คุณสมบัติของสารเคมีที่ใช้ในการประเมินผลกระทบของสารเคมีเชิงคุณภาพ 

ชื่อทางเคมีหรือ 
องค์ประกอบทางเคมีที่

ส าคัญ 
ลักษณะอันตรายเบื้องต้น คุณสมบัติต่างๆ 

โซดาแอช (Na2CO3) การสัมผัสทางผิวหนัง: ระคายเคืองอย่างรุนแรง 
การสัมผัสทางตา: ท าให้เกิดการระคายเคือง
ดวงตา การสูดดม: ระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจการกลืนกิน: ระคายเคืองต่อเยื่อบุในปาก 
หลอดลม หลอดอาหาร 

LD50 = 4,090 mg/kg 
Carcinogenicity class = ไม่ได้
เป็นสารก่อมะเร็ง 
LC50 Ecotoxicity = 320 mg/L 
Water soluble = ละลายน้ าได้ 
 

เกร็ดก ามะถัน เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ  น้ าท่วม
ปอด เจ็บคอ ไอ หายใจติดขัดและหายใจถี่รัว 
หากมีความเข้มข้นสูงอาจท าให้ตายได้ หากมีการ
สัมผัสบริเวณผิวหนังท าให้เกิดแผลไหม้ ปวดแสบ
ปวดร้อน 
 

LD50 = 2,140 mg/kg 
Carcinogenicity class = - 
LC50 Ecotoxicity = 42 mg/L 
Water soluble = 22 g/L 
 

โซเดียมไนเตรท การสัมผัสทางผิวหนัง:ท าให้เกิดความระคายเคือง
ผิวหนัง การสัมผัสทางตา: ท าให้ระคายเคืองต่อ
ดวงตา การสูดดม: สารนี้ท าให้เกิดอาการระคาย
เคืองที่แผ่นเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจ
ส่วนบน การกลืนกนิ: เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน 

LD50 = 2,000 mg/kg 
Carcinogenicity class = ไม่ได้
เป็นสารก่อมะเร็ง 
LC50 Ecotoxicity = 994.4 
mg/L 
Water soluble = 921 g/L 
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ชื่อทางเคมีหรือ 
องค์ประกอบทางเคมีที่

ส าคัญ 
ลักษณะอันตรายเบื้องต้น คุณสมบัติต่างๆ 

ปูนขาว (CaO)  
 

การสัมผัสทางผิวหนัง: อาจท าให้เกิดการระคาย
เคืองผิวหนัง การสัมผัสทางตา: ท าให้เกิดความ
ระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง การสูดดม: 
อาจจะท าให้เกิดการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือก 
และบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน การกลืนกิน: 
อาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน 

LD50 = ไม่มีข้อมูล 
Carcinogenicity class = ไม่ได้
เป็นสารก่อมะเร็ง 
LC50 Ecotoxicity = 1,070 
mg/L 
Water soluble = ละลายน้ าได้ 
 

โซ เดี ยม ไฮดรอก ไซด์ 
(NaOH)  

ระคายเคืองรุนแรง เป็นแผลแสบไหม้และเกิดการ
ระคายเคือง บริเวณที่สัมผัส และเกิดการท าลาย
ต่อทางเดินหายใจส่วนบน หลอดลมอักเสบ ปอด
บวม ปอดอักเสบอย่างรุนแรง หายใจติดขัด 
หายใจถี่รัว และระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร
ในกรณีการกลืนกิน สารนี้ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง
ตามระบบ IARC 

LD50 = 40 มก./กก. 
Carcinogenicity class = ไม่เป็น
สารก่อมะเร็ง 
LC50 Ecotoxicity = 33-189 
mg/L 
Water soluble = 1090 g/L 

 
ตารางที่ 7.4.3-8 ผลการประเมินผลกระทบของสารเคมีเชิงคุณภาพ 

ชื่อสารเคมี 
ความเป็นพิษ
เฉียบพลัน 

ความสามารถ
ในการก่อมะเร็ง 

การเป็นพิษต่อ
สัตว์น้ า 

การละลายน้ า 

โซดาแอช (Na2CO3) ต่ า - ปานกลาง ละลายได้ 
เกร็ดก ามะถัน ต่ า - สูง สูง 
โซเดียมไนเตรท ต่ า - ปานกลาง สูง 
ปูนขาว (CaO) - - ปานกลาง ละลายได้ 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) สูง - สูง สูง 
หมายเหตุ – หมายถึงไม่มีข้อมูล  
 

สรุปผลการประเมินจากตารางที่ 7.4.3-8 พบว่าเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของสารเคมี พบว่า ส่วนใหญ่มีความเป็นพิษเฉียบพลันต่ า โดยก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อบริเวณที่สัมผัส ซึ่ง
โครงการจะต้องให้ความระมัดระวังในการจัดเก็บและการขนส่ง นอกจากนี้  อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อแหล่งน้ าหากมีการปนเปื้อน จะมีพิษต่อสัตว์น้ าในระดับปานกลางถึงสูง และสามารถะ
ลายน้ าได้ดี แสดงให้เห็นว่าหากมีการระบายลงแหล่งน้ า หรือมีการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ าจะมีผลกระทบต่อสัตว์น้ า
ได้ ดังนั้นทางโครงการควรมีการก าหนดมาตรการต่างๆในการจัดเก็บและการขนส่ง เพ่ือปูองกันผลกระทบ
ดังกล่าว ซึ่งก าหนดเป็นรายละเอียดในส่วนของมาตรการต่อไป 
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2) ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
กิจกรรมการรับ/เก็บซากแบตเตอรี่ เตาหลอม Breaker  ควบคุมการหล่อแท่ง ถ่านเท Slag และ

บรรจุผงตะกั่วที่ Bag filter มีโอกาสท าให้พนักงานได้รับสัมผัส ฝุุน/ฟูมตะกั่ว  ในส่วนกิจกรรมกระทะ เป็นการ
ผสมโลหะหนักและท าความสะอาดกระทะซึ่งมีโอกาสท าให้พนักงานได้รับสัมผัสฝุุน/ฟูมของโลหะหนักที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพได้แก่ ตะกั่ว (Pb) สารหนู (As) ดีบุก (Sn) เซเลเนียม (Se) และพลวง (Sb)  โดยความเป็น
พิษของโลหะหนักดังกล่าว (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพ, 2557) มีดังนี้  

(ก)  ตะกั่วอนินทรีย์เข้าสู่ร่างกายได้สองทาง คือ ทางการหายใจและการกิน การกินเป็นทางเข้า
สู่ร่างกายที่ส าคัญในคนงานที่มีสุขนิสัยไม่ดี ถ้าขนาดของผงฝุุนที่มีตะกั่วยิ่งเล็กการดูดซึมก็ยิ่งมาก ผงฝุุนตะกั่วที่
เล็กกว่า 0.5 um ร่างกายสามารถดูดซึมได้ถึง 90% การได้รับสารตะกั่วปริมาณน้อยเป็นระยะเวลานาน ๆ  
ตะกั่วจะท าให้การท างานของเซลล์ต่าง ๆ ในเนื้อเยื่อผิดปกติไป และตะกั่วสามารถออกจากกระดูกเข้าไปใน
เลือดท าให้เกิดภาวะเลือดจางได้ หรืออาจพบเส้นตะกั่ว (lead line) ลักษณะเป็นแถบหรือเส้นน้ าเงินม่วงเข้มที่
ขอบเหงือก ส าหรับการกระจายตัวของสารตะกั่วในร่างกายจะกระจายแบบ 3 compartments กล่าวคือตะกั่ว
ส่วนหนึ่งจะไปอยู่ในเลือดซึ่ง 95% จะจับกับ RBC และมีค่า half-life 35 วัน อีกส่วนหนึ่งจะกระจายไปที่ soft 
tissue ของร่างกายเช่น ตับ ไต ระบบประสาท ปริมาณของตะกั่วที่สะสมในส่วนนี้เชื่อว่าอาจมากถึง 10% ของ
ตะกั่วที่สะสมในร่างกาย โดยมี half-life ประมาณ 40 วัน ตะกั่วส่วนใหญ่ที่สุดที่สะสมในร่างกายคือในกระดูก
เชื่อว่ามีประมาณ 90% ค่า half-life ของตะกั่วในกระดูกประมาณ 20-30 ปี โดยปกติตะกั่วที่เข้าสู่ร่างกายจะ
ถูกก าจัดออกไปช้าๆ ผลท าให้ตะก่ัวมีการสะสมขึ้น  

(ข)  สารหนูเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทางคือ การหายใจ การดูดซึมที่ผิวหนัง และการกินสารหนู อนิ
นทรีย์เมื่อถูกดูดซึมจะอยู่ในเม็ดเลือดแดงและในกระแสเลือด  และกระจายออกไปจากกระแสเลือดอย่างรวดเร็ว  
ภายใน 2- 10 ชั่วโมง สารหนูถูกก าจัดจากร่างกายโดยกระบวนการเมทธิลชั่น ที่ตับ(methylation) ให้อยู่ในรูป
โมโนเมทธิลอาร์ซินิก แอซิด (monomethyl arsenic acic ,MMA) และ ไดเมทธิลอาร์ซินิก แอซิด (dimethyl 
arsenic acid , DMA )  และถูกขับออกทางปัสสาวะ การได้รับสารหนูปริมาณน้อยเป็นระยะเวลานาน ๆ 
ผิวหนังจะหนา ผิวหนังเปลี่ยนสีมีสีเข้มขึ้นและอ่อนลงเป็นจุดทั่วร่างกาย มีลักษณะเหมือนจุดจากฝนตก ( 
raindrop appearance)  อาจพบภาวะเลือดจาง  ความดันโลหิตสูง สารหนูเป็นสารก่อท าให้เกิดมะเร็งผิวหนัง 
มะเร็งปอด มะเร็งที่ไต 

(ค) ดีบุก (Sn) เข้าโดยการกิน และทางการหายใจ ปกติในการกินสารประกอบดีบุกอนินทรีย์จะ
มีพิษน้อย ดีบุกอนินทรีย์ถูกดูดซึมผ่านกระเพาะอาหารได้น้อย ส่วนใหญ่ถ้ากินเข้าไปจะถูกขับออกทางอุจจาระ 
การขับออกทางปัสสาวะน้อยมาก ที่เข้าทางการหายใจจะอยู่ในปอด ถ้าสัมผัสนาน ๆ จะมี Stannosis 
(Intestitial opacities ในภาพรังสีปอด) มีการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพปอด โดยในภาพรังสีปอดหรือมีก้อน
ขนาดใหญ่ทั่วทั้งปอด 

(ง) เซเลเนียม (Se) สารประกอบของเซลีเนียมจะถูกดูดซึมผ่านทางปอด ระบบทางเดินอาหาร 
หรือผิวหนังที่เป็นแผล และจะถูกเมตาโบไลท์เป็นรูปอินทรีย์ในตับ โดย dimethyl selenium จะถูกขับออกทาง
ปอดซึ่งท าให้หายใจออกมามีกลิ่นกระเทียม ในระยะเรื้อรังจะมีการระคายเคืองทางเดินหายใจอย่างรุนแรง มี
อาการล้าหรืออ่อนแรง ลมหายใจและเหงื่อ มีกลิ่นกระเทียมรุนแรง การสัมผัสเซลีเนียมทางอากาศ จะท าให้มีตา
แดง (rose eye) อาการทางผิวหนัง เป็นการอักเสบแบบระคายเคืองหรือภูมิแพ้ มีอาการเจ็บโคนเล็บและผมร่วง 
เล็บหลุด มีการเปลี่ยนสีผิวและผมเป็นสีแดง 

(จ) พลวงเข้าสู่ร่างกายโดยทางการหายใจและทางการกิน เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่มีการเก็บใน
เนื้อเยื่อ และจะกระจายทั่วทั้งร่างกายโดยเฉพาะที่ตับและในเลือด ต่อมทัยรอยด์และพาราธัยรอยด์  มีการขับ
ออกจากปอดร้อยละ 80 ภายในสองสามวัน pentavalent และ trivalent antimony เมตาโบลิซึมของพลวง
จะคล้ายสารหนู ขึ้นกับการจับกับ sulfhydryl group ของเอนซัยม์ระบบหายใจ ในparasite มันจะ block 
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phosphofructokinase ซึ่งจะหยุดยั้งการสลายกลูโคส การขับพลวงออกจากร่างกายจะถูกขับออกทางปัสสาวะ
ร้อยละ 80 พบในอุจจาระร้อยละ 20 พลวงในรูปที่ไม่ละลายน้ าจะถูกขับออกช้า ๆ ทางปัสสาวะและตรวจพบได้
นานหลายปี อาการเรื้อรังอาจท าให้คอแห้ง การดมกลิ่นผิดปกติไป และหลอดลมอักเสบ การสัมผัสที่ผิวหนัง
นาน ๆ จะท าให้เกิด pustular dermatitis และแร่พลวงไม่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ การตรวจเลือดจะพบ
ลักษณะมีการแตกสลายตัวของเม็ดเลือด 
 

ส าหรับปริมาณความเข้มข้นของโลหะหนักดังกล่าวในสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 ก าหนดตะกั่ว 
(Pb) เท่ากับ 0.5 mg/m3 อะเซนิค (สารหนู: As) เท่ากับ 0.01 mg/m3  ดีบุก (Sn) เท่ากับ  0.02 mg/m3  
เซเลเนียม(Se) เท่ากับ  0.02 mg/m3  พลวง (Sb) ก าหนดโดย OSHA PEL เท่ากับ 0.5 mg/m3  ขีดจ ากัด
ความเข้มข้นของ Silica Crystalline ที่ห้ามไม่ให้ลูกจ้างท างานในที่มีปริมาณฝุุนแร่ในบรรยากาศของการท างาน
นั้น  โดยผลการประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานของโครงการ เป็นการพิจารณาระดับ
ความเสี่ยงจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

  
โอกาสในการสัมผัสจากสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งประกอบด้วยปริมาณความเข้มข้นที่รับ

สัมผัส และความถ่ีในการรับสัมผัส  
ความรุนแรงของผลกระทบหรือความเป็นอันตรายของสารเคมี(ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, 

2555) ซึ่งมีรายละเอียดผลการประเมินดังแสดงในตารางท่ี 7.4.3-9 
 
ตารางท่ี 7.4.3-9 ผลการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ขั้นตอนการท างาน 

ระดับโอกาสในการสัมผัสจาก
สภาพแวดล้อมในการท างาน ระดับ

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง ระดับ

ปริมาณ 
ระดับ
ความถี่ 

ระดับ
โอกาส 

1. อาคารรับ/เก็บซากแบตเตอรี่:  
น้ ากรดจากซากแบตเตอรี่อาจกระเด็น
สัมผัสผิวหนังหรือดวงตา ขณะตรวจเช็ค
และเคลื่อนย้ายด้วย Folklift 
- ไม่มีการตรวจวัด พนักงานท างานน้อย
กว่า 8 ชม. 

2 
(<50% 
TWA) 

4 
(บ่อย) 

8  
ระดับ 2 
(น้อย) 

3 
(ปานกลาง) 

6 
เสี่ยงต่ า 

2. อาคาร Breaker (บีบอัดซากแบตเตอรี่และแยกบดส่วนพลาสติคและโลหะ) 
2.1 การฟุูงกระจายของฝุุนตะกั่วและพ
ลาสตคิ 

- พ.ศ. 2562  มีค่าเท่ากับ 0.02 mg/m3 

ค่ามาตรฐาน 0.05 mg/m3;  
- พนักงานท างาน 8 ชม.ต่อเนื่อง 
 
 

2 
(<50% 
TWA) 

5 
(ประจ า) 

10 
ระดับ 3 

(ปานกลาง) 

4 
(รุนแรง) 

12 
เสี่ยงปาน

กลาง 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 
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ขั้นตอนการท างาน 

ระดับโอกาสในการสัมผัสจาก
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง ระดับ

ปริมาณ 
ระดับ
ความถี่ 

ระดับ
โอกาส 

2.2 การกระเด็นของกรดซัลฟูริค 40% 
และสารปรับสภาพจากการควบคุม
ระบบปรับสภาพน้ ากรด (ระบบปิด) 
- ไม่มีการตรวจวัด 
- พนักงานท างานน้อยกว่า 8 ชม. 

2 
(<50% 
TWA) 

4 
(บ่อย) 

8  
ระดับ 2 
(น้อย) 

3 
(ปานกลาง) 

6 
เสี่ยงต่ า 

2.3 เสียงดังจากเท ผ่า อัด บดย่อยซาก
แบตเตอรี่ ด้วยเครื่อง Breaker  
- พ.ศ. 2562 มีค่าเท่ากับ 88.8-90.0 
dB(A) ค่ามาตรฐาน 85 dB(A) 
- พนักงานท างาน 8 ชม.ต่อเนื่อง 

5 
(>100% 
TWA) 

4 
(ประจ า) 

20 
ระดับ 4 

(สูง) 

3 
(ปานกลาง) 

12 
เสี่ยงปาน

กลาง 

2.4 เสียงดังจากการท างานของเครื่อง 
Charger 
- พ.ศ. 2562 มีค่าเท่ากับ 81.2 dB(A) 
ค่ามาตรฐาน 85 dB(A) 
- พนักงานท างาน 8 ชม.ต่อเนื่อง 

3 
(<75% 
TWA) 

4 
(ประจ า) 

12 
ระดับ 3 

(ปานกลาง) 

3 
(ปานกลาง) 

9 
เสี่ยงต่ า 

3. อาคารเตาหลอม กระทะ หล่อแท่ง และจัดเก็บผลิตภัณฑ์ 
3.1 การฟูุงกระจายของฝุุน/ฟูมตะกั่วจาก
การตักวัตถุดิบ ทะลวงเตา ตัก slag และ 
charger  
- พ.ศ. 2562 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.052-
0.544  mg/m3 ค่ามาตรฐาน 0.05 
mg/m3;  
- พนักงานท างาน 8 ชม. ไม่ต่อเนื่อง 
เปิดเตา 6 ชม.ต่อรอบ 

5 
(>100% 
TWA) 

4 
(บ่อย) 

20 
ระดับ 4 

(สูง) 

5 
(รุนแรง
มาก) 

20 
เสี่ยงสูง 

3.2 การฟูุงกระจายของฝุุน/ฟูมของโลหะ
หนักต่างๆ (Pb,As,Sn,Sb,Se) จากการเท
ผสมและท าความสะอาดกระทะ 
- พ.ศ. 2562 มีค่า Pb และ As เท่ากับ 
0.018 และน้อยกว่า 0.01  mg/m3 

ตามล าดับ ค่ามาตรฐาน 0.05 และ 0.5 
mg/m3;  
- พนักงานท างาน 8 ชม. ไม่ต่อเนื่อง  
 
 

2 
(< 50% 
TWA) 

4 
(บ่อย) 

8 
ระดับ 2 
(น้อย) 

5 
(รุนแรง
มาก) 

10 
เสี่ยงปาน

กลาง 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 
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ขั้นตอนการท างาน 

ระดับโอกาสในการสัมผัสจาก
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง ระดับ

ปริมาณ 
ระดับ
ความถี่ 

ระดับ
โอกาส 

3.3 การฟูุงกระจายของฝุุน/ฟูมตะกั่ว 
จากการหล่อแท่งตะกั่วและควบคุมการ
หยอดน้ าตะกั่ว เรียงแท่งตะกั่วและขับ 
Folklift ขนย้ายเก็บ 
- พ.ศ. 2562 มีค่า Pb เท่ากับ 0.024-
0.107  mg/m3 ตามล าดับ ค่ามาตรฐาน 
0.05 mg/m3;  
- พนักงานท างาน 8 ชม. ไม่ต่อเนื่อง 

5 
(>100% 
TWA) 

4 
(บ่อย) 

20 
ระดับ 4 

(สูง) 

5 
(รุนแรง
มาก) 

20 
เสี่ยงสูง 

3.4 ความร้อนจากการท างานของเตา
หลอมและกระทะ  
- พ.ศ. 2562 มีค่า WBGT เท่ากับ 28.4-
29.5 oC ค่ามาตรฐาน 34 oC 
- พนักงานท างาน 8 ชม. ไม่ต่อเนื่องเป็น
งานเบา  

3 
(<75% 
TWA) 

4 
(ประจ า) 

12 
ระดับ 3 

(ปานกลาง) 

5 
(รุนแรง
มาก) 

15 
เสี่ยงปาน

กลาง 

3.5 เสียงดังจากการท างานของเตา
หลอม 
- พ.ศ. 2562 มีค่าเท่ากับ 82.2 dB(A) 
ค่ามาตรฐาน 85 dB(A) 
- พนักงานท างาน 8 ชม.ต่อเนื่อง 

3 
(<75% 
TWA) 

4 
(ประจ า) 

12 
ระดับ 3 

(ปานกลาง) 

3 
(ปานกลาง) 

9 
เสี่ยงต่ า 

 
3) ผลกระทบจากปัจจัยอ่ืนๆ  

การประเมินผลกระทบในปัจจัยอ่ืนๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบในเชิงปริมาณ หรือน าผล
การประเมินเชิงปริมาณท่ีคาดว่าจะเป็นผลกระทบหลักจากกิจกรรมการก่อสร้างหรือด าเนินการของโครงการ มา
คาดการณ์ความเสี่ยงหรือเพ่ือบ่งชี้ระดับผลกระทบทั้งในส่วนของชุมชนและคนงาน ตามรายละเอียดวิธีการ
ประเมินในหัวข้อการประเมินผลกระทบเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์ใน ตารางที่ 7.3.3-2 ถึงตารางที่ 7.3.3-8 โดย
แบ่งกลุ่มปัจจัยคุกคามสุขภาพในประเด็นต่างๆดังนี ้

(ก) ผลกระทบต่อชุมชนในช่วงก่อสร้างและด าเนินการ กล่าวคือ ด้านกายภาพจากฝุุนละออง 
มลพิษทางอากาศอ่ืนและเสียง อุบัติเหตุและการกีดขวางจราจรจากการคมนาคมขนส่ง กิจกรรมการก่อสร้างใน
ภาพรวมอ่ืนๆ การให้บริการด้านสาธารณสุข  

(ข) ผลกระทบต่อคนงานในช่วงก่อสร้าง กล่าวคือ ด้านกายภาพจากฝุุนละออง มลพิษทาง
อากาศอ่ืนและเสียง อันตรายทางอาชีวอนามัยต่างๆ  

โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 7.4.3-10 ถึง 7.4.3-12  



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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ตารางท่ี 7.4.3-10 ผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (ระยะก่อสร้าง) 
กิจกรรมของ

โครงการ 
สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบฯ 

โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 
ก. ผลกระทบต่อชุมชน 
1. การใช้อุปกรณ์
เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล
ต่างๆ  

เสียงดังหรือเสียง 
รบกวนจากกา ร
ก่อสร้าง 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
อาจจะหูอื้อสูญเสียการได้ยินช่ัวคราวหรือ
ถาวรกรณีที่ได้รับระดับเสียงที่ดังเป็นระยะ
เวลานาน 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ 
เกิดความความร าคาญหงุดหงิดและเครียด
จากระดับเสียงที่ได้ยินหากได้สัมผัสเสียง
ต่อเนื่องอาจขาดสมาธิในการท างานได้ 
 
ผลกระทบทางสังคม  

อาจท าให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นปัญหาในการติดต่อ 
สื่อสาร 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
สูง 
เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างมีโอกาสที่จะ
เกิดเสียงดัง และสัมผัสระดับเสียงที่ดังได้ 
แม้จะมีมาตรการลดระดับเสียงแล้วก็ตาม  
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ 
ปานกลาง 
โอกาสการเกิดผลกระทบต่อจิตใจต่อระดับ
เสียงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะมีมาตรการใน
การลดและปูองกันผลกระทบแล้ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นในกลุ่มไวรับ 
 
ผลกระทบทางสังคม 
ปานกลาง 
โอกาสในการสร้างความร าคาญในการสื่อสาร
สามารถเกิดขึ้นได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งใน
ช่วงเวลาที่มีระดับความดังของเสียงมากท่ีสุด  

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
น้อย 
ค ว า ม รุ น แ ร ง ถึ ง ขั้ น สู ญ เ สี ย ก า ร ไ ด้ ยิ น 
หูอื้ออยู่ในระดับต่ า เนื่องจากระดับเสียงที่
เพิ่มขึ้นในช่วงก่อสร้างจากการติดตั้งระบบ
บ าบัดมลพิษอากาศเพิ่มเติมมีระดับความดังไม่
เกินมาตรฐาน 
  
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/สังคม 
น้อย 
เนื่องจากระดับความดังของเสียง และระดับ
เสี ย งรบกวนมีค่ า ไม่ เ กิน เ กณฑ์มาตรฐาน 
ป ร ะ ก อ บ กั บ ที่ ตั้ ง โ ค ร ง ก า ร อ ยู่ ใ น นิ ค ม
อุตสาหกรรม ท าให้ความรุนแรงที่เกิดกับกลุ่มไว
รับในชุมชนโดยตรงอยู่ในระดับน้อย 
 
  
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง (-)  
(4 x 2 = 8)  
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/
สังคม 
ปานกลาง (-) 

(3 x 2 =6) 
 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
- ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง

ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา เพื่อลดระดับเสียงจากอุปกรณ์
ดังกล่าว 
- งดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา

กลางคืน (19.00-08.00 น.) 
- ก าหนดจ านวนรถบรรทุกที่เข้าออกสู่พื้นที่โครงการสูงสุด

ไม่เกิน 5 คัน/วัน 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/สังคม 
- ประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบ
เกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่อง 

- มลพิษทางอากาศ 
(ฝุุนละออง 
ไนโตรเจนได
ออกไซด์ 
และซลัเฟอร์ได
ออกไซด์  

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
เกิดอาการระคายเคือง ระบบทางเดินหายใจ  
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ  
การสั มผั สมลพิษทางอากาศ เป็ น
เวลานาน จะมีผลต่อความรู้สึกร าคาญ
หงุดหงิดของผู้สัมผัส 
 
ผลกระทบทางสังคม 
มลพิษทางอากาศอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพความเป็นอยู่เดิมของคนงานท่ีปฏิบัติงาน
ในพื้นที ่

 ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
น้อย  
กิจกรรมที่ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศจะ
เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ ในการติดตั้งระบบบ าบัด
มลพิษอากาศเพิ่มเติม ประกอบกับพื้นที่
ก่อสร้างเป็นพื้นที่โล่ง มีการระบายอากาศได้
ด ี
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ  
น้อย 
โอกาสของการได้รับผลกระทบเกิดขึ้นน้อย 
เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดโล่ง มีการระบาย
อากาศได้ดี 
 
ผลกระทบทางสังคม 
น้อย 
โอกาสของการได้รับผลกระทบเกิดขึ้นน้อย 
เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดโล่ง มีการระบาย
อากาศได้ดี 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
น้อย  
การสัมผัสมลพิษทางอากาศเป็นเวลานาน 
อาจท าให้ เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจได้ อย่างไรก็ตามความเข้มข้น
ของมลพิษดังกล่าวไม่มาก เนื่องจากเมื่อ
พิจารณาจากกิจกรรมของโครงการ พบว่ามี
เพียงการติดตั้งเครื่องจักรและระบบบ าบัด
มลพิษอากาศเพิ่มเติม 
  
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ  
ปานกลาง 
แม้ว่าระดับความเข้มข้นของมลพิษจะน้อย 
แต่อาจจะก่อให้เกิดความวิตกกังวลต่อปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้ 
 
ผลกระทบทางสังคม 
น้อยมาก 

ผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่เดิมของคนงาน
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจากมลพิษทางอากาศไม่ได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านสังคมโดยตรง 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง (-) 
(2 x 2 = 4) 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทาง
จิตใจ  
ปานกลาง (-) 
(2x3 = 6) 
 
ผลกระทบทางสังคม 
ต่ า (-) 
(2x1 = 2) 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
- รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและสิ่งผูกมัดในส่วน

บรรทุกเพื่อปูองกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่ 
- ฉีดพรมน้ าบริเวณพื้นที่เปิดหน้าดินและพื้นที่ก่อสร้าง 

อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ ง (เ ช้า/เย็น) ในช่วงก่อสร้าง
โครงการ 
- ห้ามเผาท าลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
- บ ารุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องจักรต่าง ๆ ท่ีใช้ในการ

ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพท่ีดีเพื่อลดปริมาณมลพิษทาง
อากาศที่ปล่อยออกมา 
- ก าหนดช่วงเวลาด าเนินการก่อสร้าง 8 ช่ัวโมง คือ 8.00-

12.00 น. และ 13.00-17.00 น. 
- จัดให้มีวัสดุปิดคลุมกองดินและรถบรรทุก 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ 
- ประชาสมัพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคยีงให้รับทราบ

เกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลกระทบด้านสังคม 
ไม่มีการก าหนดมาตรการเพิ่มเติม 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 

PE6018-TNC/Draft CHAP 7/63 7-43     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จ ากัด 

 

กิจกรรมของ
โครงการ 

สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบฯ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

2. การขนส่งวัสดุ
อุ ปกรณ์ ส าหรั บ
ระบบบ าบัดมลพิษ
อากาศ 

การเกิดอุบัติเหตุ/ 
การกีดขวางจราจร 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย  
การได้รับอันตราย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต 
และสูญเสียทรัพย์สินจากอุบัติ เหตุทาง
การจราจรที่เกิดจากปริมาณจราจรที่มากข้ึน  
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ  
เกิดความวิตกกังวล หรือความเครียดใน
การ เดินทางมากขึ้น 
 
ผลกระทบทางสังคม  

อาจท าให้ถนนเสียหายและท าให้การเดินทาง 
ล าบากมากขึ้น 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง  
กิจกรรมการก่อสร้างมีผลท าให้ปริมาณ
การจราจรเพิ่มขึ้นซึ่ งไม่ท าให้ เกิดปัญหา
จราจรติดขัดแต่มีโอกาสท าให้เกิดอุบัติเหตุได้  
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ  
ปานกลาง 
เนื่องจากผลกระทบจากสภาพการจราจร
และอุบัติเหตุมีโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
กังวลหรือความเครียดได้ แม้ว่าโอกาสการ
เกิดผลกระทบจริงที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับ
น้อย 
 
ผลกระทบทางสังคม 
ปานกลาง 

แม้ว่าจะมีมาตรการในการปูองกันและลด
ผลกระทบ แต่อาจท าให้เกิดโอกาสการรับรู้ถึง
ผลกระทบที่แตกต่างกัน จากความหลากหลาย
ทางความคิดของคนในสังคม 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง  
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุอาจท าให้ได้รับอันตราย
บาดเจ็บ และสูญเสียทรัพย์สิน 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ  
ปานกลาง 
ผลกระทบทางจิตใจที่อาจเป็นความกังวลของ
ประชาชนในพื้นที่อาจเป็นข้อวิตกกังวลของ
สาธารณสุขในระดับพื้นท่ี 
 
ผลกระทบทางสังคม 
ปานกลาง 

ความเสียหายจากการเดินทาง ซึ่งเป็นวิถีชีวิต
หลัก แม้ว่าจะมีมาตรการในการปูองกันและลด
ผลกระทบแล้ว แต่อาจจะเป็นประเด็นอ่อนไหว
ด้านสังคมในพ้ืนท่ีได้ 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง (-) 

(3 x 3 = 9) 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทาง
จิตใจ  
ปานกลาง (-) 
(3 x 3 = 9) 
 
ผลกระทบทางสังคม 
ปานกลาง (-) 
(3 x 3 = 9) 

 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ/สังคม 
- อบรมพนักงานขับรถให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง 

และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
- ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เพื่อปูองกันความ

เสียหายของผิวจราจร 
- รถขนส่งจะต้องมีวัสดุปกปิดอย่างมิดชิดเพื่อปูองกันการฟุูง

กระจายและเศษวัสดุร่วงหล่นลงสู่ถนน 
- ก าหนดให้มีการควบคุมความเร็วของรถในพื้นที่

ก่อสร้าง ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
และความเร็วอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
- จัดระบบและทิศทางจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัด

ให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกและดูแลการ
เข้า-ออกของรถที่ผ่านพื้นท่ีก่อสร้าง 
- งดการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เข้า-ออกพื้นที่โครงการ

ในช่ัวโมงเร่งด่วน (7.00-8.00 น. และ 16.30-17.30 น. 
เฉพาะวันท าการ) และพิจารณาถึงเส้นทางในการขนส่งที่
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและความเดือดร้อน
ร าคาญแก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการอ านวย

ความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถที่ผ่านพื้นที่
โครงการ 

3. กิ จกรรมการ
ก่ อ ส ร้ า ง ใ น
ภาพรวม 

การเพิ่มความ 
ต้ อ ง ก า ร ด้ า น
บ ริ ก า ร ท า ง
สุ ข ภ า พ  ( จ า ก
อั ต ร า ก า ร
เ จ็ บ ปุ ว ย
โรคติดต่อ โรคไม่
ติดต่อ และการ 
เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ / 
บาดเจ็บต่างๆ) 

 
 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
การไม่เพียงพอและทั่วถึงอาจท าให้ผู้ปุวยหรือ
ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาล่าช้าและท า
ให้การ รักษาไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ  
ท าให้ผู้ปุวยเกิดความรู้สึกไม่ได้รับการบริการ
ที่ดี และขาดความเช่ือถือในสถานบริการ 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม  
เ พิ่ ม ภ า ร ะ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล ข อ ง
สถานพยาบาลในท้องถิ่นซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อ การให้บริการด้านสุขภาพต่อประชาชน
ในพื้นที่  

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
 ปานกลาง 
มีการเพิ่มของจ านวนคนงาน จึงมีโอกาสที่
จะ เข้ ามา ใ ช้บริ การทางสุ ขภาพของ 
สถานพยาบาลในท้องถิ่น 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ 
ปานกลาง 
เนื่องจากในพ้ืนท่ีศึกษาและพื้นที่โดยรอบมี
สถานบริการด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ 
และประชาชนมีความกังวลใจในเรื่อง
สถานบริการทางสุขภาพ  
ผลกระทบทางสังคม 
น้อย 
กิจกรรมจากโครงการอาจไม่ได้เพิ่มภาระ
ของสถานบริการทางสุขภาพในพื้นที่ 
เนื่องจากมีสถานบริการที่สามารถรองรับ
ความ เจ็บปุ วยของ ชุมชนในพื้ นที่ ไ ด้
หลากหลาย 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
น้อย 
มี ก าร พิ จ า รณารั บแร งง าน ในท้ อ งถิ่ น 
ประกอบกับการก่อสร้างมีการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนคนงานก่อสร้างไม่มาก เนื่องจากมี
เพียงการติดตั้งระบบบ าบัดมลพิษอากาศ 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ 
ปานกลาง 
เนื่องจากสถานบริการทางด้านสุขภาพเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่ จ า เป็นต่อการรับรู้ และ
ความรู้สึกของคนในชุมชน หากเกิดผล
กระทบอาจท าให้เกิดความวิตกกังวลกับ
บุคคลทุกกลุ่มในชุมชน 
ผลกระทบทางสังคม 
ปานกลาง 
เนื่องจากสถานบริการทางด้านสุขภาพเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่ จ า เป็นต่อการรับรู้ และ
ความรู้สึกของคนในชุมชน หากเกิดผล
กระทบอาจท าให้เกิดขัดแย้งในชุมชนได้ 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง (-) 
(3 x 2 = 6) 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทาง
จิตใจ 
ปานกลาง (-)  
(3 x 3 = 9)  
 
ผลกระทบทางสังคม 
ปานกลาง (-)  
(2 x 3 = 6)  
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ/สังคม 
- สนับสนุนให้บริษัทรับเหมาพิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มี

ความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของโครงการ
เข้าท างานเป็น 
- ให้ความรู้และค าแนะน า แก่คนงานก่อสร้างในการดูแล

สุขภาพตนเองเพื่อปูองกันโรคหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น เพื่อ
ลดจ านวนผู้ปุวยที่ต้องเข้ารับบริการให้มีจ านวนน้อยลง   
- จัดให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาเบื้องต้นในการปฐม

พยาบาลภาวะความเจ็บปุวยให้กับคนงานก่อสร้าง เพื่อลด
ภาระการรับบริการจากสถานบริการในพื้นที่ และจัดให้มี
รถส ารองส าหรับรับส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง 
- จัดท าระเบียบปฏิบัติในการน าส่งพนักงานที่บาดเจ็บหรือ

เจ็บปุวยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียงที่สามารถให้การรักษาได้ 
โดยให้มีการโทรแจ้งหน่วยงานนั้นๆ ล่วงหน้าก่อนน าส่งตัว
ผู้ปุวย 
- ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ า 
การคมนาคมขนส่ง และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด 
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กิจกรรมของ
โครงการ 

สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบฯ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

ขยะมู ลฝอย /น้ า
อุปโภคบริโภค น้ า
เสีย 
 

- การจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล /
น้ าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
น้อย 
โอกาสการระบายน้ าที่ไม่ได้บ าบัดในระดับ
ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ าใน
ชุมชนเกิดขึ้นได้น้อย นอกจากน้ีปริมาณมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นมีปริมาณไม่มาก เนื่องจาก
โครงการมีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ
และอยู่ภายใต้การดูแลของการนิคม  
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจและสังคม  
น้อยมาก 
ชุมชนมีการรับรู้อย่างต่อเนื่องจากกิจกรรม
ต่างๆของโครงการในส่วนของการใช้น้ าว่าคน
ละแหล่งกับการใช้น้ าในชุมชน และมีระบบ
การจัดการมูลฝอยที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
การนิคม 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
น้อย 
น้ าอุปโภคบริโภค และน้ าเสียและมูลฝอยไม่ได้
ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงโดยตรงต่อสุขภาพ
ทางกาย เนื่องจากชุมชนในพื้นที่ศึกษาไม่ได้ใช้
แหล่งน้ าในพ้ืนท่ีเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยตรง
และการจัดการมูลฝอยมีระบบการจัดเก็บและ
ขนส่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของการนิคม 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจและสังคม  
น้อยมาก 
การใช้น้ าส าหรับการก่อสร้างโครงการและ
การเกิดมูลฝอย ไม่ได้มีความรุนแรงต่อ
ผลกระทบด้านสุขภาพโดยตรงของชุมชน 
และการจัดการน าทิ้งและมูลฝอยสามารถ
บริหารจั ดการ ได้ภายใต้ การดู แลของ
โครงการ  

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง (-) 
(2X2 = 4) 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ
และสังคม 
ต่ า  (-) 
(1X1 = 1) 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ/สังคม 
- จัดให้มีภาชนะหรือสถานที่จัดเก็บเศษวัสดุจากกิจกรรม

การก่อสร้างอย่างเพียงพอในทุก ๆ จุดที่มีกิจกรรมการ
ก่อสร้าง 
- คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างจ าพวกพวกเศษไม้ และเศษ

พลาสติกออกมา เพื่อพิจาณาน ากลับมาใช้ประโยชน์หรือ
ส่งขายต่อไป 
- รวบรวมเศษวัสดุก่อสร้างในส่วนท่ีไม่สามารถน ากลับมาใช้

ประโยชน์หรือขายได้ ไว้ในภาชนะจัดเก็บเพื่อติดต่อให้
หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปก าจัดอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 
- จัดให้มีถุงด าและถังรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิดกระจาย

ตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ รวมถึงที่พัก
คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ 
- จัดให้มีคนงานที่รับผิดชอบท าการรวบรวมกากของเสีย/

ขยะมูลฝอยอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ ง ก่อนติดต่อให้
หน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตเข้าเก็บขน
เพื่อน าไปก าจัดต่อไป  
-  แยกขยะที่เกิดจากการก่อสร้างและขยะจากกิจกรรม

ต่างๆ ของคนงานออกจากกัน 
- ห้ามทิ้งขยะลงในทางระบายน้ า ท่อรวบรวมน้ าเสีย และ

แหล่งน้ าต่างๆ ของโครงการ 
- การจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาลไม่ให้เป็น

แหล่งเพาะพันธ์ุพาหะของโรค 
- จัดเตรียมห้องน้ าห้องส้วมให้ เพียงพอกับจ านวน

พนักงานและติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมาสูบ
กากของเสียไปก าจัดเป็นประจ า 

ข. ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง 
1. การใช้อุปกรณ์
เครื่องจักรในการ
ก่อสร้างต่างๆ 

เสียงดังและความ
สั่นสะเทือน  
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
อาจจะหูอื้อสูญเสียการได้ยินช่ัวคราวหรือ
ถาวรกรณีที่ได้รับระดับเสียงที่ดังเป็นระยะ
เวลานาน ในขณะที่ความสั่นสะเทือน
ก่อให้เกิดอันตรายส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่มือ ซึ่ง
เ ป็ น ก ลุ่ ม อ า ก า ร เ รี ย ก ว่ า  Vibration 
syndrome ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบเลือด ระบบประสาทส่วนปลาย และ
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ 
เกิดความความร าคาญหงุดหงิดและเครียด
จากระดับเสียงที่ได้ยิน หากมีการสัมผัส

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง 
โอกาสสัมผัสระดับเสยีงท่ีดังจากการท างาน
มีโอกาสเกิดข้นได้ เนื่องจากกิจกรรมการ
ก่ อสร้ า ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ระดั บ เสี ย งดั ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่การท างาน 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ 
ปานกลาง 
คนงานก่อสร้างมีโอกาสได้รับผลกระทบ
ทางด้านจิตใจเช่น ก่อให้เกิดความเครียดได้
มาก เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยตรงที่อยู่
ในพื้นที่โครงการ 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง 
ความรุนแรงถึงขั้นสูญเสียการได้ยินหูอื้ออยู่
ในระดับปานกลาง แม้ว่าทางโครงการต้องมี
การควบคุมระดับเสียงให้อยู่ ในเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด   
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ 
ปานกลาง 
ความเครียดอาจท าให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานลดลง และอาจมีผลต่อเนื่องต่อการ
เกิดอุบัติเหตุจากการท างานได้ 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
 ปานกลาง  (-) 
 (3 x 3 = 9)  
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ 

 ปานกลาง 
 (3 x 3 = 9) 
 
ผลกระทบทางสังคม 
ปานกลาง  (-) 
 (3 x 3 = 9)  
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ/สังคม 
- ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การ

ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา เพื่อลดระดับเสียง
จากอุปกรณ์ดังกล่าว 
- จัดหาอุปกรณ์ปูองกันเสียง เช่น ปลั๊กลดเสียง (ear 

plug) และครอบหูลดเสียง (ear muff) เป็นต้น ให้กับ
คนงานก่อสร้างที่ท างานในบริเวณที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 
เดซิเบลเอ 
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กิจกรรมของ
โครงการ 

สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบฯ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

อย่างต่อเนื่องและอาจขาดสมาธิในการ
ท างานได้ 
 
 
ผลกระทบทางสังคม  
อาจท าให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นปัญหาในการ
ติดต่อ สื่อสาร 

 
ผลกระทบทางสังคม 
ปานกลาง 
ในพื้นที่ก่อสร้างมักจะเกิดเสียงดัง และมีผล
ต่อการสื่ อสาร ในขณะก่อสร้ า งอย่ า ง
หลีกเลี่ยงได้ยาก 

ผลกระทบทางสังคม 
ปานกลาง 
เ สี ย ง ดั ง ใ น พื้ น ที่ ก่ อ ส ร้ า ง อ า จ ก่ อ ใ ห้
ความสามารถในการสื่อสารในสังคมด้อยลง  
 

 มลพิษทางอากาศ 
( ฝุุ น ล ะ อ อ ง 
ไ น โ ต ร เ จ น ไ ด
อ อ ก ไ ซ ด์ แ ล ะ 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด ์
  

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
เกิดอาการระคายเคือง ระบบทางเดินหายใจ 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ  
การสั มผั สมลพิษทางอากาศ เป็ น
เวลานาน จะมีผลต่อความรู้สึกร าคาญ
หงุดหงิดของผู้สัมผัส 
 
ผลกระทบทางสังคม 
มลพิษทางอากาศอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภ า พคว า ม เ ป็ น อ ยู่ เ ดิ ม ข อ งคน ง า น ที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

 ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
น้อย  
กิจกรรมที่ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศจะ
เกิดขึ้ น ในช่วงสั้ นๆ ประกอบกับพื้นที่
ก่อสร้างเป็นพื้นที่โล่ง มีการระบายอากาศได้
ดี  
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ  
น้อย 
โอกาสของการได้รับผลกระทบเกิดขึ้นน้อย 
เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดโล่ง มีการระบาย
อากาศได้ดี 
 
ผลกระทบทางสังคม 
น้อย 
โอกาสของการได้รับผลกระทบเกิดขึ้นน้อย 
เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดโล่ง มีการระบาย
อากาศได้ดี 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
น้อย  
การสัมผัสมลพิษทางอากาศเป็นเวลานาน 
อาจท าให้ เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจได้ อย่างไรก็ตามความเข้มข้น
ของมลพิษดังกล่าวไม่มาก เนื่องจากมีกิจกรรม
เพียงการติดตั้งระบบบ าบัดมลพิษอากาศบน
พื้นที่ท่ีมีการปรับถมแล้ว 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ  
ปานกลาง 
แม้ว่าระดับความเข้มข้นของมลพิษจะไม่มาก
แต่อาจจะก่อให้เกิดความวิตกกังวลต่อปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้ 
 
ผลกระทบทางสังคม 
น้อยมาก 
ผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ เดิมของ
คนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จากมลพิษทาง
อากาศไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้าน
สังคมโดยตรง 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง (-) 
(2 x 2 = 4) 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทาง
จิตใจ  
ปานกลาง (-) 
(2x3 = 6) 
 
ผลกระทบทางสังคม 
ต่ า (-) 
(2x1 = 2) 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ 
- รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและสิ่งผูกมัดในส่วน

บรรทุกเพื่อปูองกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่ 
- ฉีดพรมน้ าบริเวณพื้นที่เปิดหน้าดินและพื้นที่ก่อสร้าง 

อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ ง (เ ช้า/เย็น) ในช่วงก่อสร้าง
โครงการ 
- ห้ามเผาท าลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
- บ ารุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องจักรต่าง ๆ ท่ีใช้ในการ

ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพท่ีดีเพื่อลดปริมาณมลพิษทาง
อากาศที่ปล่อยออกมา 
- ก าหนดช่วงเวลาด าเนินการก่อสร้าง 8 ช่ัวโมง คือ 8.00-

12.00 น. และ 13.00-17.00 น. 
- จัดให้มีวัสดุปิดคลุมกองดินและรถบรรทุก 
 
ผลกระทบทางสังคม 
- ไม่มีมาตรการเพิ่มเติม 

 ค ว า ม ร้ อ น แ ล ะ
อันตรายทางการย
ศาสตร์ 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
การท างานที่ต้องใช้แรงงานมากในสภาวะที่มี
อากาศร้อน อาจจะท าให้เกิดอันตรายจากสภาวะ
ของโซเดียมต่ า (Hyponatremia) หรือเลือดข้น 
จนเกิดอาการตะคริว (Heat Cramps) อาการที่
พบทั่ วไปเมื่อต้องท างานหนักในที่ร้อนเป็น
เวลานานโดยไม่มีเกลือหรือน้ าดื่มเพียงพอ คือ 
กระหายน้ า อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อ่อนแรง ปวด
ศีรษะ สับสน (Heat Exhaustion) หรือมีอาการ
รุนแรงถึงขั้นหมดสติได้ นอกจากนี้อันตราย
ทางการยศาสตร์อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บของ
กล้ามเนื้อและอาการเมื่อยล้า 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง 
เนื่องจากสภาพอากาศในประเทศไทย โดยส่วน
ใหญ่มีอุณหภูมิสูง และกิจกรรมของโครงการเปน็
ลักษณะงานท่ีต้องท ากลางแจ้ง และมีลักษณะ
การใช้แรงงานเป็นส่ วนใหญ่  จึ งอาจเกิด
ผลกระทบได้ 
 
ผลกระทบด้านจิตใจ 
ปานกลาง 
มีโอกาสเกิดผลกระทบต่อเนื่องจากการเกิด
ผลกระทบทางกาย 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง 
อาจก่อให้เกิดอาการแสดงที่ท าให้ประสิทธิภาพ
การท างานลดลง และมีผลกระทบสภาพร่างกาย
โดยตรง อย่างไรก็ตามอาการดังกล่าว สามารถ
ลดลงได้ เมื่อลดปัจจัยสัมผัส และไม่จ าเป็นต้อง
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลกระทบด้านจิตใจ/สังคม 
ปานกลาง 
มีความรุนแรงที่ต่อเนื่องมากจากผลกระทบทาง
กาย 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง (-) 
(3X3 = 9) 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ 
ปานกลาง (-) 
(3X3 = 9) 
 
ผลกระทบทางสังคม 
ปานกลาง (-) 
(3X3 = 9) 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ/สังคม 
- การพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมา โครงการต้อง

พิจารณารายละเอียดด้านมาตรการความปลอดภัย
ประกอบด้วย และในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของ
โครงการกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุและ
ครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองคุณภาพชีวิต ด้านความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 
- จัดท าแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างานส าหรับ

คนงานก่อสร้าง 
- บริษัทรับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวกับความ

ปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการท างาน 
เ ช่น  พ .ร .บ .  ความปลอดภั ย  อา ชีวอนามั ย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ .  2554 รวมถึ ง



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 
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กิจกรรมของ
โครงการ 

สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบฯ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

ผลกระทบด้านจิตใจ 
ท า ใ ห้ เ กิ ด อ า ร ม ณ์ ห งุ ด ห งิ ด  ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพการท างานได้ 
 
ผลกระทบด้านสังคม 
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งกับสังคมเพื่อนรว่มงาน 
เนื่องจากสภาพวะที่เกิดผลกระทบทางร่างกาย
และจิตใจ 

ผลกระทบด้านสังคม 
ปานกลาง 
มีโอกาสเกิดผลกระทบต่อเนื่องจากการเกิด
ผลกระทบทางกายและจิตใจ 

กฎกระทรวงแรงงานฯ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 
2551 และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- โครงการต้องควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการ

ปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในช่วง
ก่อสร้างที่ เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจาก
แบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัส 
เมทัล จ ากัด 
- จัดหาน้ าดื่มที่สะอาดส าหรับอุปโภคบริโภคแก่คนงาน 
 

2. กิจกรรมการ
ก่ อ ส ร้ า ง ทั้ ง
โครงการ 

การได้รับอันตราย 
หรืออุบัติ เหตุจาก
การท างาน 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย  
ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ  
เมื่อเกิดอุบัติก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพจิตใจ และความวิตกกังวล  
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคม  
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะการจ้างงาน 
สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความเป็นอยู่ของ
ครัวเรือน 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง 
เนื่องจากมีการก าหนดมาตรการต่างๆ ไว้
รองรับอย่างชัดเจน และผู้รับเหมาต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุมักจะเกิด
จากความประมาทส่วนบุคคล ดังนั้นโอกาสที่
จะเกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ  
ปานกลาง 
เนื่องจากการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การก่อสร้าง เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงาน 
และอาจก่อให้เกิดความอ่อนล้าทางร่างกาย 
และส่งผลกระทบต่อจิตใจได้ 
 
ผลกระทบทางสังคม 
ปานกลาง 
หากเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน จะท าให้
เกิดความสามารถในการท างานด้อยลง มี
ผลต่อสภาวะเศรษฐกิจในครัวเรือน และ
อาจมีผลต่อปัญหาสังคมในพ้ืนท่ี 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย  
สูง 
 เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดโรคจากการท างาน
ต้องมีการหยุดงานบางครั้งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานก่อสร้างโครงการ 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ  
สูง  
เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อ
สภาพจิตใจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากเกิดการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ 
 
ผลกระทบทางสังคม 
สูง 
ความรุนแรงจากปัญหาการว่างงานในสังคม
เป็นอาจผลต่อเนื่องถึงปัญหาทางสังคมอื่นใน
พื้นทีw่fh 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย  
สูง (-) 
(3X4 = 12) 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทาง
จิตใจ  
สูง (-) 
(3X4 = 12) 
 
ผลกระทบทางสังคม 
สูง (-) 
(3X4 = 12) 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
- การพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมา โครงการต้อง

พิจารณารายละเอียดด้านมาตรการความปลอดภัย
ประกอบด้วย และในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของ
โครงการกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุและ
ครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองคุณภาพชีวิต ด้านความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 
- จัดท าแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างานส าหรับ

คนงานก่อสร้าง 
- บริษัทรับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวกับความ

ปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการท างาน 
เ ช่น  พ .ร .บ .  ความปลอดภั ย  อา ชีวอนามั ย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ .  2554 รวมถึ ง
กฎกระทรวงแรงงานฯ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 
2551 และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- โครงการต้องควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการ

ปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในช่วง
ก่อสร้างที่ เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจาก
แบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัส 
เมทัล จ ากัด 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจและสังคม  
- ผู้รับเหมาจะต้องจัดให้มีประกันอุบัติเหตุจากการท างาน 

โดยจะต้องมีสวัสดิการการดูแลรักษา และการจ่าย
ค่าชดเชยแก่คนงานตามกฎหมายอย่างเหมาะสม 
- ควบคุมให้ผู้รับเหมาด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานอย่าง
เคร่งครัด 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 
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ตารางท่ี 7.4.3-11 ผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (ระยะด าเนินการ)  
(1) ผลกระทบต่อพนักงานของโครงการ 

สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากร
น้ าท้ังน้ าใช้และน้ าเสีย 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ผลกระทบต่อทรัพยากรดิน  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
การผลิต ขนส่ง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย 
สารเคมีจากการจัดเก็บ/ขนส่ง
สารเคมี 

อันตรายจากสารเคมีในกรณีที่มี
การหกรั่วไหลที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิต จากการขนส่งและในขณะที่มี
การจัดเก็บ อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาจากสารเคมีที่มีการใช้ใน
โ ค ร ง ก า ร  พ บ ว่ า  ส่ ว น ใ ห ญ่
ก่อ ให้ เกิ ดอาการระคาย เคื อง
บริ เ วณที่ สั มผั ส เป็นหลัก เ ช่น 
ระคายเคืองระบบทาเดินหายใจ
เมื่ อสูดดม ระคายเคืองระบบ
ทางเดินอาหารเมื่อมีการกลืนกิน 
หรื อระคาย เคื องผิ วหนั งและ
ดวงตา  

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง 
มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางเนื่องจากจาก
ผลการประเมิน พบว่าสารเคมีที่ใช้ใน
โครงการมีการขนส่งและการจัดเก็บใน
พื้นที่ โครงการ แต่อาจมี โอกาสการ
รั่วไหลจากการเกิดอุบัติเหตุได้ 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/สังคม 
ปานกลาง 
อาจก่อให้เกิดความกังวลต่อการรั่วไหล
ของสารเคมีจากการขนส่งและการ
จัดเก็บได้ เนื่องจากเคยมีเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีต แม้ไม่ได้เกิดจากโครงการ
โดยตรง 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง  
หากเกิดการรั่วไหลจะมีปริมาณไม่
มาก และสามารถจัดการได้ภายใน
พื้นทีโ่ครงการ 
  
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ /
สังคม 
ปานกลาง 
อาจก่อให้เกิดความกังวลต่อการ
รั่วไหลของสารเคมีจากการขนส่ง
และการจัดเก็บได้ เนื่องจากเคยมี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แม้ไม่ได้
เกิดจากโครงการโดยตรง 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง (-) 
(3X9 =9) 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/สังคม 
ปานกลาง (-) 
(3X3 =9) 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ/สังคม 
- กวดขันให้พนักงานขับรถใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อ

เป็นการปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้าออกจาก

พื้นที่โครงการ 
- ติดตั้งปูายเตือนลดความเร็วบริเวณหน้าโรงงานเพื่อจ ากัดความเร็วของยานพาหนะให้ไม่เกิน

ตามที่กฎหมายก าหนด 
- จัดให้มีการฝึกอบรมและความรู้แก่พนักงานขับรถในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการขนส่ง ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติการฉุกเฉิน ข้อก าหนด กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดให้มีแผนการตรวจสอบสภาพรถและซ่อมบ ารุงอย่างสม่ าเสมอ 
- จ ากัดความเร็วของยานพาหนะให้ไม่เกินตามที่กฎหมายก าหนด 
- รถขนส่งหินควอตซ์จะต้องมีวัสดุคลุมปกปิดอยา่งมิดชิดเพื่อปูองกันการฟุูงกระจาย และเศษ

วัสดุร่วงหล่นลงสู่ถนน 
- งดการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และของเสีย เข้า-ออกพื้นที่โครงการในช่ัวโมง

เร่งด่วน (7.00-8.00 น. และ 16.30-17.30 น.) และพิจารณาถึงเส้นทางในการขนส่งที่ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและความเดือดร้อนร าคาญแก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ  

- ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ เพื่อให้สามารถมองเห็นรถเข้า-ออกพื้นที่
โครงการในช่วงเวลากลางคืนได้อย่างชัดเจน 

การก าเนิดและการปล่อยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ /การรับสัมผัสต่อมลพิษ และสิ่งคุกคามสุขภาพ /ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจง หรือมีความรุนแรงเป็นพิเศษต่อประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
เสียงดังหรือเสียง 
รบกวนจากกระบวนการผลิต 

อาจจะหูอื้อสูญเสียการได้ยิน
ช่ัวคราวหรือถาวรกรณีที่ได้รับ
ระดั บ เสี ย งที่ ดั ง เ ป็ น ระยะ
เวลานาน นอกจากนี้ยัง
ก่อให้เกิดความความร าคาญ
หงุดหงิดและเครียดจากระดับ
เสียงที่ได้ยินหากได้สัมผัสเสียง
ต่อเนื่องอาจขาดสมาธิในการ
ท างาน และมีปัญหาในการ
ติดต่อสื่อสารได้ อย่างไรก็ตาม
แหล่งก าเนิดเสียงที่ส าคัญใน
ระยะด า เนิ นการมากจาก
กระบวนการผลิต  

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง 
โอกาสสัมผัสระดับเสียงอาจจะเกิดขึ้น
ได้ในกลุ่มพนักงาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกรณีที่ไม่สวมอุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายส่วนบุคคลขณะท างานใน
บริเวณที่มีเสียงดัง  
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ 
ปานกลาง 
โอกาสการเกิดผลกระทบต่อจิตใจต่อ
ระดับเสียงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะมี
ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร ล ด แ ล ะ ปู อ ง กั น
ผลกระทบแล้ว  
ผลกระทบทางสังคม 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
น้อย 
ร ะ ดั บ เ สี ย ง ดั ง อ า จ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อการได้ยิน และส่งผล
กระทบต่อกิจวัตรประจ าวันได้  
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ 
น้อย 
อาจมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ในพนักงานได้ เนื่องจากเหตุร าคาญ   

 
ผลกระทบทางสังคม 
น้อย 
ปัญหาในการสื่อสารในช่วงเวลาที่มี
ระดับเสียงดังมากและต่อเนื่องอาจ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง (-)  
(3 x 2 = 6)  
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ 
ปานกลาง (-) 

(3 x 2 = 6) 
 
ผลกระทบทางสังคม 
ปานกลาง (-) 

(3x2  = 6) 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ/สังคม  
- พิจารณาเลือกใช้วิธีการควบคุมเสยีงท่ีแหล่งก าเนิดตามความเหมาะสมเพื่อลดโอกาสของ

การเกิดเสียงดัง 
- บ ารุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ อย่างสม่ าเสมอและพิจารณาเลือกใช้วิธีการควบคุมเสียงท่ี

แหล่งก าเนิดตามความเหมาะสมเพือ่ลดผลกระทบจากระดับเสียง 
- ก าหนดแผนตรวจสอบบ ารุงรักษาเชิงปูองกัน (Preventive Maintenance Program) 

ส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่างๆ ให้สามารถท างานได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ
และไม่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงดัง 
- ก าหนดให้พ้ืนท่ีที่มีระดับเสียง (TWA 12 ช่ัวโมง) ตั้งแต่ 83.2 เดซิเบลเอ เป็นเขตควบคุม 

โดยพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ปอูงกันเสียงส่วนบุคคล (Noise Reduction Rating: NRR) 
ตลอดเวลาที่เข้าปฏิบัติงาน เช่น ปลั๊กลดเสยีง ครอบหูลดเสียง เป็นตน้ และให้เตรียม
อุปกรณ์ปูองกันเสยีงส่วนบุคคลใหก้ับพนักงานท่ีท างานในพ้ืนท่ีที่มีเสียงดังอย่างเพียงพอ 
- ท าสัญลักษณ/์ปูายเตือนแสดงบริเวณที่มีเสียงดังโดยต้องให้พนักงานใส่อุปกรณล์ดเสียง

ในขณะปฏิบตัิงาน 
- ตรวจสอบบ ารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานตามระยะเวลาทีร่ะบุในข้อก าหนดของอุปกรณ์



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 

PE6018-TNC/Draft CHAP 7/63 7-48     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จ ากัด 

 

สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

ปานกลาง 
โอกาสในการสร้างความร าคาญในการ
สื่อสารสามารถเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มพนักงานในช่วงเวลาที่มี
ระดับความดังของเสียงมากท่ีสุด  

ท าให้เกิดผลกระทบต่อกิจกรรมทาง
สังคมในกลุ่มพนักงานได้ 

ต่างๆ 
- ก าหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq-24 ช่ัวโมง) ท่ีริมรั้วโครงการให้มีค่าไม่เกิน 70 เดซิ

เบลเอ 
- จัดท า Noise Contour Map ในพื้นที่ส่วนการผลิตภายใน 1 ปี หลงัจากโครงการเปิด

ด าเนินการ โดยน าผลการศึกษาจากการจัดท า Noise Contour Map มาใช้ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านเสียงในโครงการตอ่ไป พร้อมทั้งท าการทบทวนแนวเส้นเสยีงจาก Noise 
Contour ทุกๆ 3 ปี 

 
มลพิษอากาศ ฝุุนละอองรวม ไนโตรเจนออกไซด ์

และซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ ฝุุน
ละอองขนาดเล็กในพ้ืนท่ีการ
ท างาน และฝุุนตะกั่ว รวมทั้งไอ
ระเหยของกรดซัลฟรูิก 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
สูง 
มลสารที่ระบายออกจากโครงการมีความ
เข้มข้นไม่เกินมาตรฐาน อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณากรณีที่เลวร้ายที่สุด เมื่อได้รับมล
สารทุกชนิดพร้อมกัน อาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบเฉียบพลันและเรื้อรังได้  
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/สังคม 
ปานกลาง 
ความเข้มข้นสูงสุดเกิดในพื้นที่โครงการ ซึ่ง
อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อพนักงาน
โดยตรง จึงอาจจะส่งผลต่อความวิตกกังวล
ต่างๆ 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง  
มลสารหลักที่มีการระบายออกจาก
โครงการมีผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจ  
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ /
สังคม 
ปานกลาง 
อาจจะก่อให้ เกิดความกังวลต่อ
พนักงานของโครงการได้ เนื่องจาก
จากการคาดการณ์ด้วยแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์  พบว่าในพื้นที่
โครงการมีความเข้มข้นของมลสาร
สูงกว่าบริเวณอื่น   
 
 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
สูง (-) 
(4X3 = 12) 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/สังคม 
ปานกลาง (-) 
(3X3 = 9) 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ/สังคม 
- ควบคุมความเข้มข้นมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายไม่ให้มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก (พ.ศ.2544) และควบคุมอัตราการระบายมลพิษ
ทางอากาศของโครงการดังนี้ 
(1) ปล่องระบายอากาศ No.1 ควบคุมอัตราการระบาย H2SO4 ไม่เกิน  0.02กรัม/วินาที 

หรือ 5  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
(2) ปล่องระบายอากาศ No.2 ควบคุมอัตราการระบายอากาศดังนี้ 

2.1) TSP ไม่เกิน 0.84  กรัม/วินาที หรือ 50  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
2.2  SO2 ไม่เกิน 1.77 กรัม/วินาที หรือ 104.7 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
2.3) NO2 ไม่เกิน  0.79 กรัม/วินาที หรือ 47.03 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
2.4) Pb ไม่เกิน  0.17 กรัม/วินาที หรือ 10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

(3) ปล่องระบายอากาศ No.3 ควบคุมอัตราการระบายอากาศดังนี้ 
3.1) TSP ไม่เกิน 0.64  กรัม/วินาที หรือ 50  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
3.2) Pb ไม่เกิน  0.13 กรัม/วินาที หรือ 10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

(4) ปล่องระบายอากาศ No.4 ควบคุมอัตราการระบายอากาศดังนี้ 
4.1) TSP ไม่เกิน 0.07  กรัม/วินาที หรือ 50  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
4.2)  SO2 ไม่เกิน 0.07 กรัม/วินาที หรือ 52.35 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
4.3) NO2 ไม่เกิน  0.05 กรัม/วินาที หรือ 37.63 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

(5) ปล่องระบายอากาศ No.5 ควบคุมอัตราการระบายอากาศดังนี้ 
5.1)   TSP ไม่เกิน 0.07  กรัม/วินาที หรือ 50  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
5.2)   SO2 ไม่เกิน 0.07 กรัม/วินาที หรือ 52.35 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
5.3) NO2 ไม่เกิน  0.05 กรัม/วินาที หรือ 37.63 มิลลิกรัม/  

ลูกบาศก์เมตร 
- โครงการต้องควบคุมค่าความเข้มข้นของมลสารทางอากาศที่ระบายออกจากปลอ่งโรงงานให้

มี ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของการระบายอากาศเสียจากปล่องตามค่ามาตรฐานที่เข้มงวด
ที่สุด และ/หรือมาตรฐานฉบับล่าสุด 
- ติดตั้งอุปกรณ์บ าบัดมลพิษทางอากาศแบบระบบดักฝุุนแบบถุงกรอง (Bag filter) และระบบ

อากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) เพื่อบ าบัดมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ 
จ านวน 3 ชุด  

โครงการต้องมีมาตรการในการตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ดังนี ้
(1)  ระบบท่อ 

       *  ตรวจสอบสภาพความสึกหรอของระบบท่อท้ังหมด (รอยแตก รอยทะลุ 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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PE6018-TNC/Draft CHAP 7/63 7-49     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จ ากัด 

 

สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

          หรือรอยต่อหน้าแปลนท่ีไม่สนิท) หากพบว่าท่อมีการสึกหรอให้ท าการ 
          แก้ไขโดยทันที 
       *  ตรวจสอบการอุดตันในระบบท่อเดือนละ 1 ครั้ง 
          หรือทุกครั้งท่ีระบบหยุดการท างาน 

(2)  พัดลมดูดอากาศ 
       *  ตรวจสอบความสมดุล (Balancing) ในการหมุนของพัดลม 
       *  ตรวจสอบสภาพของพัดลมเดือนละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งท่ีระบบหยุดการท างาน 

(3)  Wet Scrubber 
*  ตรวจสอบการสึกหรอหรือการอุดตันของหัวจ่ายน้ าเดือนละ 1 ครั้งหรือทุกครั้งที่

ระบบหยุดท างาน หากพบว่าหัวจ่ายน้ าช ารุดให้ท าการเปลี่ยน หรือหากพบว่าอุดตันให้
ท าความสะอาดหัวจ่ายทันที 

*  ตรวจสอบการสึกหรอ การรั่ว หรือการอุดตัน ของระบบท่อน้ าที่จ่ายเข้าสู่ Wet 
Scrubber เดือนละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่ระบบหยุดการท างาน หากพบว่าระบบท่อ
สึกหรอหรือรั่ว ให้ท าการซ่อมหรือเปลี่ยนทันที 

*  ตรวจสอบการรั่วของปั๊มจ่ายน้ าเข้าสู่ Wet Scrubber เดือนละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่
ระบบหยุดการท างาน หากพบการรั่วไหลให้ท าการแก้ไขทันที 

*  ตรวจสอบการสึกหรอและการรั่วของตัวเรือน Wet Scrubber สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
หากพบว่ามีการสึกหรอหรือการรั่วให้ท าการซ่อมรอยรั่วดังกล่าวทันที (หากการสึก
หรอมีไม่มากอาจท าการซ่อมได้โดยไม่จ าเป็นต้องหยุดการท างานของ Wet 
Scrubber) 

- โครงการต้องมีมาตรการในการติดตามการท างานของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ดังนี ้
* ตรวจวัดความดันสูญเสีย (Static Pressure Drop) ของก๊าซที่ไหลผ่าน Wet 

Scrubber เพื่อประเมินความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นภายใน Wet Scrubber (เช่น การ
รั่วหรือการอุดตัน) ซึ่งท าได้โดยการวัดความแตกต่างของความดันสถิตของก๊าซที่เข้า
และออกจาก Wet Scrubber 

* ตรวจวัดอัตราไหลของก๊าซที่เข้าสู่ Wet Scrubber และอัตราไหลของน้ าที่จ่ายเข้า
มายัง Wet Scrubber เพื่อตรวจสอบค่าของอัตราส่วนระหว่างปริมาณน้ าต่อก๊าซว่ายัง
อยู่ในระดับปกติหรือไม่ (เป็นไปตามค่าที่ออกแบบ) ทั้งนี้ เพื่อที่จะท าให้ทราบถึงความ
พอเพียงของน้ าท่ีจ่ายเข้ามายังระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 

- จัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศภายใน
อาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบและกฎหมายควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดให้พนักงานทุกคนมีการเฝูาระวังและสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ท างาน 

ดังนั้น เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติ พนักงานท่ีประสบเหตุทุกคนสามารถแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบและด าเนินการแก้ไขโดยทันที หากระบบบ าบัดมลพิษอากาศดังกล่าวท างาน
ผิดปกติจะส่งผลกระทบต่อพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งสามารถทราบและ
ด าเนินการแก้ไขได้โดยทันที 
- ก าหนดแผนตรวจสอบบ ารุงรักษาเชิงปูองกัน (Preventive Maintenance Program) ซึ่ง

ก าหนดระยะเวลาและรายการตรวจชัดเจน ส าหรับระบบรวบรวมและระบายอากาศ ระบบ
บ าบัดมลพิษทางอากาศ เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา 
ประกอบด้วย 
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สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

 ระบบพัดลมและท่อดูดอากาศ 
 ระบบสายพานและมอเตอร์ต่าง ๆ  
 ระบบ Wet Scrubber 

- จัดให้มีแผนการซ่อมบ ารุงเตาหลอม ระบบดักฝุุนแบบถุงกรอง และจัดท าตารางเปลี่ยน
อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ตามอายุการใช้งานของเครื่องจักร 
- กรณีที่มีระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศมีการท างานผิดปกติ เกิดช ารุด ขัดข้อง 
- หรือมีการระบายมลสารเกินกว่าค่ามาตรฐาน จะต้องท าการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและ

แก้ไขโดยทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 24 ช่ัวโมง โครงการต้องหยุดด าเนินการใน
หน่วยผลิตดังกล่าวจนกว่าจะท าการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย จึงด าเนินการผลิตต่อ ทั้งนี้ 
จะต้องบันทึกสาเหตุ การตรวจสอบและแก้ไขไว้ทุกครั้ง 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ อะไหล่ส ารองที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศให้

เพียงพอส าหรับการแก้ไข ซ่อมแซม เมื่อระบบควบคุมมลพิษทางอากาศขัดข้อง 
- จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานการดูแลตรวจสอบระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 
- จัดท าข้อมูลแสดงผลกระทบ ช่วงเวลาที่เกิดผลกระทบ และการเตรียมการปูองกันผลกระทบ

กรณีไฟฟูาดับ 
- จัดท าเอกสารขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติ กรณีระบบควบคุมมลพิษขัดข้องเพื่อ

สามารถควบคุมและเฝูาระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่ระบบบ าบัดมลพิษขัดข้อง 
- ร่วมมือกับหน่วยงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาลและสถานีต ารวจ  เพื่อ

เตรียมความพร้อมของคณะท างานที่สามารถเรียกปฏิบัติการได้ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
และจัดท าหมายเลขโทรศัพท์ในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน  
- หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ ท าการแจ้งให้การนิคมและ

ชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการรับทราบทันที พร้อมทั้งด าเนินการตามแผน
ฉุกเฉินของโครงการและจัดหาอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับชุมชนอย่างเพียงพอ 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับระดับมลพิษและลักษณะ

ผลกระทบที่เกิดจากโครงการเพื่อให้ชุมชนสามารถมีข้อสังเกตและปูองกันตัวเองได้ในขั้นต้น 
พร้อมท้ังช้ีแจงขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- หากระบบดักฝุุนแบบถุงกรองเกิดการช ารุดหรือขัดข้อง โครงการจะหยุดการหลอมและ

ด าเนินการแก้ไขทันที พร้อมทั้งหาสาเหตุที่เกี่ยวข้อง ถ้าแก้ไขไม่ได้ให้หยุดด าเนินการผลิต
เพื่อท าการซ่อมแซมโดยติดต่อบริษัทผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 2 
วัน และต้องบันทึกสาเหตุการตรวจสอบและแก้ไขไว้ทุกครั้ง 
- กรณีที่พบว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษที่ระบายจากปล่องของโครงการมีค่าเกินกว่าที่

ก าหนดไว้ ในมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจะหยุดกิจกรรมที่
เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศที่เกี่ยวข้องทันที และต้องท าการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน
กลับมาด าเนินการผลิตต่อไป 
- ตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณค์วบคุมมลสารทางอากาศให้อยู่ในสภาพเรียบรอ้ยอยู่เสมอ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับระบบดักฝุุนแบบถุงกรองให้มีปริมาณเพียงพอ 

โดยเก็บส ารองถุงกรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนถุงกรองที่ใช้งาน 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมระบบมลพิษทางอากาศ ตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ก าหนด 
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สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

ผลกระทบด้านอาชีวอนามัย
ต่างๆ 

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมใน
การท างานทางกายภาพส่วนอื่นๆ 
กล่าวคือ แสง ความร้อน การย
ศาสตร์  และตะกั ว  รวมทั้ ง ไอ
ร ะ เ ห ย ข อ ง ก ร ด ซั ล ฟู ริ ก ใ น
บรรยากาศการท างาน 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
สูง 
มีโอกาสเกดิขึ้นปานกลาง เนื่องจาก
ผลกระทบด้านแสง ความร้อน เปน็สิ่ง
คุกคามที่สามารถเกดิขึ้นได้ใน
สภาพแวดล้อมการท างานของโรงงาน
ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการ
หลอม 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/สังคม 
ปานกลาง 
มีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยหลายอย่าง 
ซึ่งอาจจะเกิดจากความประมาทส่วน
บุคคล 
 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
สูง 
หากเกิดผลกระทบจะมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพโดยตรงและอาจส่งผลถงึ
ความเจ็บปุวยได้  
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ /
สังคม 
สูง 
ผลกระทบทางจิตใจในกรณีการ
เจ็บปุวยจากสภาพแวดล้อมการ
ท างาน มีผลกระทบต่อเนื่องต่อ
สภาพทางจิตใจและสังคม 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
สูง  (-) 
(4X4 = 16) 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/สังคม 
สูง (-) 
(3X4 = 12) 
 
 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ/สังคม 
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท างานเพื่อ

ก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัย รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้ผู้บริหารรับทราบโดยมีการประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 
- ก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย เพื่อให้มีความเด่นชัดต่อการน าไปปฏิบัติของพนักงาน

ทุกคน 
- การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการใช้เครื่องมือปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ตลอดจนการซ่อมบ ารุง หรือแจ้งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับอุปกรณ์เครื่องมือไปตรวจ
ซ่อมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- บ ารุงรักษาและตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ และอุปกรณ์ปูองกันอันตรายให้

สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอการลดช่ัวโมงการท างานที่เกี่ยวกับเสียง ความ
ร้อน และสารเคมีที่เป็นอันตรายให้น้อยลง รวมทั้งหมุนเวียนหรือการสับเปลี่ยนหน้าที่การ
ปฏิบัติงาน 
- จัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ ห้อง

สุขา พื้นที่พักผ่อน เป็นต้น 
- จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นประจ าทุกวัน พร้อม

ทั้งด าเนินการแก้ไขสภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยทันที 
- ติดตั้งปูายประกาศเตือนในบริเวณที่เสี่ยงอันตรายในต าแหน่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน และ

ปูายแสดงการช ารุดของอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้งาน 
- จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ในการปูองกันอันตรายที่จะ

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานท่ีปฏิบัติงานภายในโครงการอย่างเพียงพอ 
- จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ฝักบัวฉุกเฉินและอ่างล้างตา ในพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่เก็บ

สารเคมี อาคารส่วนการผลิต เป็นต้น 
- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นส ารองไว้ในพ้ืนท่ีโครงการตลอดเวลา รวมทั้งจัดเตรียม

รถฉุกเฉินไว้ประจ าพื้นที่อีก 1 คัน เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุหรือบาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาล 
- บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ลักษณะของอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงของ

อุบัติเหตุ สาเหตุและการแก้ไขทุกครั้ง 
- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และมีวิทยุสื่อสารใช้ในการติดต่อส่ง

ข่าวระหว่างจุดต่างๆ ภายในโครงการ นอกจากน้ีพนักงานรักษาความปลอดภัยจะได้รับการ
ฝึกอบรมและร่วมฝึกซ้อมการปูองกันอัคคีภัยด้วย 
- ไม่เก็บส ารองวัตถุดิบในปริมาณที่มากเกินกว่าพ้ืนท่ีเก็บกองที่จัดเตรียมไว้จะรองรับได้ 
- เก็บกองวัตถุดิบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งหมวดหมู่ มีปูายบอกชนิดของวัตถุดิบ วันที่

รับเข้ามา และสถานะของวัตถุดิบ 
- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ส าหรับพนักงานตามลักษณะงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้แก่ 
 ระบบความปลอดภัยในท่ีท างาน 
 การปูองกันอันตรายจากไฟฟูาและความร้อน 
 การใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 

PE6018-TNC/Draft CHAP 7/63 7-52     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จ ากัด 

 

สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

 วิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในแต่ละลักษณะงาน 
- ไม่อนุญาตให้มีงานท่ีก่อให้เกิดประกายไฟ (เช่น งานโลหะที่มีการ ตัด เจาะ เช่ือม เจียร์ เป็น

ต้น) กับระบบดักฝุุน และระบบท่อของระบบดักฝุุน เว้นแต่มีการท าความสะอาดฝุุนที่สะสม
แล้วเท่าน้ัน 
- ท าความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณโดยรอบพื้นที่เตาหลอม และกระบวนการน าทราย

กลับมาใช้ใหม่ เป็นประจ าทุกสัปดาห์ เพื่อปูองกันการสะสมของฝุุน 
- จัดระบบระบายอากาศและการใช้ลมเย็น เพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจสะสมในร่างกาย

พนักงาน 
- ก าหนดให้พนักงานที่มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าวสวมใส่อุปกรณ์ปูองกัน

ความร้อน 
- ปิดประกาศเตือนให้พนักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งก าเนิดความร้อนที่มีสภาพความร้อน

สูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล เช่นบริเวณเตาหลอม เป็นต้น 
- พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานบริเวณที่มีความร้อนสูงต้องมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์สามารถ

ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีความร้อนสูงได้ โดยบริษัทต้องจัดหาจุดน้ าดื่ม พร้อมกับก าหนด
ระยะเวลาพัก จุดนั่งพัก และหมุนเวียนบริเวณการปฏิบัติงาน/พนักงานตามความเหมาะสม 
- จัดเวลาท างานและเวลาพักให้เหมาะสมเพื่อช่วยลดการสะสมความร้อนในร่างกายและ

อันตรายจากความร้อนตามพระราชบัญญัติ  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2554 
- อบรมให้ความรู้เพื่อให้ท างานอย่างปลอดภัย 
- ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติงานในระยะเวลาที่สั้นที่สุด เมื่อต้องอยู่ใกล้บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

และแสงจ้า 
- จัดให้มีการผลดัเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานสลับกันไปท างานในพ้ืนท่ีที่มีเสียงดังเป็นระยะๆ 
- ติดปูายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังและออกกฎระเบียบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันเสียง 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (ear plugs)             ครอบหู 

(ear muff) โดยเหมาะสมกับการปูองกันระดับความดังเสียง ซึ่งพิจารณาจากข้อมูล NRR 
adjust และ Protected sound ซึ่งสามารถลดเสียงดังได้ 15-25 เดซิเบลเอ ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง  
- อบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากเสียงดังและวิธีการใช้อุปกรณ์ปูองกันเสียงที่

ถูกต้อง 
- ตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเป็นประจ าทุกปี 
- ก าหนดให้ตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 

เดซิเบลเอ และจัดท าโปรแกรมการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) 
ตามกฎกระทรวงที่ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ปีละ 1 ครั้ง 
- หมั่นตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการ

เกิดเสียงดัง 
- ก าหนดระยะเวลาในการสัมผัสเสียงที่เหมาะสมตามกฎกระทรวง                 เรื่อง 

ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความรอ้น แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ส าหรับ
พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีที่มีเสียงดัง โดยจัดให้มีการผลัดเปลี่ยนพนักงานสลับกันท างาน
เป็นระยะๆ 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 

PE6018-TNC/Draft CHAP 7/63 7-53     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จ ากัด 

 

สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ผ้าปิดจมูก ส าหรับการปฏิบัติงานใน
บริเวณที่มีฝุุนละออง เช่น การเตรียมวัตถุดิบ งานหลอม เป็นต้น ให้แก่พนักงานอย่าง
เพียงพอ 
- จัดให้มีการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (house keeping) ภายใน

พื้นที่กระบวนการผลิต เพื่อปูองกันการสะสมของฝุุนละออง 
- ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจ าเพื่อเฝูาระวังโรค เช่น ระบบทางเดินหายใจ การเอ็กซเรย์

ปอด  เป็นต้น โดยพิจารณาหมุนเวียนหน้าที่หรือหากพบผู้มีอาการผิดปกติต้องรีบท าการ
รักษา 
- จัดฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับข้อก าหนดด้านความปลอดภัย และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ให้กับพนักงานและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันอุบัติภัยต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ ภายในโครงการ เช่น ประกาศ โปสเตอร์ 

นิทรรศการ เป็นต้น 
- ก าหนดบริเวณที่เป็นเส้นทางขนส่งโดยรถโฟล์คลิฟท์แยกจากเส้นทางเดินของพนักงานอย่าง

ชัดเจน 
- การจัดแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัย ซึ่งแผนงานดังกล่าวเป็นการปูองกันอุบัติเหตุ 

โดยมุ่งขจัดหรือลดเง่ือนไขที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากคน เครื่องจักรและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 
- การบริหารงานด้านความปลอดภัย โดยน ากิจกรรมด้านความปลอดภัยแบบต่างๆ มาปฏิบัติ 

เพื่อให้แผนงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ในการปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
- ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยใกล้บริเวณพื้นที่ เก็บสารเคมี ได้แก่ ฝักบัวฉุกเฉิน 

(shower) และอ่างล้างตา (eye washer) 
- แยกหมวดหมู่ของสารเคมีเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายเนื่องจากการท าปฏิกิริยา 
- จัดให้มีคู่มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการปฏิบัติงานกรณีที่สารเคมี

หกรั่วไหล 
- ควบคุมให้พนักงานสวมใส่หน้ากากปูองกันขณะท างาน 
- สวมใส่ชุดท างานท่ีเหมาะสมเพื่อปูองกันอันตรายต่อผิวหนัง 
- จัดให้มีระบบประสานงานกับโรงพยาบาลและต ารวจดับเพลิง ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- จัดให้มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์

แจ้งเหตุด้วยมือ และสัญญาณเสียงแจ้งเหตุเตือนภัย 
- จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับต่างๆ ดังนี้  

 แผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับท่ี 1  
 แผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับท่ี 2  
 แผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดบัท่ี 3  

- จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับที่ 1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้ความ
ร่วมมือในการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 2 และ 3 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- จัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการดับเพลิงเป็นประจ า หรือตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดของแต่ละอุปกรณ์ 
- จัดให้มีระบบปูองกันและระงับอัคคีภัยในแต่ละพื้นท่ี และเป็นไปตามมาตรฐานของ NFPA  
- จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยภายนอกอาคารต่างๆ ประกอบด้วย ระบบท่อน้ าดับเพลิง หัว

ดับเพลิง (hydrant) ชุดเครื่องสูบน้ าดับเพลิง และแหล่งน้ าส าหรับดับเพลิง 
- จัดให้มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยต่างๆ 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 

PE6018-TNC/Draft CHAP 7/63 7-54     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จ ากัด 

 

สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าท างาน ตรวจสุขภาพประจ าปี และตรวจสุขภาพ
พนักงานตามปัจจัยความเสี่ยง การตรวจตามปัจจัยเสี่ยงให้ตรวจโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 
- หากผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานมีแนวโน้มผิดปกติให้ท าการตรวจโดยละเอียดอีก

ครั้งเพื่อยืนยันผล พร้อมทั้งหาสาเหตุหากพบว่ามีความผิดปกติให้ย้ายพนักงานที่มีความผิดปกติไป
ท างานในบริเวณ/แผนกอื่นที่ไม่มีโอกาสสัมผัสกับเสียงดัง 
- จัดท าระเบียบปฏิบัติในการน าส่งพนักงานที่บาดเจ็บหรือเจ็บปุวยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียงที่

สามารถให้การรักษาได้ โดยให้มีการโทรแจ้งหน่วยงานนั้นๆ ล่วงหน้าก่อนน าส่งตัวผู้ปุวย 
- จัดท าฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิด

ความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจ าปีในแต่ละพื้นที่ด าเนินงาน
โดยเฉพาะพื้นท่ีเสี่ยง พร้อมระบุอายุงานของคนงานท่ีท างานในพ้ืนท่ีนั้น และวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงผลการตรวจวัดเพื่อเฝูาระวังสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพด้วย 
- ก าหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา (เฉพาะผู้รับเหมาราย

เดือนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานเป็นประจ าทุกวันซึ่งโครงการเป็นผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสุขภาพเท่านั้น โดยไม่รวมผู้รับเหมาในช่วงที่มีการหยุดการผลิตเพื่อด าเนินการ
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจ าปี (Shutdown/Turnaround)) ในฐานข้อมูล
สุขภาพของโรงงานเป็นระยะ 30 ปี ภายหลังที่พนักงานออกจากการท างาน ยกเว้นในกรณี 
ดังนี ้
 กรณีที่พนักงานหรือผู้รับเหมาท างานกับโครงการเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ให้

โครงการมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและผู้รับเหมาเมื่อออกจากการท างาน 
 กรณีที่โครงการจะเลิกด าเนินกิจการให้โครงการส่งบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและ

ผู้รับเหมาให้กับผู้ว่าจ้างของพนักงานและผู้รับเหมารายต่อไป หากไม่มีผู้ว่าจ้างรายต่อไป 
ให้โครงการแจ้งให้พนักงานและผู้รับเหมาทราบสิทธิในการขอบันทึกข้อมูลสุขภาพของ
ตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนท่ีโครงการจะเลิกด าเนินกิจการ 
 

การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่ออาชพี การจ้างงาน และสภาพการท างานของท้องถิ่น/การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน/การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ท่ีมีความ ส าคัญและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
การจ้ า งงานศิลปวัฒนธรรม  
การสนับสนุนทางสังคมและ
ปัญหาด้านสังคม 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่ม ี  

ทรัพยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุข 
ทรัพยากรและความพร้อมของ
ภาคสาธารณสุข 
 

ความพร้อมของภาคสาธารณสุขใน
พื้นที่ อาจะไม่ เพียงพอส าหรับ
พนักงานของโครงการ 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ/
สังคม 
สูง 
ปานกลาง 
มีโอกาสเกิดขึ้นได้เนื่องจากในสภาพ
ปัจจุบันก่อนมีโครงการยังไม่มีความ
เ พี ย ง พ อ ใ น ภ า พ ร ว ม ข อ ง ร ะ บ บ
สาธารณสุขด้านต่างๆ และเป็นปัญหา
เดิ มขอ ง ชุมชนในพื้ นที่ เ รื่ อ งความ
เ พี ย ง พ อ ข อ ง ส ถ า น บ ริ ก า ร ด้ า น
สาธารณสุข 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย /
จิตใจ/สังคม 
สูง 
เป็นข้อห่วงกังวลของชุมชนและ
บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ถึง
ความเพียงพอในการให้บริการ 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ/
สังคม 
สูง (-) 
(4X4 = 16) 
 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ/สังคม 
- ให้ความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

ในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปูองกันสุขภาพของพนักงานในโรงงานและชุมชน 
- สนับสนุนและสร้างโครงการร่วมกบัชุมชนที่เน้นสร้างเสริมสุขภาพ กจิกรรมนันทนาการเพื่อ

คนในชุมชน 
- ให้การสนับสนุนงบประมาณภาครฐัในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุครภุัณฑ์ ใน

งานสาธารณสุข 
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(2) ผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบ 

โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากร
น้ าท้ังน้ าใช้และน้ าเสีย 

ส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิ ต 
เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ า
เสีย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่มีความ
เ ช่ือมโยงกับการเกิด โ รคและ
อันตรายต่อสุขภาพ 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
น้อย 
เนื่ อ งจากการ ใ ช้ทรัพยากรน้ าของ
โครงการฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าเดิม
ของชุมชน ส าหรับน้ าเสีย พบว่า มีน้ าทิ้ง
ที่ผ่านการบ าบัดแล้วจากระบบบ าบัด
มลพิษอากาศ โดยไม่มีน้ า เสี ยจาก
กระบวนการผลิต มีเพียงน้ าเสียจาก
กิจวัตรประจ าวันของพนักงานและผ่าน
การบ าบัดจนผ่านมาตรฐานคุณภาพน้ า
ในบ่อพักน้ าทิ้งทั้ง 2 บ่อ ตามข้อก าหนด
ของการนิคม ก่อนระบายลงรางระบาย
น้ าของการนิคม โอกาสการเกิดผล
กระทบจึงเป็นไปได้น้อย 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/สังคม 
น้อยมาก 
ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรง 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
น้อย 
เนื่องจากการใช้น้ าของโครงการ
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ าของ
ชุมชนโดยตรง ประกอบกับคุณภาพ
น้ า ไ ม่ ไ ด้ มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ผลกระทบต่ อสุ ขภ าพโดยตร ง 
เนื่องจากชุมชนไม่ได้ใช้แหล่งน้ า
ธรรมชาติในการบริโภค  
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ /
สังคม 
น้อยมาก 
ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรง 
 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง (-) 
(2X2 = 4) 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/สังคม 
ต่ า (-) 
(1X1 = 1) 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
- จัดให้มีถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปเพื่อบ าบัดน้ าเสียจากอาคารส านักงาน และโรงอาหารจะ
ส่งไปบ าบัดในถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปซึ่งเป็นระบบเกรอะ -กรองไร้อากาศ (Septic-
Anaerobic Filter) ที่ติดตั้งในบริเวณต่างๆ ของโครงการ จ านวน 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 
บริเวณอาคารโรงงาน เพื่อรับน้ าโสโครกและน้ าเสียจากการล้างมือภายในห้องน้ าของอาคาร
โรงงาน และชุดที่ 2 บริเวณอาคารส านักงานและโรงอาหาร เพื่อรับน้ าเสียจากอาคาร
ส านักงานและโรงอาหาร โดยน้ าเสียจากโรงอาหารจะผ่านบ่อดักไขมัน (Grease Trap) เพื่อ
ก าจัดไขมันออกก่อน ทั้งนี้น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดจากถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปแล้วโครงการจะ
รวบรวมส่งเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน ก่อนปล่อยลงสู่
ท่อรับน้ าเสียส่วนกลางของการนิคมฯ ต่อไป 
 
- ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียจาก Wet scrubber โดยเป็นระบบทางเคมีขนาด 20 ลูกบาศก์
เมตร เพื่อรองรับน้ าเสียจากระบบ Wet scrubber ที่ผ่านการบ าบัดทางเคมี จ านวน 1 ชุด  
-    จัดให้มีระบบตกตะกอนเคมีด้วยปูนขาว ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบ าบัดน้ าเสีย
ให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของการนิคมฯ และ
หมุนเวียนกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตส าหรับน้ าเสียจากการบดล้างพลาสติก (เปลือก
แบตเตอรี่) น้ าเสียจากการล้างเครื่องจักร พื้นโรงงาน และล้อรถ น้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการล้าง
ตัวและชุดพนักงาน น้ าเสียจากการผ่าแบตเตอรี่ น้ าระบายทิ้งจากระบบดักฝุุนแบบเปียก 
(Wet Scrubber) รวมทั้งน้ าฝนปนเปื้อนใน 15 นามีแรก 
-    จัดให้มีการดูแลท าความสะอาดถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปโดยการสูบกากตะกอนออกไป
ก าจัดอย่างสม่ าเสมอ 

 
- ตรวจเช็คสภาพถังบ าบัดน้ าเสียและอุปกรณ์ต่างๆ หากบกพร่องให้รีบแก้ไขทันที 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าเพื่อท าหน้าที่ควบคุมถังบ าบัดน้ าเสียและการตรวจสอบค่าดัชนี

คุณภาพน้ าต่างๆ ในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า 
- จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปไว้ประจ า

พื้นที่ปฏิบัติงาน 
- จัดให้มีการตรวจสอบและดูแลท่อน้ าเสียอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพที่

เหมาะสม ไม่รั่วซึม ไม่มีการสะสมของสิ่งปฏิกูลลงสู่รางระบายน้ าฝน 
- จัดเตรียมอะไหล่หรืออุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปและระบบท่อ

และเครื่องสูบน้ าเสียไว้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
ใหม่ได้ทันทีเมื่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือเกิดการเสียหายหรือช ารุด 

-   ตรวจสอบคุณภาพน้ าในบ่อพักน้ าท้ิงทั้ง 2 บ่อ ตามข้อก าหนดของการนิคม ก่อน   
ระบายลงรางระบายน้ าของการนิคม 

-  จัดให้มีระบบระบายน้ าและจัดการน้ าฝนภายในพ้ืนท่ีโครงการ โดยน้ าฝนที่ตกลงบนพื้น จะ
ไหลเข้าสู่รางระบายน้ าที่รวบรวมลงสู่รางระบายน้ าด้านหน้าโครงการ ซึ่งเช่ือมต่อกับระบบ
ระบายน้ าของการนิคม 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/สังคม 

ไม่มีมาตรการเพิ่มเติม 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 
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สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

การผลิต ขนส่ง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย 
สารเคมีจากการจัดเก็บ/ขนส่ง
สารเคมี  รวมทั้งกากของเสีย
ต่างๆ 

อันตรายจากสารเคมีในกรณีที่มี
การหกรั่วไหลที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิต จากการขนส่งและในขณะที่มี
การจัดเก็บ อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาจากสารเคมีที่มีการใช้ใน
โ ค ร ง ก า ร  พ บ ว่ า  ส่ ว น ใ ห ญ่
ก่อ ให้ เกิ ดอาการระคาย เคื อง
บริ เ วณที่ สั มผั ส เป็นหลัก เ ช่น 
ระคายเคืองระบบทาเดินหายใจ
เมื่ อสูดดม ระคายเคืองระบบ
ทางเดินอาหารเมื่อมีการกลืนกิน 
หรื อระคาย เคื องผิ วหนั งและ
ดวงตา  

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง 
มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางเนื่องจากผล
การประเมิน พบว่าสารเคมีที่ ใ ช้ ใน
โครงการมีการขนส่งและการจัดเก็บใน
พื้นที่โครงการและมีการใช้ในปริมาณที่
น้อยมา ใช้เฉพาะการทดสอบผลิตภัณฑ์
ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น  แต่อาจมี
โอกาสการรั่วไหลจากการเกิดอุบัติเหตุ
ได้ 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/สังคม 
ปานกลาง 
อาจก่อให้เกิดความกังวลต่อการรั่วไหล
ของสารเคมีจากการขนส่งและการ
จัดเก็บได้ เนื่องจากเคยมีเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีต แม้ไม่ได้เกิดจากโครงการ
โดยตรง 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
น้อย  
เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ในโครงการมี
การใช้ในปริมาณที่น้อยมา ใช้เฉพาะ
ก า ร ท ด ส อ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
ห้องปฏิบัติการเท่านั้น หากเกิดการ
รั่วไหลจะมีปริมาณไม่มาก และ
สามารถจัดการ ได้ภายในพื้ นที่
โครงการ 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ /
สังคม 
ปานกลาง 
อาจก่อให้เกิดความกังวลต่อการ
รั่วไหลของสารเคมีจากการขนส่ง
และการจัดเก็บได้ เนื่องจากเคยมี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แม้ไม่ได้
เกิดจากโครงการโดยตรง 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง (-) 
(3X2 =6) 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/สังคม 
ปานกลาง (-) 
(3X3 =9) 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ/สังคม 
- กวดขันให้พนักงานขับรถใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อ

เป็นการปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้าออกจาก

พื้นที่โครงการ 
- ติดตั้งปูายเตือนลดความเร็วบริเวณหน้าโรงงานเพื่อจ ากัดความเร็วของยานพาหนะให้ไม่เกิน

ตามที่กฎหมายก าหนด 
- จัดให้มีการฝึกอบรมและความรู้แก่พนักงานขับรถในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการขนส่ง ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติการฉุกเฉิน ข้อก าหนด กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดให้มีแผนการตรวจสอบสภาพรถและซ่อมบ ารุงอย่างสม่ าเสมอ 
- จ ากัดความเร็วของยานพาหนะให้ไม่เกินตามที่กฎหมายก าหนด 
- รถขนส่งหินควอตซ์จะต้องมีวัสดุคลุมปกปิดอยา่งมิดชิดเพื่อปูองกันการฟุูงกระจาย และเศษ

วัสดุร่วงหล่นลงสู่ถนน 
- งดการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และของเสีย เข้า -ออกพื้นที่โครงการในช่ัวโมง

เร่งด่วน (7.00-8.00 น. และ 16.30-17.30 น.) และพิจารณาถึงเส้นทางในการขนส่งที่ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและความเดือดร้อนร าคาญแก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ  
- ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ เพื่อให้สามารถมองเห็นรถเข้า -ออกพื้นที่

โครงการในช่วงเวลากลางคืนได้อย่างชัดเจน 
- การจัดการของเสียให้ด าเนินตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล

หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
- จัดเตรียมถังรองรับขยะแยกประเภทไว้ 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะ

อันตราย ซึ่งจะน าไปวางตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ 
- เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิดมิดชิด และสามารถขน

ถ่ายได้สะดวก ก่อนติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตมารับไปก าจัดต่อไป 
- ขยะมูลฝอยรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้จากโครงการควรน ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 

หรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้บริษัทที่รับซื้อมาเก็บรวบรวมต่อไป 
- ส่งเสริมการน าหลัก 3R มาประยุกต์ใช้ในการจัดการของเสีย ได้แก่ การลดการเกิดของเสียที่

แหล่งก าเนิด (reduce) การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ (reuse) และการปรับปรุงคุณภาพ
ของเสียเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ (recycle) 
- จัดให้มีพื้นที่เก็บของเสียที่มีหลังคาปกคลุมเพื่อเก็บกักของเสียก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่

ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปก าจัดต่อไป 
- ควบคุมและดูแลพนักงานจัดเก็บและขนส่งกากของเสียไปก าจัดให้ปฏิบัติงานด้วยความ

ระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการตกค้างหรือตกหล่นของกากของเสียภายในบริเวณโรงงานและ
ระหว่างการขนส่ง 
- ก าหนดให้โครงการจัดท าเอกสารก ากับการขนส่ง (manifest system) ให้กับผู้รับก าจัดและ

ผู้ขนส่งก่อนที่จะน าของเสียอันตรายออกจากพื้นที่โครงการ และโครงการต้องแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และชื่อผู้บ าบัด โดยวิธีการส่งข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(internet) ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบการแจ้งที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ก าหนด 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 
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สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

(1) ขยะมูลฝอยทั่วไป (จากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน) 
- ขยะมูลฝอยท่ีสามารถน ากลับไปใช้ใหม่ได้ จ านวน 13.50 ตัน/ปี จะต้องจัดเตรียมถังขยะรี

ไซเคิลขนาด 200 ลิตร ตั้งอยู่บริเวณส านักงานและโรงอาหาร เพื่อรวบรวมไว้และส่งให้
บริษัทรับซื้อขยะรีไซเคิล 

-    ขยะมูลฝอยทีไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ จ านวน 30.15 ตัน/ปี จะต้องรวบรวมใส่ถัง
ขยะ 200 ลิตร ที่มีฝาปิด ท่ีตั้งไว้ตามจุดต่างๆ รอส่งให้การนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ที่
ด าเนินการโดยบริษัท เอ็มดีเอ็กซ์ จ ากัด น าไปก าจัดโดยวิธีการเผาหรือฝังกลบตามความ
เหมาะสมของประเภทขยะ 

-    ขยะอันตรายจากส านักงาน จ านวน 1.35 ตัน/ปี จะต้องเตรียมถังขยะ 200 ลิตร ที่มีฝาปิด
ไว้รองรับ รวบรวม และส่งให้หน่วยงานท่ีรับก าจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตโดยน าไปฝังกลบ
อย่างปลอดภัย (Secure Landfill) หรือวิธีการอื่นๆที่ได้รับอนุญาต 

 
 (2) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต 

-   วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ จ านวน 2 ตัน/ปี จะต้อง รวบรวมไว้ใน
บริเวณพื้นท่ีจัดเก็บของเสีย เพื่อรวบรวมไว้และส่งให้บริษัทรับซื้อขยะรีไซเคิล 

-   สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย ได้แก่ 
* กากตะกรัน (Slag) จ านวน 7,641 ตัน/ปี จะต้องรวบรวมเก็บไว้ในพื้นที่เก็บ Slag ในอาคาร

ผลิต แล้วส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัด 
* ขี้ตะกั่ว (Dross) จ านวน 2,975 ตัน/ปี จะรวบรวมน ากลับเข้าเตาหลอมตะกั่ว 
* เปลือกแบตเตอรี่ จ านวน จ านวน 4,014 ตัน/ปี จะต้องบดเป็นเศษพลาสติก (PP.Plastic 

Chip) เพื่อส่งจ าหน่าย 
* ฝุุนจากระบบบ าบัดอากาศ (Dust) จ านวน 2,698 ตัน/ปี จะรวบรวมน ากลับเข้าเตาหลอม

ตะกั่ว 
* ถุงกรองที่หมดอายุใช้งาน (Bag Filter) จ านวน 2 ตัน/ปี รวบรวมน ากลับเข้าเตาหลอม เพื่อ

แยกตะกั่วที่เป็นองค์ประกอบมาใช้ใหม่ 
* กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย (Sludge) จ านวน 488 ตัน/ปี จะท าการรวบรวม 

จัดเก็บและส่งให้บริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน าไปก าจัด 
* น้ ามันกันสนิม/น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว จ านวน 5 ตัน/ปี จะท าการรวบรวมและจ าหน่ายให้

หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตรับไปปรับปรุงคุณภาพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนหรือวิธีการอื่นๆ
ที่ได้รับอนุญาตต่อไป 

* ถุงมือและเศษผ้าที่เปื้อนน้ ามัน จ านวน 2 ตัน/ปี จะท าการรวบรวมน ากลับเข้าเตาหลอม 
ส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการจุดเตา 

* ของเสียอื่นๆ ได้แก่ กระป๋องสี  กระป๋องสเปรย์  ภาชนะบรรจุสารเคมี อุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายส่วนบุคคล  เป็นต้น จ านวน 0.5 ตัน/ปี จะท าการรวบรวมจัดเก็บและส่งให้
หน่วยงานที่รับก าจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตโดยน าไปฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure 
Landfill) หรือวิธีการอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต 

(3) ขยะติดเชื้อจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จ านวน 0.2 ตัน/ปี จะท าการรวบรวมไว้ที่ห้อง
พยาบาลและส่งไปก าจัดด้วยวิธีเผาทิ้งในเตาเผาขยะติดเช้ือโดยเฉพาะซึ่งโครงการจะส่งไป
ก าจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตต่อไป 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 

PE6018-TNC/Draft CHAP 7/63 7-58     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จ ากัด 

 

สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

การก าเนิดและการปล่อยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ /การรับสัมผัสต่อมลพิษ และสิ่งคุกคามสุขภาพ /ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจง หรือมีความรุนแรงเป็นพิเศษต่อประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
เสียงดังหรือเสียง 
รบกวนจากกระบวนการผลิต 

อาจจะหูอื้อสูญเสียการได้ยิน
ช่ัวคราวหรือถาวรกรณีที่ได้รับ
ระดั บ เสี ย งที่ ดั ง เ ป็ น ระยะ
เวลานาน 

นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความความ
ร าคาญหงุดหงิดและเครียดจาก
ระดับเสียงที่ได้ยินหากได้สัมผัส
เสียงต่อเนื่องอาจขาดสมาธิในการ
ท า ง า น  แ ละ มี ปั ญ หา ในก า ร
ติดต่อสื่อสารได้ อย่างไรก็ตาม
ร ะ ดั บ เ สี ย ง ใ น ชุ ม ช น ไ ม่ เ กิ น
มาตรฐาน 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
น้อย 
โอกาสสัมผัสระดับเสียงที่ก่อให้เกิด
อันตรายอาจจะเกิดขึ้นในชุมชนได้ไม่
มาก  
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ 
ปานกลาง 
โอกาสการเกิดผลกระทบต่อจิตใจต่อ
ระดับเสียงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะมี
ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร ล ด แ ล ะ ปู อ ง กั น
ผลกระทบแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในกลุ่มไวรับ 
 
ผลกระทบทางสังคม 
ปานกลาง 
โอกาสในการสร้างความร าคาญในการ
สื่อสารสามารถเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มคนงานในช่วงเวลาที่มี
ระดับความดังของเสียงมากท่ีสุด  

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
น้อย 
ความรุนแรงถึงขั้นสูญเสียการได้
ยินหูอื้ออยู่ในระดับน้อยเนื่องจาก
จากผลการตรวจวัดระดับเสียงใน
พื้นที่การท างานของโครงการ
ปัจจุบันไม่เคยมีสถิติความผิดปกติ
ของการได้ยินและระดับความดัง
ของเสียงไม่เกินมาตรฐาน 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ 
น้อย 
อาจมีผลกระทบต่อจิตใจ โดยเฉพาะ
ใ น ชุ ม ช น  เ นื่ อ ง จ า ก ใ น ชุ ม ช น
ประกอบไปด้วยประชากรหลายกลุ่ม 
ซึ่งมีความไวต่อการเกิดผลกระทบที่
แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ผลกระทบต่อจิตใจและสมาธิในการ
ท ากิจวัตรประจ าวัน อย่างไรก็ตาม
ในการด าเนินการในสภาวะปกติ 
ระดับเสียงไม่เกินมาตรฐานในชุมชน 
แต่ อาจจะก่ อ ให้ เ กิ ดความรู้ สึ ก 
หงุดหงิด ไม่สบายใจได้ 

 
ผลกระทบทางสังคม 
น้อย 
ปัญหาในการสื่อสารในช่วงเวลาที่มี
ระดับเสียงดังมากและต่อเนื่องอาจ
ท าให้เกิดผลกระทบต่อกิจกรรมทาง
สังคมในชุมชนได้ 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง (-)  
(2 x 2 = 4)  
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ 
ปานกลาง (-) 

(3 x 2 = 6) 
 
ผลกระทบทางสังคม 
ปานกลาง (-) 

(3x2  = 6) 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
- พิจารณาเลือกใช้วิธีการควบคุมเสียงที่แหล่งก าเนิดตามความเหมาะสมเพื่อลดโอกาสของ

การเกิดเสียงดัง 
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อาจให้ก่อเสียงดัง ต้องติดตั้งภายในอาคารเพื่อปูองกันเสียงดัง

รบกวนชุมชนใกล้เคียง 
- ก าหนดแผนตรวจสอบบ ารุงรักษาเชิงปูองกัน (Preventive Maintenance Program) 

ส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่างๆ ให้สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และไม่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงดัง 
- ตรวจสอบบ ารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานตามระยะเวลาที่ระบุในข้อก าหนดของอุปกรณ์

ต่างๆ 
- ก าหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq-24 ช่ัวโมง) ท่ีริมรั้วโครงการให้มีค่าไม่เกิน 70 เดซิ

เบลเอ 
- จัดท า Noise Contour Map ในพื้นที่ส่วนการผลิตภายใน 1 ปี หลังจากโครงการเปิด

ด าเนินการ โดยน าผลการศึกษาจากการจัดท า Noise Contour Map มาใช้ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านเสียงในโครงการต่อไป พร้อมทั้งท าการทบทวนแนวเส้นเสียงจาก Noise 
Contour ทุกๆ 3 ปี 

 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/สังคม 
- จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบจากการ

ด าเนินโครงการ เพื่อรับทราบและด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
- กรณีที่พบว่าปัญหาที่ร้องเรียนมีสาเหตุมาจากการด าเนินงานของโครงการโดยตรง โครงการ

จะด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขและระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยจะมีการแจ้งความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง จนกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ด าเนินเข้าสู่สภาวะปกติ ในกรณีที่ได้มีการวินิจฉัยบ่งช้ีความเสียหายเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
ชดเชยโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วมด าเนินการตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
- จัดเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสารของประชาชนมายังโครงการ ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินที่

อาจเกิดขึ้นจากโครงการ และมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตอ่สื่อสารดังกล่าวแก่
ชุมชนอย่างทั่วถึง 

มลพิษอากาศ ฝุุนละอองรวม ไนโตรเจนออกไซด ์
ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ และฝุุนตะกั่ว 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
สูง 
มลสารที่ระบายออกจากโครงการส่วนใหญ่
ไม่เกินมาตรฐาน อย่างไรก็ตามความความ
เข้มข้นของฝุุนละอองขนาดเล็ก ในกรณี
เลวร้ายที่สุดในบางพื้นท่ีมีการคาดการณ์
ว่าเกินมาตรฐานที่ก าหนด 
  
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/สังคม 
สูง 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง  
มลสารหลักที่มีการระบายออกจาก
โครงการมีผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจ  
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ /
สังคม 
สูง 
อาจจะก่อให้ เกิดความกังวลต่อ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
สูง  (-) 
(4X3 = 12) 
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/สังคม 
สูง (-) 
(4X4 = 16) 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
- ควบคุมความเข้มข้นมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายไม่ให้มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก (พ.ศ.2544) และควบคุมอัตราการระบายมลพิษ
ทางอากาศของโครงการดังนี้ 
(1) ปล่องระบายอากาศ No.1 ควบคุมอัตราการระบาย H2SO4 ไม่เกิน  0.02กรัม/วินาที 

หรือ 5  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
(2) ปล่องระบายอากาศ No.2 ควบคุมอัตราการระบายอากาศดังนี้ 

2.1) TSP ไม่เกิน 0.84  กรัม/วินาที หรือ 50  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
2.2  SO2 ไม่เกิน 1.77 กรัม/วินาที หรือ 104.7 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 

PE6018-TNC/Draft CHAP 7/63 7-59     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จ ากัด 

 

สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

อาจจะก่อให้เกิดความกังวลต่อชุมชนได้ 
เนื่องจากพ้ืนท่ีเดิมเกิดข้อหว่งกังวล 

ชุมชนได้ เนื่องจากในสภาพพื้นที่เดิม 
ชุมชนได้รับผลกระทบจากมลพิษ
ทางอากาศและเป็นข้อห่วงกังวล
หลักในชุมชน  
 

2.3) NO2 ไม่เกิน  0.79 กรัม/วินาที หรือ 47.03 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
2.4) Pb ไม่เกิน  0.17 กรัม/วินาที หรือ 10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

(3) ปล่องระบายอากาศ No.3 ควบคุมอัตราการระบายอากาศดังนี้ 
3.1) TSP ไม่เกิน 0.64  กรัม/วินาที หรือ 50  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
3.2) Pb ไม่เกิน  0.13 กรัม/วินาที หรือ 10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

(4) ปล่องระบายอากาศ No.4 ควบคุมอัตราการระบายอากาศดังนี้ 
4.1) TSP ไม่เกิน 0.07  กรัม/วินาที หรือ 50  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
4.2)  SO2 ไม่เกิน 0.07 กรัม/วินาที หรือ 52.35 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
4.3) NO2 ไม่เกิน  0.05 กรัม/วินาที หรือ 37.63 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

(5) ปล่องระบายอากาศ No.5 ควบคุมอัตราการระบายอากาศดังนี้ 
5.1)   TSP ไม่เกิน 0.07  กรัม/วินาที หรือ 50  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
5.2)   SO2 ไม่เกิน 0.07 กรัม/วินาที หรือ 52.35 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
5.3) NO2 ไม่เกิน  0.05 กรัม/วินาที หรือ 37.63 มิลลิกรัม/  

ลูกบาศก์เมตร 
- โครงการต้องควบคุมค่าความเข้มข้นของมลสารทางอากาศที่ระบายออกจากปลอ่งโรงงานให้

มี ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของการระบายอากาศเสียจากปล่องตามค่ามาตรฐานที่เข้มงวด
ที่สุด และ/หรือมาตรฐานฉบับล่าสุด 
- ติดตั้งอุปกรณ์บ าบัดมลพิษทางอากาศแบบระบบดักฝุุนแบบถุงกรอง (Bag filter) และระบบ

อากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) เพื่อบ าบัดมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ 
จ านวน 3 ชุด  
โครงการต้องมีมาตรการในการตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ดังนี ้

   (1)  ระบบท่อ 
       *  ตรวจสอบสภาพความสึกหรอของระบบท่อท้ังหมด (รอยแตก รอยทะลุ 
          หรือรอยต่อหน้าแปลนท่ีไม่สนิท) หากพบว่าท่อมีการสึกหรอให้ท าการ 
          แก้ไขโดยทันที 
       *  ตรวจสอบการอุดตันในระบบท่อเดือนละ 1 ครั้ง 
          หรือทุกครั้งท่ีระบบหยุดการท างาน 
   (2)  พัดลมดูดอากาศ 
       *  ตรวจสอบความสมดุล (Balancing) ในการหมุนของพัดลม 
       *  ตรวจสอบสภาพของพัดลมเดือนละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งท่ีระบบหยุดการท างาน 

(3)  Wet Scrubber 
       *  ตรวจสอบการสึกหรอหรือการอุดตันของหัวจ่ายน้ า 
          เดือนละ 1 ครั้งหรือทุกครั้งท่ีระบบหยุดท างาน หากพบว่า 
          หัวจ่ายน้ าช ารุดให้ท าการเปลี่ยน หรือหากพบว่าอุดตันให้ท า 
          ความสะอาดหัวจ่ายทันที 
       *  ตรวจสอบการสึกหรอ การรั่ว หรือการอุดตัน ของระบบท่อน้ าที่จ่ายเข้าสู่ Wet 

Scrubber เดือนละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่ระบบหยุดการท างาน หากพบว่าระบบท่อ
สึกหรอหรือรั่ว ให้ท าการซ่อมหรือเปลี่ยนทันที 

       *  ตรวจสอบการรั่วของปั๊มจ่ายน้ าเข้าสู่ Wet Scrubber เดือนละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่
ระบบหยุดการท างาน หากพบการรั่วไหลให้ท าการแก้ไขทันที 

       *  ตรวจสอบการสึกหรอและการรั่วของตัวเรือน Wet Scrubber สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
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สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

หากพบว่ามีการสึกหรอหรือการรั่วให้ท าการซ่อมรอยรั่วดังกล่าวทันที (หากการสึก
หรอมีไม่มากอาจท าการซ่อมได้โดยไม่จ าเป็นต้องหยุดการท างานของ Wet 
Scrubber) 

- โครงการต้องมีมาตรการในการติดตามการท างานของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ  
ดังนี ้

* ตรวจวัดความดันสูญเสีย (Static Pressure Drop) ของก๊าซที่ไหลผ่าน Wet 
Scrubber เพื่อประเมินความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นภายใน Wet Scrubber (เช่น การ
รั่วหรือการอุดตัน) ซึ่งท าได้โดยการวัดความแตกต่างของความดันสถิตของก๊าซที่เข้า
และออกจาก Wet Scrubber 

* ตรวจวัดอัตราไหลของก๊าซที่เข้าสู่ Wet Scrubber และอัตราไหลของน้ าที่จ่ายเข้า
มายัง Wet Scrubber เพื่อตรวจสอบค่าของอัตราส่วนระหว่างปริมาณน้ าต่อก๊าซว่ายัง
อยู่ในระดับปกติหรือไม่ (เป็นไปตามค่าที่ออกแบบ) ทั้งนี้ เพื่อที่จะท าให้ทราบถึงความ
พอเพียงของน้ าท่ีจ่ายเข้ามายังระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 

- จัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศภายใน
อาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบและกฎหมายควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดให้พนักงานทุกคนมีการเฝูาระวังและสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ท างาน 

ดังนั้น เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติ พนักงานท่ีประสบเหตุทุกคนสามารถแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบและด าเนินการแก้ไขโดยทันที หากระบบบ าบัดมลพิษอากาศดังกล่าวท างาน
ผิดปกติจะส่งผลกระทบต่อพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งสามารถทราบและ
ด าเนินการแก้ไขได้โดยทันที 
- ก าหนดแผนตรวจสอบบ ารุงรักษาเชิงปูองกัน (Preventive Maintenance Program) ซึ่ง

ก าหนดระยะเวลาและรายการตรวจชัดเจน ส าหรับระบบรวบรวมและระบายอากาศ ระบบ
บ าบัดมลพิษทางอากาศ เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา 
ประกอบด้วย 
 ระบบพัดลมและท่อดูดอากาศ 
 ระบบสายพานและมอเตอร์ต่าง ๆ  
 ระบบ Wet Scrubber 

- จัดให้มีแผนการซ่อมบ ารุงเตาหลอม ระบบดักฝุุนแบบถุงกรอง และจัดท าตารางเปลี่ยน
อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ตามอายุการใช้งานของเครื่องจักร 

- กรณีที่มีระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศมีการท างานผิดปกติ เกิดช ารุด ขัดข้อง 
- หรือมีการระบายมลสารเกินกว่าค่ามาตรฐาน จะต้องท าการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและ

แก้ไขโดยทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 24 ช่ัวโมง โครงการต้องหยุดด าเนินการใน
หน่วยผลิตดังกล่าวจนกว่าจะท าการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย จึงด าเนินการผลิตต่อ ทั้งนี้ 
จะต้องบันทึกสาเหตุ การตรวจสอบและแก้ไขไว้ทุกครั้ง 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ อะไหล่ส ารองที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศให้
เพียงพอส าหรับการแก้ไข ซ่อมแซม เมื่อระบบควบคุมมลพิษทางอากาศขัดข้อง 

- จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานการดูแลตรวจสอบระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 
- จัดท าข้อมูลแสดงผลกระทบ ช่วงเวลาที่เกิดผลกระทบ และการเตรียมการปูองกันผลกระทบ

กรณีไฟฟูาดับ 
- จัดท าเอกสารขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติ กรณีระบบควบคุมมลพิษขัดข้องเพื่อ
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สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

สามารถควบคุมและเฝูาระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่ระบบบ าบัดมลพิษขัดข้อง 
- ร่วมมือกับหน่วยงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาลและสถานีต ารวจ  เพื่อ

เตรียมความพร้อมของคณะท างานที่สามารถเรียกปฏิบัติการได้ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
และจัดท าหมายเลขโทรศัพท์ในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน  

- หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ ท าการแจ้งให้การนิคมและ
ชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการรับทราบทันที พร้อมทั้งด าเนินการตามแผน
ฉุกเฉินของโครงการและจัดหาอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับชุมชนอย่างเพียงพอ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับระดับมลพิษและลักษณะ
ผลกระทบที่เกิดจากโครงการเพื่อให้ชุมชนสามารถมีข้อสังเกตและปูองกันตัวเองได้ในขั้นต้น 
พร้อมท้ังช้ีแจงขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- หากระบบดักฝุุนแบบถุงกรองเกิดการช ารุดหรือขัดข้อง โครงการจะหยุดการหลอมและ
ด าเนินการแก้ไขทันที พร้อมทั้งหาสาเหตุที่เกี่ยวข้อง ถ้าแก้ไขไม่ได้ให้หยุดด าเนินการผลิต
เพื่อท าการซ่อมแซมโดยติดต่อบริษัทผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 2 
วัน และต้องบันทึกสาเหตุการตรวจสอบและแก้ไขไว้ทุกครั้ง 

- กรณีที่พบว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษที่ระบายจากปล่องของโครงการมีค่าเกินกว่าที่
ก าหนดไว้ ในมาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจะหยุดกิจกรรมที่
เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศที่เกี่ยวข้องทันที และต้องท าการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน
กลับมาด าเนินการผลิตต่อไป 

- ตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณค์วบคุมมลสารทางอากาศให้อยู่ในสภาพเรียบรอ้ยอยู่เสมอ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับระบบดักฝุุนแบบถุงกรองให้มีปริมาณเพียงพอ 

โดยเก็บส ารองถุงกรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนถงุกรองที่ใช้งาน 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมระบบมลพิษทางอากาศ ตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ก าหนด 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/สังคม 
- จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบจากการ

ด าเนินโครงการ เพือ่รับทราบและด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
- กรณีที่พบว่าปัญหาที่ร้องเรียนมีสาเหตุมาจากการด าเนินงานของโครงการโดยตรง โครงการ

จะด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขและระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยจะมีการแจ้งความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง จนกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ด าเนินเข้าสู่สภาวะปกติ ในกรณีที่ได้มีการวินิจฉัยบ่งช้ีความเสียหายเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
ชดเชยโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วมด าเนินการตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
- จัดเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสารของประชาชนมายังโครงการ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่

อาจเกิดขึ้นจากโครงการ และมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารดังกล่าวแก่
ชุมชนอย่างทั่วถึง 
 

การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่ออาชพี การจ้างงาน และสภาพการท างานของท้องถิ่น/การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน/การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ท่ีมีความ ส าคัญและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
การจ้ า งงานศิลปวัฒนธรรม  
การสนับสนุนทางสังคมและ
ปัญหาด้านสังคม 

 ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
น้อย 
เนื่องจากกิจกรรมของโครงการไม่ได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงที่จะก่อให้เกิดการ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
น้อย 
ในกรณีที่เกิดผลกระทบ เช่น ปัญหา
สังคมของแรงงานต่างถิ่นที่มีจาก

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
ปานกลาง (-) 
(2X2 =4) 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ/สังคม 
- จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบจากการ

ด าเนินโครงการ เพื่อรับทราบและด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
- กรณีที่พบว่าปัญหาที่ร้องเรียนมีสาเหตุมาจากการด าเนินงานของโครงการโดยตรง โครงการ



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 

PE6018-TNC/Draft CHAP 7/63 7-62     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จ ากัด 

 

สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

เปลี่ยนแปลงเชิงลบต่อความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน และปัญหาด้านสังคมเดิมใน
พื้นที ่
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/สังคม 
ปานกลาง 
มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง เนื่องจากพื้นที่
เดิมของโครงการเป็นชุมชนเกษตรกรรม
และมีการรับจ้าง การมีโครงการอาจมี
การจ้างงานและมีการอพยพเข้ามาอยู่ใน
พื้นทีม่ากขึ้นเพื่อมาประกอบอาชีพ  

โครงการ อาจส่งผลกระทบที่มีให้
ปัญหาอื่นๆด้านสังคมในพื้นที่ตามมา
ได้ อย่างไรก็ตามในประเด็นเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมพบว่ามีผลกระทบ
น้อยมากเนื่องจากกิจกรรมของ
โครงการไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดย
ตรงที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงลบต่อศิลปวัฒนธรรมในพื้นที ่
 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/
สังคม 
น้อย 
มีความรุนแรงน้อย เนื่องจากการ
ด าเนินงานของโครงการปัจจุบันที่
ผ่านมา มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน 
เนื่องจากทางโครงการมีกิจกรรม
ต่างๆที่แสดงความรับผิดชอบและ
สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจ/สังคม 
ปานกลาง (-) 
(3X2 =6) 
 

จะด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขและระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยจะมีการแจ้งความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง จนกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ด าเนินเข้าสู่สภาวะปกติ ในกรณีที่ได้มีการวินิจฉัยบ่งช้ีความเสียหายเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
ชดเชยโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วมด าเนินการตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
- พิจารณารับแรงงานในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะกับต าแหน่งเข้าท างานในโครงการเป็นอันดับ

แรก เพื่อให้โรงงานและชุมชนท้องถิ่นสามารถอยู่ร่วมกันได้ 
- มีแผนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน

ราชการในท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม 
- มีแผนชุมชนสัมพันธ์ โดยการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การส่งเสริมด้าน

การศึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษา การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
การเข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีของชุมชน เป็นต้น 
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการดูแลความสงบเรียบร้อยของโครงการ 
- จัดเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสารของประชาชนมายังโครงการ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่

อาจเกิดขึ้นจากโครงการ และมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารดังกล่าวแก่
ชุมชนอย่างทั่วถึง 
- ประสาน/พบปะและสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ผู้น าชุมชน ผู้น าพื้นที่อ่อนไหว

ต่อผลกระทบ และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยให้มีการพบปะ และสร้างความรู้ ความเข้าใจกับ

ชุมชนในพื้นที่โดยรอบที่ตั้งโครงการ เช่น กิจกรรมเชิญตัวแทนชุมชนและหน่วยงานราชการ
โดยรอบที่ตั้งโครงการเยี่ยมชมการด าเนินงานของโครงการ โดยน าเสนอความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับชุมชน ปีละ 1 
ครั้ง  
- จัดให้มีการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อทบทวนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- จัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ ติดตาม เฝูาระวัง และรับเรื่อง

ร้องเรียน ความเดือดร้อนร าคาญที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
- - จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุดเดียวกับที่ได้มีการ

แต่งตั้ง ตั้งแต่ระยะก่อสร้างโครงการ โดยก าหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หากมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนสามารถจัดประชุมก่อนก าหนดเวลาปกติได้ 
 
 

ทรัพยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุข 
ทรัพยากรและความพร้อมของ
ภาคสาธารณสุข 
 

ความพร้อมของภาคสาธารณสุขใน
พื้นที่ อาจะไม่ เพียงพอส าหรับ
พนักงานของโครงการ 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ/
สังคม 
สูง 
ปานกลาง 
มีโอกาสเกิดขึ้นได้เนื่องจากในสภาพ
ปัจจุบันก่อนมีโครงการยังไม่มีความ
เ พี ย ง พ อ ใ น ภ า พ ร ว ม ข อ ง ร ะ บ บ

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย /
จิตใจ/สังคม 
สูง 
เป็นข้อห่วงกังวลของชุมชนและ
บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ถึง
ความเพียงพอในการให้บริการ 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ/
สังคม 
สูง (-) 
(4X4 = 16) 
 
 

ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ/สังคม 
- รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพนักงานหรือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ

อันเนื่องมาจากกิจกรรมของโรงงาน กรณีส่งต่อผู้ปุวยฉุกเฉิน หรือเกิดอุบัติเหตุรุนแรง 
- สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านส่งเสริม การฟื้นฟู ปูองกันและดูแลรักษา

สุขภาพ 
- สนับสนุนโครงการชุมชนท่ีเน้นสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการเพื่อคนในชุมชน 
- ประสานความร่วมมือในลักษณะคณะท างานเพื่อเฝูาระวังสุขภาพท่ีประกอบด้วยทุกฝุายที่



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 
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สิ่งคุกคามสขุภาพ ลักษณะผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มาตรการลด/ป้องกัน แก้ไขผลกระทบ 
โอกาสเสี่ยง/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ระดับของผลกระทบ 

สาธารณสุขด้านต่างๆ และเป็นปัญหา
เดิ มขอ ง ชุมชนในพื้ นที่ เ รื่ อ งความ
เ พี ย ง พ อ ข อ ง ส ถ า น บ ริ ก า ร ด้ า น
สาธารณสุข 
 

เกี่ยวข้อง เช่น โครงการประชาชนในพื้นที่โครงการ เจ้าหน้าทีด่้านสขุภาพ หน่วยงานท้องถิ่น 
- รวบรวมสถิติการเจ็บปุวยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจของประชาชนในชุมชนโดยรอบ

โรงงานจากหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมทั้ง วิเคราะห์แนวโนม้การเปลีย่นแปลงและ
เฝูาระวังสุขภาพของชุมชน 
- ให้ความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

ในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปูองกันสุขภาพของพนักงานในโรงงานและชุมชน 
- สนับสนุนและสร้างโครงการร่วมกบัชุมชนที่เน้นสร้างเสริมสุขภาพ กจิกรรมนันทนาการเพื่อ

คนในชุมชน 
- ให้การสนับสนุนงบประมาณภาครฐัในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุครภุัณฑ์ ใน

งานสาธารณสุข 
- ให้การสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีออกตรวจสุขภาพ

ชุมชนรอบโรงงาน 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 
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ตารางท่ี 7.4.3-12 ผลการประเมินผลกระทบด้านบวกของโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
ระยะเวลา
การเกิดผล

กระทบ 

กิจกรรมของ
โครงการ 

ผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ ระดับผลกระทบ สัญลักษณ ์ ความหมาย 

ระยะ
ก่อสร้าง 

กิจกรรมการ
ก่ อ ส ร้ า ง ใ น
ภาพรวม 

ประชาชนในพื้นที่/คนงาน
ก่อสร้าง 

ในช่วงระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ เมื่อพิจารณา
ผลกระทบด้ านบวกในเ ชิ ง เศรษฐกิจ  พบว่ า  มี
ผลกระทบเชิงบวกต่ า เนื่องจากมีเพียงการก่อสร้างเตา
หลอมและระบบบ าบัดมลพิษอากาศเพิ่มเติม ไม่ได้มี
การใช้แรงงานหรือวัสดุก่อสร้างที่ เพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญ 

+1 การมีโครงการ ส่งผลกระทบหรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นฐานท่ีมีอยู่
เดิมในเชิงบวกเล็กน้อย กล่าวคือ 
ท าให้เกิดการเจริญเติบโตด้าน
เศรษฐกิจในช่วงเวลาสั้นๆ เพียง
เล็กน้อย ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อ
ประชาชนเฉพาะกลุ่ม 

ระยะ
ด าเนินการ  

กิจกรรมการ
ด าเนินการของ
โครงการใน
ภาพรวม  
 

การด าเนินงานของ 
โครงการ เป็นการผลิต
ต ะ กั่ ว  ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร
หมุนเวียนทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ใ ช้ เป็ นวั ตถุ ดิ บส าหรั บ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ห ล า ย
ประเภทซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบ เ ชิ งบวกต่ อ
ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ
อื่นๆ 

การมีโครงการเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นส่วนช่วยสร้าง
เสถียรภาพและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม  

+2 การมีโครงการ ส่งผลกระทบหรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพพืน้ฐานที่มีอยู่
เดิมในเชิงบวกระดับปานกลาง 
กล่าวคือ การมีโครงการ ส่งผล
กระทบหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
พื้นฐานที่มีอยู่ เดิมในเชิงบวก
ระดับปานกลาง เนื่องจากท าให้
เ กิ ด ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ด้ า น
เศรษฐกิจในบางส่วนเฉพาะภาค
ธุรกิจเฉพาะกลุ่ม โดยเกี่ยวข้อง
กับการสร้างรายได้แก่ชุมชนเดิม
บางส่วน 
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7.5 สรุปผลการประเมิน 
ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ บริษัทที่ปรึกษาได้ท าการกลั่นกรองและก าหนดขอบเขตจากการ

พิจารณารายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ ร่วมกับข้อห่วงกังวลของประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา แล้วน ามาท า
การประเมินระดับผลกระทบด้วยวิธีการที่หลากหลายครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวลที่มีการน าเสนอทั้งในส่วน
แบบสอบถามและผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ทั้งนี้ผลการประเมินระดับผลกระทบ พบว่า จากการ
ประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ กรณีการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ โดยเป็นผลการประเมินในกรณีที่เลวร้าย
ที่สุด ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ความเข้มข้นด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในกรณีที่มีการ
ด าเนินการภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต รวมกับผลการตรวจวัดเดิมในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในระยะเฉียบพลันในบริเวณพ้ืนที่โครงการจากฝุุนละออง และผลกระทบเรื้อรังจากตะกั่ว ใน ซ่ึงเป็นควรมีการ
เฝูาระวังคุณภาพอากาศต่อไป 

ส าหรับผลการประเมินเชิงคุณภาพ พบว่า สารเคมีการขนส่งจัดเก็บ และใช้ในกระบวนการผลิต พบว่า
ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดผลกระทบในระยะเฉียบพลัน ส าหรับผลการประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
กลุ่มพนักงานโดยตรงจากการสัมผัสสารเคมีในบรรยากาศการท างาน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้
เมื่อน ามาประเมินตามเกณฑ์ต่างๆจากการพิจารณาทั้งโอกาสและความรุนแรงด้วยวิธีการ Health Risk Matrix 
พบว่า ระดับผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง-สูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมี
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบ รวมทั้งอาจต้องมีการติดตามเฝูาระวัง ทั้งนี้ ให้พิจารณาร่วมกับมาตรการ
ต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม ยกเว้นในประเด็นผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุ
ต่างๆ มลพิษทางอากาศ และความพร้อมของภาคสาธารณสุข มีผลกระทบในระดับสูง ซึ่งยังคงเป็นระดับที่
ยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการปูองกันและลดผลกระทบโดยเร็ว พร้อมทั้งมีการติดตามตรวจสอบต่างๆที่ก าหนด
ขึ้นอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ผลการคาดการณ์ดังกล่าว บริษัทที่ปรึกษาได้ใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดมาตรการลด
ปูองกันและแก้ไขต่างๆร่วมกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินการได้โดยส่งผล
กระทบต่อสุขภาพทั้งในคนงานและชุมชนให้น้อยที่สุด  
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บทที่บทที ่88 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

 ผลกระทบสิ่งแวดลอม  
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บทที่ 8 
มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

8.1 แนวทางการกำหนดมาตรการฯ  
 จากการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินโครงการในช่วง
ดำเนินการ ซึ่งครอบคลุมทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ (Physical 
Resources) ทรัพยากรชีวภาพ (Biological Resources) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human Use 
Values) และคุณค่าคุณภาพชีวิต (Quality of Life Values) ดังรายละเอียดในบทที่ 5 พบว่า ถึงแม้โครงการได้
พยายามปรับรูปแบบการดำเนินงานให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็ตาม กิจกรรมบางประเภทของโครงการอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ระดับต่าง ๆ กัน ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ รวมทั้ง มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การติดตามตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สำคัญ อีกทั้ง  เป็นการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้โครงการปฏิบัติ
ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  
 
 สำหรับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ดังรายละเอียดใน บทที่ 7 เน้นการตรวจสอบข้อมูล
รายละเอียดโครงการและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยกำหนดสุขภาพของ
พนักงานและชุมชนโดยรอบ ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้แล้ว 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าหากโครงการดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนดซึ่งมุ่งลดผลกระทบด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น พนักงานและประชาชนโดยรอบสามารถมั่นใจได้ว่ามีความ
ปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองจากผลกระทบทางสุขภาพ ในมิติทางสุขภาพด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนรอบ
ด้านเช่นเดียวกัน ดังนั้น ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ถึงแม้โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วนแล้วก็ตาม หากพบว่ากิจกรรมใด ๆ ของโครงการอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยใด ๆ ก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและชุมชนโดยรอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบทางสุขภาพเพ่ิมเติม รวมทั้ง มีมาตรการติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวัง สำหรับผลกระทบสุขภาพท่ีมีนัยสำคัญ 
  
 นอกจากนี้ ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาฯ ประเด็นข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ประชาชนใน
พ้ืนที่นำเสนอผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ถูกสะท้อนกลับยังเจ้าของโครงการและบริษัทที่
ปรึกษา เพ่ือนำไปสู่การศึกษาผลกระทบและกำหนดมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจและ
เชื่อมั่นในโครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานของโครงการต้องตอบโจทย์ของชุมชนได้มากท่ีสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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8.2 การผนวกข้อวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่ในมาตรการฯ สิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 นอกจากการศึกษาและประเมินผลกระทบตามขอบเขตทางวิชาการข้างต้น โครงการได้ตระหนักและให้
ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ  จึงได้ดำเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตั้งแต่ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้เพ่ือให้
ประชาชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
เสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับประเด็นการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ข้อวิตกกังวลของชุมชนที่ต้องการให้โครงการระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งจะทำให้ชุมชนเกิดความเข้าใจและมั่นใจ 
ต่อการดำเนินงานของโครงการมากยิ่งขึ้น จากกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่โครงการได้ดำเนินการ
มาช่วงระยะเวลาหนึ่ง รวมทั้ง ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน สามารถสรุปโจทย์อันเป็นข้อวิตกกังวล
ของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งทางบริษัทที่ปรึกษาได้นำมาพิจารณาในการกำหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม จาก
มาตรการฯ ที่ได้มีการนำเสนอในเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ไปแล้ว นอกจากนี้จากการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ ดังรายละเอียดใน บทที่ 6 พบว่าการดำเนินงานของโครงการอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัย
กำหนดสุขภาพของพนักงานและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น เพ่ือเป็น
การลดผลกระทบจากสิ่งคุกคามสุขภาพให้น้อยที่สุด บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการฯ เพ่ิมเติมอีกทางหนึ่งด้วย  
 
8.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 เนื่องจากกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการฯ อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นบริษัทที่ปรึกษาจึงได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่ วงก่อสร้างและช่วง
ดำเนินการเพื่อโครงการฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติดังแสดงในตารางท่ี 8.3-1 ถึงตารางท่ี 8.3-3 
 
8.4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

นอกเหนือจากมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังได้เสนอ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการฯ นำมาปฏิบัติว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ รายละเอียดของ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อสร้างและดำเนินการดังแสดงในตารางท่ี 8.4-1 และ
ตารางท่ี 8.4-2  
 
 
 
 
  



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-3 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางที่ 8.3-1 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. มาตรการทั่วไป - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตซิลิคอน ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส 
เมทัล จำกัด (พื้นที่รวม 30 ไร่ 1 งาน 7.3 ตาราวา หรือ48,429.2 ตาราง
เมตร) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลง
ยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า
ดำเนินการ 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 

 - หากเกิดเหตุการณ์ ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด ต้องแจ้งให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบโดยเร็ว 
เพื่อหน่วยงานดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า
ดำเนินการ 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) 
เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้
หน่วยงานของรัฐซึง่มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายทุก 6 เดือน 

- ในกรณีที่บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า
ดำเนินการ 

 
 
 
 
- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า

ดำเนินการ 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-4 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางที่ 8.3-1 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. มาตรการทั่วไป
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแตกต่างไปจากที่ได้
เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 
จำกัด แจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต
ดำเนินการ ดังนี้ 
(1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเป็นมาตรการที่ เกิดผลดีต่อ
สิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติหรือ
อนุญาต รับจดแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ พร้อมกับให้จัดทำ
สำเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ที่รับจดแจ้งไว้ ส่งให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อทราบ 

(2) หากหน่วยผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจ
กระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่ง
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อเสนอคณะกรรมการ

 
 
 
 
 
 ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า

ดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-5 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางที่ 8.3-1 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. มาตรการทั่วไป
(ต่อ) 
 
 

ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) 
ชุดที่ เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการ
เปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการ
เปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนดังกล่าวให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบด้วย 

- ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมมแีนวโน้มสูงขึ้นจาก
ค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการดำเนินการปกติ หรือมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าควบคุม 
หรือค่ามาตรฐาน ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและเฝ้าระวัง เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้  ให้สรุปรายละเอียด
ดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้ครบถ้วน 

- ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดของโครงการมีค่าเกินค่า
ควบคุมที่กำหนดไว้ ให้โครงการทำการตรวจสอบหาสาเหตุ ทำการแก้ไข 
และทำการตรวจสอบซ้ำเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไขพร้อมทั้ง
กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน 

- กรณีที่ เกิดอุบัติภัยหรือการรั่วไหลของมลพิษจากแหล่งกำเนิดออกสู่
สิ่งแวดล้อมจนก่อให้ เกิดความเสียหายทั้ งต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนหรือชุมชน โครงการจะดำเนินการดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
- ชุมชนและประชาชน
ภ าย ใน บ ริ เวณ พื้ น ที่
ศึกษา รัศมี 5 กิโลเมตร 
โดยรอบที่ตั้งโครงการ 

 
 
 
 
 
- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า

ดำเนินการ 
 
 
- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า

ดำเนินการ 
 

- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า
ดำเนินการ 

 
 
- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า

ดำเนินการ 

 
 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-6 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางที่ 8.3-1 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

• โครงการจะรับภาระในการพิสูจน์ถึงสาเหตุและความเสียหายดังกล่าว
ในทันทีโดยมิชักช้า โดยมิให้ตกเป็นภาระแก่ผู้เสียหายเป็นผู้พิสูจน ์

• หากผลการพิสูจน์ในเบื้องต้นระบุได้ว่า อุบัติภัยหรือการรั่วไหลของมลพิษ
ที่เกิดขึ้นดังกล่าว น่าจะมีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของโครงการไม่ว่า
จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โครงการจะเร่งดำเนินการเพื่ออนุมัติ
งบประมาณเร่งด่วนในการบรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายอันเกิดแก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่าง
เป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ขั้นตอนการพิสูจน์
ทราบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการสิ้นสุดก่อน และไม่จำเป็นต้องรอให้มี
ผู้เสียหายมาแจ้ง หรือ ใช้กระบวนการทางศาลเพื่อเรียกร้องความเป็น
ธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-7 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ - รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุกเพื่อ
ป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่ 

- ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นท่ีเปิดหน้าดินและพื้นท่ีก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 
ครั้ง (เช้า/เย็น) ในช่วงก่อสร้างโครงการ 

- ระหว่างการขนส่ง 
 
- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 

 - ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
- บำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องจักรต่าง ๆ ท่ีใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ใน

สภาพที่ดีเพื่อลดปริมาณมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกมา 
- กำหนดช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้าง 8 ช่ัวโมง คือ 8.00-12.00 น. และ 

13.00-17.00 น. 
- จัดให้มีวัสดุปิดคลุมกองดินและรถบรรทุก 

- พื้นที่โครงการ 
- พื้นที่โครงการ 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
- พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 

2. ระดับเสียง -  ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพ
ดีตลอดเวลา เพื่อลดระดับเสียงจากอุปกรณ์ดังกล่าว 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 

 - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กลดเสียง (ear plug) และครอบหู
ลดเสียง (ear muff) เป็นต้น ให้กับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในบริเวณที่
มีเสียงดังตั้งแต ่85 เดซิเบลเอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 

 - งดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน (19.00-
08.00 น.) 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-8 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 - ประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบเกี่ยวกับ
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่อง 

- กำหนดจำนวนรถบรรทุกที่เข้าออกสู่พื้นที่โครงการสูงสุดไม่เกิน 5 คัน/วัน 

- พื้นที่ก่อสร้าง 
 
- พื้นที่ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 

 
3. คุณภาพน้ำ - ห้ามมิให้มีการระบายของเสียลงสู่รางระบายน้ำฝนของโครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 

 
4. การคมนาคม - อบรมพนักงานขับรถให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎ

จราจรอย่างเคร่งครัด 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 

 - ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันความเสียหายของผิว
จราจร 

- รถขนส่งจะต้องมีวัสดุปกปิดอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและ
เศษวัสดุร่วงหล่นลงสู่ถนน 

- เส้นทางเข้า-ออกพ้ืนท่ี
โครงการ 

- เส้นทางเข้ า-ออกพื้ นท่ี
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 

 

 - กำหนดให้มีการควบคุมความเร็วของรถในพื้นที่ก่อสร้าง ให้ใช้ความเร็ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และความเร็วอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 

- ภายในพื้นที่ โครงการ
และเส้นทางขนส่ง 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 

 - จัดระบบและทิศทางจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอย
อำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถที่ผ่านพื้นท่ีก่อสร้าง  

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 

 
 

- งดการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เข้า -ออกพื้นที่โครงการในช่ัวโมง
เร่งด่วน (7.00-8.00 น. และ 16.30-17.30 น. เฉพาะวันทำการ) และ

- ภายในพื้นที่ โครงการ
และเส้นทางขนส่ง 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-9 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. การคมนาคม (ต่อ) พิจารณาถึงเส้นทางในการขนส่งท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและ
ความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการอำนวยความสะดวกและ
ดูแลการเข้า-ออกของรถที่ผ่านพื้นท่ีโครงการ 

 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ  

 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 

 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 

5. การจัดการของเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
- จัดให้มีภาชนะหรือสถานที่จัดเก็บเศษวัสดุจากกิจกรรมการก่อสร้าง

อย่างเพียงพอในทุก ๆ จุดที่มีกิจกรรมการก่อสร้าง 
- คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างจำพวกพวกเศษไม้ และเศษพลาสติกออกมา 

เพื่อพิจารณานำกลับมาใช้ประโยชน์หรือส่งขายต่อไป 
- รวบรวมเศษวัสดุก่อสร้างในส่วนท่ีไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือ

ขายได้ ไว้ในภาชนะจัดเก็บเพื่อติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
ราชการมารับไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

 
ของเสียจากกิจกรรมอุปโภค/บริโภคของคนงานก่อสร้าง 
- จัดให้มีถุงดำและถังรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิดกระจายตามจุดต่างๆ 

ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ รวมถึงที่พักคนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ 
- จัดให้มีคนงานที่รับผิดชอบทำการรวบรวมกากของเสีย/ขยะมูลฝอย

อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ก่อนติดต่อให้หน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานท่ี
ได้รับอนุญาตเข้าเก็บขนเพ่ือนำไปกำจัดต่อไป  

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 

 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-10 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5. การจัดการของเสีย 
(ต่อ) 

 

- แยกขยะที่เกิดจากการก่อสร้างและขยะจากกิจกรรมต่างๆ ของคนงาน
ออกจากกัน 

- ห้ามทิ้งขยะลงในทางระบายน้ำ ท่อรวบรวมน้ำเสีย และแหล่งน้ำต่างๆ 
ของโครงการ 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 

 
6. สังคม-เศรษฐกิจ และ

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 

- บริษัทรับเหมาต้องดำเนินการตามนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของ
โครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาประโยชน์ของชุมชนโดยรอบ 

- ตรวจตราดูแลมิให้คนงานของบริษัทก่อสร้างมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย 
เช่น ลักทรัพย์ ยาเสพติด การพนัน เป็นต้น โดยมีการวางกฎ ระเบียบ 
และการลงโทษ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 

 

 -  สนับสนุนให้บริษัทรับเหมาพิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้
ความสามารถตรงกับความต้องการของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับ
แรก ซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ชนบท สร้างความเจริญ ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 

 
 
 
 
 

- จัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ ติดตามเฝ้า
ระวัง และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อรับทราบและดำเนินการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-11 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. สังคม-เศรษฐกิจ และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เพื่อแนะนำ
และอธิบายถึงรายละเอียดของโครงการ แผนการดำเนินงาน รวมทั้ง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมให้แก่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีและประชาชนท่ัวไป 
โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร 
จากที่ตั้งโครงการ ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ได้แก่ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานสาธารณะในท้องถิ่น ได้แก่ ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบล และที่ทำการเทศบาล ในรัศมี 5 กิโลเมตร
โดยรอบโครงการ  แจกแผ่นพับ/จดหม ายประชาสัมพันธ์  การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านผู้นำชุมชน และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ 

- เปิดช่องทางให้มีการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่
โครงการที่ได้รับผลกระทบจากากรดำเนินโครงการ เพื่อรับทราบและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 

- จัดตั้ งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ประกอบด้วยตัวแทน 3 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนฝ่ายชุมชนโดยรอบที่ตั้ง
โครงการ ตัวแทนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และตัวแทนฝ่าย
โรงงาน ภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. และจัดให้มีการจัด
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุก 6 เดือน แต่หากพบว่ามี

- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา  
5 กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา  

5 กิโลเมตร 
 

- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา  5 
กิโลเมตร 

 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บริษัท ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จ ำกดั 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-12 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. สังคม-เศรษฐกิจ และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 
(1) องค์ประกอบคณะกรรมการฯ 

 องค์ประกอบคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ตัวแทน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทนภาครัฐ 
ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนโครงการ โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ โดยมี
สัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวแทนทั้งหมด 
ดังนี ้

1) ผู้แทนภาครัฐ ประกอบด้วย ตัวแทน 8 หน่วยงาน ดังนี้ 
- อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือผู้แทน 
- ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวดัฉะเชิงเทรา (ทสจ.) หรือผู้แทน 
- นายอำเภอแปลงยาว หรือผู้แทน 
- นายอำเภอพนมสารคาม หรือผู้แทน 
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหัวสำโรงหรือผู้แทน 
- นายกเทศมนตรีตำบลวังน้ำเย็นหรอืผู้แทน 
- นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะเดาหรอืผู้แทน 
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนหรือผู้แทน 

 

 
 
 
- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา  5 

กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-13 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. สังคม-เศรษฐกิจ และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ตัวแทนภาคประชาชน จำนวน 10 คน จะต้องได้รับการ
คัดเลือกหรือแต่งตั้งมาจากประชาคม หรือการสรรหาจากชุมชน
ในท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 
3 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ได้แก่  
- ตัวแทนประชาชนในเขตตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 คน 
- ตัวแทนประชาชนในเขตตำบลวังนำ้เย็น อำเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 คน 
- ตัวแทนประชาชนในเขตตำบลทุ่งสะเดา อำเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 คน 
- ตัวแทนประชาชนในเขตตำบลหนองแหน อำเภอพนมสาร

คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 คน 
 

3) ตัวแทนโครงการ ประกอบด้วย   
- ผู้จัดการโรงงาน 
- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลิต 
- เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

เมื่อได้คณะกรรมการฯ ครบตามที่กำหนด จะดำเนินการประชุม
แต่งตั้ง และคัดเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา  5 
กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-14 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. สังคม-เศรษฐกิจ และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวน 5 คน และกำหนดบทบาทหน้าที่และตำแหน่งรับผิดชอบให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน  หลั งจากที่ ได้ตั วแทนคณะกรรมการฯ ตาม
องค์ประกอบ โดยจะต้องบันทึกการประชุมและแจ้งผลการประชุม/
เผยแพร่ ให้ชุมชนต่างๆ ทราบอย่างน้อย 2 ช่อง ได้แก่ หนังสือปิดประกาศ
ที่ทำการชุมชน ประกาศเสียงตามสาย 

 
(2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มีดังนี ้ 

1) สำรวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดี
ระหว่างโครงการกับชุมชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2) รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการ
ตรวจวัด ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มของโครงการ 
และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ เพ่ือ
แสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  

3) ให้ข้อมูล คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงาน
ของโครงการมีความรอบคอบมากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ กำหนด
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา  5 
กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-15 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. สังคม-เศรษฐกิจ และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการและติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงาน 

5) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานใด ๆ 
เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 

6) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของชุมชน 

7) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการ
ดำเนินโครงการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไข 

8) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหา
สิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน 

9) ร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณเีกิดผลกระทบสิง่แวดล้อมระหว่าง
ชุมชนกับโครงการและพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ  รวมทั้งติดตามดูแล 
การจ่ายค่าชดเชยจนแล้วเสร็จ 

 
(3) คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ  
2) มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน

หรือเป็นท่ียอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ี 

- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา  5 
กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-16 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. สังคม-เศรษฐกิจ และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) เข้าใจบทบาทหน้าท่ี และทำหน้าท่ีของตน (Practices) แทนผู้
ที่เกี่ยวข้องโดยสุจริตและเป็นธรรม   

4) มีเวลาที่เพียงพอในการทำหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5) ควรมีการประเมินตนเอง และแจ้งต่อคณะกรรมการเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
(4) ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 

1) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่
วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและสามารถดำรงตำแหน่งได้เกิน 2 วาระ
ติดต่อกัน 

2) เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหา
หรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
นั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรร
หาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่
กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น 

3) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการ
สรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวัน 
นับตั้งแต่วันที่กรรมการว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการ

- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา  5 
กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-17 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 6. สังคม-เศรษฐกิจ และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน 

4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 
เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการ
แทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่เหลืออยู่ 
นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

1) เสียชีวิต 
2) ลาออก 
3) เป็นบุคคลวิกลจรติหรือฟ่ันเฟือน 
4) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง

เพราะมคีวามประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไมสุ่จรติต่อหน้าที่ หรือห
ย่นความสามารถ 

5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
6) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
7) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่

เป็นโทษสำหรับความผิดทีไ่ด้กระทำโดยประมาท ความคิดฐานหมื่น
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา  5 
กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-18 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

(5) วาระและความถี่ในการประชุม 
 1) ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อน
กำหนดเวลาปกติได้ หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 

 2) การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ
คนหนึ่งให้มีเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 3) กำหนดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 1 ครั้งใน
รอบวาระของกรรมการ 

 
(6) งบประมาณ 

- งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมมาจากการดำเนินงานด้านการ
บริหารงานของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-19 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. อ าชี ว อ น ามั ย และ
ความปลอดภัย 

- การพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมา โครงการต้องพิจารณารายละเอียด
ด้านมาตรการความปลอดภัยประกอบด้วย และในสัญญาว่าจ้างระหว่าง
เจ้าของโครงการกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุและครอบคลุมถึง
วิธีการคุ้มครองคุณภาพชีวิต ด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของ
ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ท้ังนี้ต้องกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ก่อนดำเนินการก่อสร้าง - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 • กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 
• การจัดให้มีและดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่างๆ 

 
 

  

 • การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อความปลอดภัย
ในการทำงาน 
- จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับคนงานก่อสร้าง 
- บริษัทรับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีว 

อนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน เช่น พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 รวมถึง
กฎกระทรวงแรงงานฯ เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และมาตรการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
- โครงการต้องควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในช่วงก่อสร้างที่เสนอในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตซิลิคอน ของบริษัท 
ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
 
 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 
 
 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-20 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

 

- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสม
กับสภาพการทำงานและเพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ซึ่งได้แก่ 
หมวก รองเท้านิรภัย แว่นตากันเศษวัสดุ (Safety Glasses with Side 
Shields) ถุงมือท่ีเหมาะสมกับชนิดของงาน เข็มขัดนิรภัย ตาข่ายกันตก 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 

 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 

 
 

 

สำหรับงานในที่สูง หน้ากากช่างเช่ือมเพื่อป้องกันแสงประกายและ
สะเก็ดไฟ ชุดช่างเช่ือมที่เหมาะสมกับสภาพการทำงาน หน้ากากป้องกัน
ฝุ่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียง (Ear Plugs, Ear Muffs) และ
ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับ
ประเภทของงาน 

- กำหนดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับคนงานของบริษัท
รับเหมา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย 
โดยโครงการจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อและรายละเอียดของการฝึกอบรม 
โดยรวมถึงหัวข้อดังต่อไปนี้ด้วย 
• ให้ความรู้และคำแนะนำ แก่คนงานก่อสร้างในการดูแลสุขภาพ

ตนเองเพื่อป้องกันโรคหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น เพื่อลดจำนวน
ผู้ป่วยท่ีต้องเข้ารับบริการให้มีจำนวนน้อยลง 

• ให้ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องโรคติดต่อต่างๆ และแนวทางป้องกันและ
ดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มคนงานก่อสร้าง 

•  

 
 
 
 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ 

 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
 
 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-21 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

• ให้ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับ
มลพิษทางอากาศ เช่น ค่ามาตรฐานต่างๆ ระดับของผลกระทบ
ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของมลสาร และแนวทางป้องกันสุขภาพ
ตนเองในกลุ่มคนงานก่อสร้าง 

- กำหนดและจัดทำแนวรั้วเพื่อช้ีให้เห็นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างที่ชัดเจน 
พร้อมมีป้ายแสดงขอบเขต ป้ายเตือนอันตราย และข้อห้ามต่างๆ เช่น 
"เข้าเขตก่อสร้าง" "ลดความเร็ว" "เขตสวมหมวกนิรภัย" และ "ปลอดภัย
ไว้ก่อน" เป็นต้นพร้อมกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตลอด
ช่วงการก่อสร้าง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - กำหนดให้บริษัทรับเหมาต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 
(safety officer) เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ 
ในบริเวณก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับด้านความปลอดภัย (safety inspection) 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - กำหนดให้ผู้ควบคุมหรือหัวหน้างานติดตัง้เครื่องจักร เป็นผู้ตรวจสอบและ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 

- ระบุในสัญญาจัดจ้างให้บริษัทรับเหมากำหนดรายละเอียด อุปกรณ์ 
ขั้นตอนต่างๆ ที่บริษัทรับเหมาต้องดำเนินการและปฏบิัติเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการดำเนินงานก่อสร้างให้ชัดเจน โดยอย่างน้อยที่สุดต้อง
ครอบคลุมกฎหมายแรงงาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 

 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
-  ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-22 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

- กำหนดให้บริษัทรับเหมาต้องแจ้งรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุใดๆ ท้ังใน
พื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียง โดยต้องให้รายละเอียดพร้อมเอกสาร
หลักฐานต่างๆ และหากเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจะต้องแจ้ง
แก่โครงการทันที 

- ผู้รับเหมาจะต้องจัดให้มีประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยจะต้องมี
สวัสดิการการดูแลรักษา และการจ่ายค่าชดเชยแก่คนงานตามกฎหมาย
อย่างเหมาะสม 

- ควบคุมให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้
กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - จัดให้มีการจัดการด้านสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคต่างๆ มีการดำเนินการ ดังน้ี 
• จัดหาน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคแก่คนงาน 
• การจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาลไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ

พาหะของโรค 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

 • จัดเตรียมห้องน้ำห้องส้วมให้เพียงพอกับจำนวนพนักงานและติดต่อ
ให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตมาสูบกากของเสียไปกำจัดเป็นประจำ 

   

 • จัดพนักงานทำความสะอาดเพื่อคอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
- ให้ความรู้และคำแนะนำ แก่คนงานก่อสร้างในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อ

ป้องกันโรคหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับ
บริการให้มีจำนวนน้อยลง   

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 

 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-23 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

- จัดให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาเบื้องต้นในการปฐมพยาบาลภาวะ
ความเจ็บป่วยให้กับคนงานก่อสร้าง เพื่อลดภาระการรับบริการจาก
สถานบริการในพื้นที่ และจัดให้มีรถสำรองสำหรับรับส่งผู้บาดเจ็บไปยัง
โรงพยาบาลใกล้เคียง 

- จัดทำระเบียบปฏิบัติในการนำส่งพนักงานท่ีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยไปยัง
สถานพยาบาลใกล้เคียงที่สามารถให้การรักษาได้ โดยให้มีการโทรแจ้ง
หน่วยงานนั้นๆ ล่วงหน้าก่อนนำส่งตัวผู้ป่วย 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำ การคมนาคมขนส่ง และ   อาชี
วอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
- ภายในพื้นที่ โครงการ

แ ล ะ โ ร งพ ย า บ า ล
ใกล้เคียง 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-24 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศ - ควบคุมความเข้มข้นมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายไม่ให้มีค่าสูงเกิน

เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
โรงงานเหล็ก (พ.ศ.2544) และควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ
ของโครงการดังนี ้(ตารางที ่8.3-4) 

- ปล่องระบายอากาศ
เสียของโครงการ 

- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ดำเนินการ 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ปล่องระบายอากาศ No.1 ควบคุมอัตราการระบาย H2SO4 ไม่เกิน  0.02
กรัม/วินาที หรือ 5  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

(2) ปล่องระบายอากาศ No.2 ควบคุมอัตราการระบายอากาศดังนี้ 
2.1) TSP ไม่เกิน 0.84  กรัม/วินาที หรือ 50  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
2.2  SO2 ไม่เกิน 1.77 กรัม/วินาที หรือ 104.7 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
2.3) NO2 ไม่เกิน  0.79 กรัม/วินาที หรือ 47.03 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
2.4) Pb ไม่เกิน  0.17 กรัม/วินาที หรือ 10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

(3) ปล่องระบายอากาศ No.3 ควบคุมอัตราการระบายอากาศดังนี้ 
3.1) TSP ไม่เกิน 0.64  กรัม/วินาที หรือ 50  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
3.2) Pb ไม่เกิน  0.13 กรัม/วินาที หรือ 10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

(4) ปล่องระบายอากาศ No.4 ควบคุมอัตราการระบายอากาศดังนี ้
4.1) TSP ไม่เกิน 0.07  กรัม/วินาที หรือ 50  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
4.2)  SO2 ไม่เกิน 0.07 กรัม/วินาที หรือ 52.35 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
4.3) NO2 ไม่เกิน  0.05 กรัม/วินาที หรือ 37.63 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

- ปล่องระบายอากาศ
เสียของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-25 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศ 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ปล่องระบายอากาศ No.5 ควบคุมอัตราการระบายอากาศดังนี้ 
5.1)   TSP ไม่เกิน 0.07  กรัม/วินาที หรือ 50  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
5.2)   SO2 ไม่เกิน 0.07 กรัม/วินาที หรือ 52.35 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
5.3)   NO2 ไม่เกิน  0.05 กรัม/วินาที หรือ 37.63 มิลลิกรัม/  

ลูกบาศก์เมตร 
- โครงการต้องควบคุมค่าความเข้มข้นของมลสารทางอากาศที่ระบายออก

จากปล่องโรงงานให้มี ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของการระบายอากาศเสีย
จากปล่องตามค่ามาตรฐานที่เข้มงวดที่สุด และ/หรือมาตรฐานฉบับล่าสุด 

- ติดตั้งอุปกรณ์บำบัดมลพิษทางอากาศแบบระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag 
filter) และระบบอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) เพื่อบำบัดมลพิษทาง
อากาศจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ จำนวน 3 ชุด  
โครงการต้องมีมาตรการในการตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 
ดังนี ้
(1)  ระบบท่อ 

       *  ตรวจสอบสภาพความสึกหรอของระบบท่อท้ังหมด (รอยแตก รอยทะลุ 
          หรือรอยต่อหน้าแปลนท่ีไม่สนิท) หากพบว่าท่อมีการสึกหรอให้ทำการ 
          แก้ไขโดยทันที 
       *  ตรวจสอบการอุดตันในระบบท่อเดือนละ 1 ครั้ง 
          หรือทุกครั้งท่ีระบบหยุดการทำงาน 

 
 
 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-26 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศ 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)  พัดลมดูดอากาศ 
       *  ตรวจสอบความสมดุล (Balancing) ในการหมุนของพัดลม 
       *  ตรวจสอบสภาพของพัดลมเดือนละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งท่ีระบบหยุด 
          การทำงาน 

(3)  Wet Scrubber 
       *  ตรวจสอบการสึกหรอหรือการอุดตันของหัวจ่ายน้ำ 
          เดือนละ 1 ครั้งหรือทุกครั้งท่ีระบบหยุดทำงาน หากพบว่า 
          หัวจ่ายน้ำชำรุดให้ทำการเปลี่ยน หรือหากพบว่าอุดตันให้ทำ 
          ความสะอาดหัวจ่ายทันที 
       *  ตรวจสอบการสึกหรอ การรั่ว หรือการอุดตัน ของระบบท่อน้ำที่จ่าย 
          เข้าสู่ Wet Scrubber เดือนละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่ระบบหยุดการ

ทำงาน หากพบว่าระบบท่อสึกหรอหรือรั่ว ให้ทำการซ่อมหรือเปลี่ยน
ทันท ี

       *  ตรวจสอบการรั่วของปั๊มจ่ายน้ำเข้าสู่ Wet Scrubber เดือนละ 1 ครั้ง 
หรือทุกครั้งที่ระบบหยุดการทำงาน หากพบการรั่วไหลให้ทำการแก้ไข
ทันท ี

       *  ตรวจสอบการสึกหรอและการรั่วของตัวเรือน Wet Scrubber สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง หากพบว่ามีการสึกหรอหรือการรั่วให้ทำการซ่อมรอยรั่ว
ดังกล่าวทันที (หากการสึกหรอมีไม่มากอาจทำการซ่อมได้โดยไม่

- พื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-27 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศ 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำเป็นต้องหยุดการทำงานของ Wet Scrubber) 
- โครงการต้องมีมาตรการในการติดตามการทำงานของระบบควบคุมมลพิษ

ทางอากาศ ดังนี ้
* ตรวจวัดความดันสูญเสีย (Static Pressure Drop) ของก๊าซท่ีไหลผ่าน  
  Wet Scrubber เพื่อประเมินความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นภายใน Wet 

Scrubber (เช่น การรั่วหรือการอุดตัน) ซึ่งทำได้โดยการวัดความแตกต่าง
ของความดันสถิตของก๊าซท่ีเข้าและออกจาก Wet Scrubber 

* ตรวจวัดอัตราไหลของก๊าซท่ีเข้าสู่ Wet Scrubber และอัตราไหลของน้ำท่ี
จ่ายเข้ามายัง Wet Scrubber เพื่อตรวจสอบค่าของอัตราส่วนระหว่าง
ปริมาณน้ำต่อก๊าซว่ายังอยู่ในระดับปกตหิรือไม่ (เป็นไปตามค่าที่ออกแบบ) 
ทั้งนี้ เพื่อที่จะทำให้ทราบถึงความพอเพียงของน้ำที่จ่ายเข้ามายังระบบ
บำบัดมลพิษทางอากาศ 

- จัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
อากาศภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบและกฎหมาย
ควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- กำหนดให้พนักงานทุกคนมีการเฝ้าระวังและสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบ
พื้นที่ทำงาน ดังนั้น เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติ พนักงานท่ีประสบเหตุทุก
คนสามารถแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและดำเนินการแก้ไขโดยทันที หาก
ระบบบำบัดมลพิษอากาศดังกล่าวทำงานผิดปกติจะส่งผลกระทบต่อ

 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
 

 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-28 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศ 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งสามารถทราบและดำเนินการ
แก้ไขได้โดยทันที 

- กำหนดแผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 
Program) ซึ่งกำหนดระยะเวลาและรายการตรวจชัดเจน สำหรับระบบ
รวบรวมและระบายอากาศ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ เพื่อให้สามารถ
ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา ประกอบด้วย 
• ระบบพัดลมและท่อดูดอากาศ 
• ระบบสายพานและมอเตอร์ต่าง ๆ  
• ระบบ Wet Scrubber 

- จัดให้มีแผนการซ่อมบำรุงเตาหลอม ระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง และจัดทำ
ตารางเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ตามอายุการใช้งานของเครื่องจักร 

- กรณีที่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศมีการทำงานผิดปกติ เกิดชำรุด 
ขัดข้อง 

- หรือมีการระบายมลสารเกินกว่าค่ามาตรฐาน จะต้องทำการตรวจสอบเพื่อ
หาสาเหตุและแก้ไขโดยทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 24 ช่ัวโมง 
โครงการต้องหยุดดำเนินการในหน่วยผลติดังกลา่วจนกว่าจะทำการปรับปรงุ
แก้ไขให้เรียบร้อย จึงดำเนินการผลิตต่อ ทั้งนี้ จะต้องบันทึกสาเหตุ การ
ตรวจสอบและแก้ไขไว้ทุกครั้ง 
 

 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
 

 
 
 
- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 

 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-29 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ อะไหล่สำรองที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับระบบบำบัด
มลพิษทางอากาศให้เพียงพอสำหรับการแก้ไข ซ่อมแซม เมื่อระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศขัดข้อง 

- จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานการดูแลตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ 
- จัดทำข้อมูลแสดงผลกระทบ ช่วงเวลาที่เกิดผลกระทบ และการเตรียมการ

ป้องกันผลกระทบกรณีไฟฟ้าดับ 
- จัดทำเอกสารขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติ กรณีระบบควบคุมมลพิษ

ขัดข้องเพื่อสามารถควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่
ระบบบำบัดมลพิษขัดข้อง 

- ร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาลและสถานี
ตำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมของคณะทำงานที่สามารถเรียกปฏิบัติการได้
ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และจัดทำหมายเลขโทรศัพท์ในการประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

- หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ ทำการแจ้งให้
การนิคมและชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการรับทราบทันที 
พร้อมทั้งดำเนินการตามแผนฉุกเฉินของโครงการและจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลให้กับชุมชนอย่างเพียงพอ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับระดับมลพิษและ
ลักษณะผลกระทบที่เกิดจากโครงการเพื่อให้ชุมชนสามารถมีข้อสังเกตและ

- พื้นที่โครงการ 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
- พื้นที่โครงการ 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-30 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ป้องกันตัวเองได้ในขั้นต้น พร้อมทั้งช้ีแจงขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

- หากระบบดักฝุ่นแบบถุงกรองเกิดการชำรุดหรือขัดข้อง โครงการจะหยุด
การหลอมและดำเนินการแก้ไขทันที พร้อมทั้งหาสาเหตุที่เกี่ยวข้อง ถ้าแก้ไข
ไม่ ได้ ให้หยุดดำเนินการผลิตเพื่ อทำการซ่อมแซมโดยติดต่อบริษัท
ผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน และต้องบันทึก
สาเหตุการตรวจสอบและแก้ไขไว้ทุกครั้ง 

- กรณีที่พบว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษท่ีระบายจากปล่องของโครงการมีค่า
เกินกว่าที่กำหนดไว้ ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการจะหยุดกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่เกี่ยวข้อง
ทันที และต้องทำการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนกลับมาดำเนินการผลิตต่อไป 

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมมลสารทางอากาศให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยอยู่เสมอ 

- จัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับระบบดักฝุ่นแบบถุงกรองให้มี
ปริมาณเพียงพอ โดยเก็บสำรองถุงกรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนถุง
กรองที่ใช้งาน 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมระบบมลพิษ
ทางอากาศ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ กำหนด 

 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 

 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 

 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-31 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2. เสียง - พิจารณาเลือกใช้วิธีการควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดตามความเหมาะสมเพื่อ

ลดโอกาสของการเกิดเสียงดัง 
- พื้นที่กระบวนการผลิต - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 
 

- เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อาจให้ก่อเสียงดัง ต้องติดตั้งภายในอาคารเพื่อ
ป้องกันเสียงดังรบกวนชุมชนใกล้เคียง 

- พื้นที่กระบวนการผลิต - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - บำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและพิจารณาเลือกใช้วิธีการควบคุม
เสียงที่แหล่งกำเนิดตามความเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากระดับเสียง 

- พื้นที่กระบวนการผลิต - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - กำหนดแผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 
Program) สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่างๆ ให้สามารถทำงาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง 

- พื้นที่กระบวนการผลิต - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - กำหนดให้พื้นที่ที่มีระดับเสียง (TWA 12 ช่ัวโมง) ตั้งแต่ 83.2 เดซิเบลเอ 
เป็นเขตควบคุม โดยพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล 
(Noise Reduction Rating: NRR) ตลอดเวลาที่เข้าปฏิบัตงิาน เช่น ปลั๊กลด
เสียง ครอบหูลดเสียง เป็นต้น และให้เตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล
ให้กับพนักงานท่ีทำงานในพ้ืนท่ีที่มีเสียงดังอย่างเพียงพอ 

- พื้นที่กระบวนการผลิต - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - ทำสัญลักษณ์/ป้ายเตือนแสดงบริเวณที่มีเสียงดังโดยต้องให้พนักงานใส่
อุปกรณ์ลดเสียงในขณะปฏิบัติงาน 

- พื้นที่กระบวนการผลิต - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานตามระยะเวลาที่ระบุในข้อกำหนด
ของอุปกรณ์ต่างๆ 
 

- พื้นที่กระบวนการผลิต - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-32 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 - กำหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq-24 ช่ัวโมง) ท่ีริมรั้วโครงการให้มี

ค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 
- ริมรั้วโครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - จัดทำ Noise Contour Map ในพื้นที่ส่วนการผลิตภายใน 1 ปี หลังจาก
โครงการเปิดดำเนินการ โดยนำผลการศึกษาจากการจัดทำ Noise 
Contour Map มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในโครงการต่อไป 
พร้อมท้ังทำการทบทวนแนวเส้นเสียงจาก Noise Contour ทุกๆ 3 ปี 

- พื้นที่กระบวนการผลิต - ภ าย ใน  1 ปี  ห ลั งจ าก
โครงการเปิดดำเนินการ 
และทบทวนทุกๆ 3 ป ี

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

3. คุณภาพน้ำผิวดิน
3.1 การจัดการน้ำเสีย
จากสำนกังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-    จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสียจากอาคารสำนักงาน และ
โรงอาหารจะส่งไปบำบัดในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปซึ่งเป็นระบบเกรอะ-
กรองไร้อากาศ (Septic-Anaerobic Filter) ที่ติดตั้งในบริเวณต่างๆ ของ
โครงการ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 บริเวณอาคารโรงงาน เพื่อรับ
น้ำโสโครกและน้ำเสียจากการล้างมือภายในห้องน้ำของอาคารโรงงาน และ
ชุดที่ 2 บริเวณอาคารสำนักงานและโรงอาหาร เพื่อรับน้ำเสียจากอาคาร
สำนักงานและโรงอาหาร โดยน้ำเสียจากโรงอาหารจะผ่านบ่อดักไขมัน 
(Grease Trap) เพื่อกำจัดไขมันออกก่อน ทั้งนี้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจาก
ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแล้วโครงการจะรวบรวมส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน ก่อนปล่อยลงสู่ท่อรับน้ำเสีย
ส่วนกลางของการนิคมฯ ต่อไป 

 
 

- แหล่ งกำเนิดน้ ำเสี ย
จากกิจกรรมต่างๆของ
โครงการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ดำเนินการ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-33 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3.1 การจัดการน้ำเสีย
จากสำนกังาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจาก Wet scrubber โดยเป็นระบบทางเคมีขนาด 
20 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ำเสียจากระบบ Wet scrubber ที่ผ่านการ
บำบัดทางเคมี จำนวน 1 ชุด  

-    จัดให้มีระบบตกตะกอนเคมีด้วยปูนขาว ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อ
บำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัด
น้ำเสียของการนิคมฯ และหมุนเวียนกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตสำหรับ
น้ำเสียจากการบดล้างพลาสติก (เปลือกแบตเตอรี่) น้ำเสียจากการล้าง
เครื่องจักร พื้นโรงงาน และล้อรถ น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการล้างตัวและชุด
พนักงาน น้ำเสียจากการผ่าแบตเตอรี่ น้ำระบายทิ้งจากระบบดักฝุ่นแบบ
เปียก (Wet Scrubber) รวมทั้งน้ำฝนปนเปื้อนใน 15 นามีแรก 

- จัดให้มีการดูแลทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปโดยการสูบกาก
ตะกอนออกไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ 
 

- ตรวจเช็คสภาพถังบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ต่างๆ หากบกพร่องให้รีบแก้ไข
ทันท ี
 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อทำหน้าที่ควบคุมถังบำบัดน้ำเสียและการ
ตรวจสอบค่าดัชนีคุณภาพน้ำต่างๆ ในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ 
 

- แหล่ งกำเนิดน้ ำเสี ย
จากกิจกรรมต่างๆของ
โครงการ 

- แหล่ งกำเนิดน้ ำเสี ย
จากกิจกรรมต่างๆของ
โครงการ 

 
 
 
 
- แหล่ งกำเนิดน้ ำเสี ย

จากกิจกรรมต่างๆของ
โครงการ 

- แหล่ งกำเนิดน้ ำเสี ย
จากกิจกรรมต่างๆของ
โครงการ 

- แหล่ งกำเนิดน้ ำเสี ย
จากกิจกรรมต่างๆของ
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
 
 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-34 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3.1 การจัดการน้ำเสีย
จากสำนกังาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลถังบำบัดน้ำเสีย
สำเร็จรูปไว้ประจำพื้นที่ปฏิบัติงาน 
 

- จัดให้มีการตรวจสอบและดูแลท่อน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าอยู่
ในสภาพที่เหมาะสม ไม่รั่วซึม ไม่มีการสะสมของสิ่งปฏิกูลลงสู่รางระบาย
น้ำฝน 

- จัดเตรียมอะไหล่หรืออุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
และระบบท่อและเครื่องสูบน้ำเสียไว้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถดำเนินการ
แก้ไขซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ได้ทันทีเมื่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือเกิดการ
เสียหายหรือชำรุด 

- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำทิ้งทั้ง 2 บ่อ ตามข้อกำหนดของการนิคม 
ก่อนระบายลงรางระบายน้ำของการนิคม 

- แหล่ งกำเนิดน้ ำเสี ย
จากกิจกรรมต่างๆของ
โครงการ 

- แหล่ งกำเนิดน้ ำเสี ย
จากกิจกรรมต่างๆของ
โครงการ 

- แหล่ งกำเนิดน้ ำเสี ย
จากกิจกรรมต่างๆของ
โครงการ 

 
- แหล่ งกำเนิดน้ ำเสี ย

จากกิจกรรมต่างๆของ
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด 
 

4. การคมนาคม 
 
 
 
 
 

- กวดขันให้พนักงานขับรถใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณ
ทางเข้าออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

- ติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็วบริเวณหน้าโรงงานเพื่อจำกัดความเร็วของ
ยานพาหนะให้ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- บริเวณหน้าโรงงาน 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-35 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. การคมนาคม (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดให้มีการฝึกอบรมและความรู้แก่พนักงานขับรถในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการ
ขนส่ง ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติการฉุกเฉิน ข้อกำหนด กฎ 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- กำหนดให้มีแผนการตรวจสอบสภาพรถและซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ 
- จำกัดความเร็วของยานพาหนะให้ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด 
- รถขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภณัฑ์ และของเสีย จะต้องมีวสัดุคลุมปกปิด

อย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการร่วงหลน่ลงสู่ถนน 
- งดการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และของเสีย เข้า -ออกพื้นที่

โครงการในช่ัวโมงเร่งด่วน (7.00 -8.00 น. และ 16.30-17.30 น.) และ
พิจารณาถึงเส้นทางในการขนส่งที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและ
ความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ  

- ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าพื้นท่ีโครงการ เพื่อให้สามารถมองเห็นรถ
เข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการในช่วงเวลากลางคืนได้อย่างชัดเจน 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
- รถขนส่ง 
 
- รถขนส่ง 

 
 
  

- ด้านหน้าโครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

5. การระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วม 

- จัดให้มีระบบระบายน้ำและจัดการน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ โดยน้ำฝนที่
ตกลงบนพ้ืน จะไหลเข้าสู่รางระบายน้ำท่ีรวบรวมลงสู่รางระบายน้ำด้านหน้า
โครงการ ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำของการนิคม 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

6. การจัดการของเสีย 
 
 

- การจัดการของเสียให้ดำเนินตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  
การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-36 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6. การจัดการของเสีย 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดเตรียมถังรองรับขยะแยกประเภทไว้ 3 ประเภท คือ ขยะทั่ วไป  
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซึ่งจะนำไปวางตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ 

- เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิดมิดชิด 
และสามารถขนถ่ายได้สะดวก ก่อนติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตมารับ
ไปกำจัดต่อไป 

- ขยะมูลฝอยรีไซเคิลที่ เก็บรวบรวมได้จากโครงการควรนำกลับมา 
ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด หรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้บริษัทที่ รับซื้อมาเก็บ
รวบรวมต่อไป 

- ส่งเสริมการนำหลัก 3R มาประยุกต์ใช้ในการจัดการของเสีย ได้แก่ การลด
การเกิดของเสียที่แหล่งกำเนิด (reduce) การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ 
(reuse) และการปรับปรุงคุณภาพของเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) 

- จัดให้มีพื้นท่ีเก็บของเสียที่มีหลังคาปกคลุมเพื่อเก็บกักของเสียก่อนติดต่อให้
หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปกำจัดต่อไป 

- ควบคุมและดูแลพนักงานจัดเก็บและขนส่งกากของเสียไปกำจัดให้
ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการตกค้างหรือตกหล่นของกาก
ของเสียภายในบริเวณโรงงานและระหว่างการขนส่ง 

- กำหนดให้โครงการจัดทำเอกสารกำกับการขนส่ง (manifest system) 
ให้กับผู้รับกำจัดและผู้ขนส่งก่อนที่จะนำของเสียอันตรายออกจากพื้นที่
โครงการ และโครงการต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และชื่อผู้

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-37 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6. การจัดการของเสีย 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บำบัด โดยวิธีการส่งข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( internet) ไปยังกรม
โรงงานอุตสาหกรรมตามแบบการแจ้งท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด 
 
(1) ขยะมูลฝอยท่ัวไป (จากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน) 

- ขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ จำนวน 13.50 ตัน/ปี จะต้อง
จัดเตรียมถังขยะรีไซเคิลขนาด 200 ลิตร ตั้งอยู่บริเวณสำนักงานและโรง
อาหาร เพื่อรวบรวมไว้และส่งให้บริษัทรับซื้อขยะรีไซเคิล 

-    ขยะมูลฝอยทีไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำนวน 30.15 ตัน/ปี จะต้อง
รวบรวมใส่ถังขยะ 200 ลิตร ที่มีฝาปิด ที่ตั้งไว้ตามจุดต่างๆ รอส่งให้การ
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ที่ดำเนินการโดยบริษัท เอ็มดีเอ็กซ์ จำกัด 
นำไปกำจัดโดยวิธีการเผาหรือฝังกลบตามความเหมาะสมของประเภทขยะ 

-    ขยะอันตรายจากสำนักงาน จำนวน 1.35 ตัน/ปี จะต้องเตรียมถังขยะ 200 
ลิตร ท่ีมีฝาปิดไว้รองรับ รวบรวม และส่งให้หน่วยงานที่รับกำจัดของเสียที่
ได้รับอนุญาตโดยนำไปฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) หรือ
วิธีการอื่นๆที่ได้รับอนุญาต 

 
 (2) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต 

-   วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้  จำนวน 2 ตัน/ปี จะต้อง 
รวบรวมไว้ในบริเวณพื้นที่จัดเก็บของเสีย เพื่อรวบรวมไว้และส่งให้บริษัทรับ

 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-38 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6. การจัดการของเสีย 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซื้อขยะรีไซเคิล 
-   สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย ได้แก่ 
* กากตะกรัน (Slag) จำนวน 7,641 ตัน/ปี จะต้องรวบรวมเก็บไว้ในพื้นที่เก็บ 

Slag ในอาคารผลิต แล้วส่งให้บริษัทที่ ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปกำจัด 

* ขี้ตะกั่ว (Dross) จำนวน 2,975 ตัน/ปี จะรวบรวมนำกลับเข้าเตาหลอมตะกั่ว 
* เปลือกแบตเตอรี่ จำนวน จำนวน 4,014 ตัน/ปี จะต้องบดเป็นเศษพลาสติก 

(PP.Plastic Chip) เพื่อส่งจำหน่าย 
* ฝุ่นจากระบบบำบัดอากาศ (Dust) จำนวน 2,698 ตัน/ปี จะรวบรวมนำกลับ

เข้าเตาหลอมตะกั่ว 
* ถุงกรองที่หมดอายุใช้งาน (Bag Filter) จำนวน 2 ตัน/ปี รวบรวมนำกลับเข้า

เตาหลอม เพ่ือแยกตะกั่วที่เป็นองค์ประกอบมาใช้ใหม่ 
* กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย (Sludge) จำนวน 488 ตัน/ปี จะทำการ

รวบรวม จัดเก็บและส่ งให้บริษัทฯ ที่ ได้ รับอนุญ าตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมนำไปกำจัด 

* น้ำมันกันสนิม/น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว จำนวน 5 ตัน/ปี จะทำการรวบรวมและ
จำหน่ายให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตรับไปปรับปรุงคุณภาพเพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงทดแทนหรือวิธีการอื่นๆที่ได้รับอนุญาตต่อไป 

* ถุงมือและเศษผ้าที่เปื้อนน้ำมัน จำนวน 2 ตัน/ปี จะทำการรวบรวมนำกลับเข้า

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-39 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6. การจัดการของเสีย 
(ต่อ) 
 

เตาหลอม สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการจุดเตา 
* ของเสียอื่นๆ ได้แก่ กระป๋องสี  กระป๋องสเปรย์  ภาชนะบรรจุสารเคมี 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  เป็นต้น จำนวน 0.5 ตัน/ปี จะทำการ
รวบรวมจัดเก็บและส่งให้หน่วยงานท่ีรบักำจัดของเสยีที่ไดร้ับอนุญาตโดยนำไป
ฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) หรือวิธีการอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต 

 
(3) ขยะติดเชื้อจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 0.2 ตัน/ปี จะทำการ
รวบรวมไว้ที่ห้องพยาบาลและส่งไปกำจัดด้วยวิธีเผาทิ้งในเตาเผาขยะติดเช้ือ
โดยเฉพาะซึ่งโครงการจะส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตต่อไป 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 

7. สังคม-เศรษฐกิจ 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อรับทราบและดำเนินการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น (ดังรูปที่ 8-1) 

- กรณีที่พบว่าปัญหาที่ร้องเรียนมีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของโครงการ
โดยตรง โครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เง่ือนไข
และระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยจะมีการแจ้งความ
คืบหน้าอย่างต่อเนื่อง จนกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดำเนินเข้าสู่สภาวะปกติ ใน
กรณีที่ได้มีการวินิจฉัยบ่งช้ีความเสียหายเพื่อเข้าสู่กระบวนการชดเชยโดยมี
เจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วมดำเนินการตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
 

- พื้ นที่ โค รงการและ
ชุมชนรอบโครงการ 
 

- ชุมชนรอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-40 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พิจารณารับแรงงานในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะกับตำแหน่งเข้าทำงานใน
โครงการเป็นอันดับแรก เพื่อให้โรงงานและชุมชนท้องถิ่นสามารถอยู่ร่วมกันได้ 

- มีแผนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการและเปิดโอกาสให้
หน่วยงานราชการในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม 

- มีแผนชุมชนสัมพันธ์ โดยการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การ
ส่งเสริมด้านการศึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษา การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การเข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีของชุมชน เป็นต้น 

- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการดูแลความสงบเรียบร้อยของ
โครงการ 

- จัดเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสารของประชาชนมายังโครงการ ในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ และมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารดังกล่าวแก่ชุมชนอย่างทั่วถงึ 

- ชุมชนรอบโครงการ 
 

- ชุมชนรอบโครงการ 
 

- ชุมชนรอบโครงการ 
 
 

- ชุมชนรอบโครงการ 
 

- ชุมชนรอบโครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

7. สังคม-เศรษฐกิจ 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 
 
 
 
 

- ประสาน/พบปะและสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ผู้นำชุมชน 
ผู้นำพ้ืนท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบ และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยให้มีการพบปะ และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่โดยรอบที่ตั้งโครงการ เช่น กิจกรรมเชิญ
ตัวแทนชุมชนและหน่วยงานราชการโดยรอบที่ตั้งโครงการเยี่ยมชมการ

- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา 5 
กิโลเมตร 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-41 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7. สังคม-เศรษฐกิจ 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 
 

ดำเนินงานของโครงการ โดยนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้าน
ชุมชนสัมพันธ์  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับ
ชุมชน ปีละ 1 ครั้ง  

- จัดให้มีการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อทบทวนเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 

- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา  
5 กิโลเมตร 

 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 

 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 
 
 
 

- จัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ ติดตาม เฝ้า
ระวัง และรับเรื่องร้องเรียน ความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน
โครงการ 

- จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุด
เดียวกับที่ได้มีการแต่งตั้ง ตั้งแต่ระยะก่อสร้างโครงการ โดยกำหนดการ
ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หากมีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถจัดประชุม
ก่อนกำหนดเวลาปกติได้ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา  

5 กิโลเมตร 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

8. อาชีวอนามัยและ
 ความปลอดภัย 
 
 
 

- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ใน
การทำงานเพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย 
รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารรับทราบโดยมีการประชุมเป็น
ประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย เรื่อง กำหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-42 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ความปลอดภัย
ทั่วไป (ต่อ) 
 
 
 

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 
- กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย เพื่อให้มีความเด่นชัดต่อการนำไปปฏิบัติ

ของพนักงานทุกคน 
- - การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการใช้เครื่องมือปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนการซ่อมบำรุง หรือแจ้งผู้ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการรับอุปกรณ์เครื่องมือไปตรวจซ่อมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 

 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 

 - บำรุงรักษาและตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอการลดช่ัวโมงการ
ทำงานที่เกี่ยวกับเสียง ความร้อน และสารเคมีที่เป็นอันตรายให้น้อยลง 
รวมทั้งหมุนเวียนหรือการสับเปลี่ยนหน้าท่ีการปฏิบัติงาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 

 - จัดให้มีพื้นท่ีปฏิบัติงานมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น แสงสว่าง การถ่ายเท
อากาศ ห้องสุขา พื้นที่พักผ่อน เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นประจำ
ทุกวัน พร้อมท้ังดำเนินการแก้ไขสภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยทันที  

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - ติดตั้งป้ายประกาศเตือนในบริเวณที่เสี่ยงอันตรายในตำแหน่งที่สังเกตเห็นได้
ชัดเจน และป้ายแสดงการชำรุดของอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้งาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ในการป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานภายใน
โครงการอย่างเพียงพอ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-43 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ความปลอดภัย
ทั่วไป (ต่อ) 

- จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ฝักบัวฉุกเฉินและอ่างล้างตา ในพื้นที่ต่างๆ 
เช่น พ้ืนท่ีเก็บสารเคมี อาคารส่วนการผลิต เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำรองไว้ในพื้นที่โครงการตลอดเวลา 
รวมทั้งจัดเตรียมรถฉุกเฉินไว้ประจำพื้นท่ีอีก 1 คัน เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบเหตุหรือบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ลักษณะของอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ 
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ สาเหตุและการแก้ไขทุกครั้ง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และมีวิทยุสื่อสารใช้
ในการติดต่อส่งข่าวระหว่างจุดต่างๆ ภายในโครงการ นอกจากนี้พนักงาน
รักษาความปลอดภัยจะได้รับการฝึกอบรมและร่วมฝึกซ้อมการป้องกัน
อัคคีภัยด้วย 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - ไม่เก็บสำรองวัตถุดิบในปริมาณที่มากเกินกว่าพ้ืนท่ีเก็บกองที่จัดเตรียมไว้จะ
รองรับได้ 

- เก็บกองวัตถุดิบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งหมวดหมู่ มีป้ายบอกชนิด
ของวัตถุดิบ วันท่ีรับเข้ามา และสถานะของวัตถุดิบ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อ
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับพนักงานตามลักษณะงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้แก่ 

 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-44 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8.1 ความปลอดภัย
ทั่วไป (ต่อ) 

• ระบบความปลอดภัยในท่ีทำงาน 
• การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและความร้อน 
• การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
• วิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในแต่ละลักษณะงาน 

   

 - ไม่อนุญาตให้มีงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (เช่น งานโลหะที่มีการ ตัด เจาะ 
เชื่อม เจียร์ เป็นต้น) กับระบบดักฝุ่น และระบบท่อของระบบดักฝุ่น เว้นแต่
มีการทำความสะอาดฝุ่นท่ีสะสมแล้วเท่าน้ัน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - ทำความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณโดยรอบพื้นที่ เตาหลอม และ
กระบวนการนำทรายกลับมาใช้ใหม่ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันการ
สะสมของฝุ่น 

- พื้นที่ เตาหลอมและ
กระบวนการนำทราย
กลับมาใช้ใหม่ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

8.2 ความปลอดภัยใน
การทำงาน 

    

(1) ความร้อน - จัดระบบระบายอากาศและการใช้ลมเย็น เพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจสะสม
ในร่างกายพนักงาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - กำหนดให้พนักงานที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าวสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันความร้อน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - ปิดประกาศเตือนให้พนักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่มี
สภาพความร้อนสูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล เช่น
บริเวณเตาหลอม เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-45 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 - พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานบริเวณที่มีความร้อนสูงต้องมีสภาพร่างกายที่

สมบูรณ์สามารถปฏิบัติงานในบริเวณที่มีความร้อนสูงได้ โดยบริษัทต้อง
จัดหาจุดน้ำดื่ม พร้อมกับกำหนดระยะเวลาพัก จุดนั่งพัก และหมุนเวียน
บริเวณการปฏิบัติงาน/พนักงานตามความเหมาะสม 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

(2) แสงจ้าและรังส ี - จัดเวลาทำงานและเวลาพักให้เหมาะสมเพื่อช่วยลดการสะสมความร้อนใน
ร่างกายและอันตรายจากความร้อนตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย              
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสง
สว่างและเสียง พ.ศ. 2554 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - อบรมให้ความรู้เพื่อให้ทำงานอย่างปลอดภัย - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 - ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติงานในระยะเวลาที่สั้นที่สุด เมื่อต้องอยู่ใกล้บริเวณ

ที่มีอุณหภูมิสูงและแสงจ้า 
- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

(3) เสียง - จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานสลับกันไปทำงานในพื้นท่ีที่มีเสียง
ดังเป็นระยะๆ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังและออกกฎระเบียบให้พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันเสียง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (ear plugs)             
ครอบหู (ear muff) โดยเหมาะสมกับการป้องกันระดับความดังเสียง ซึ่ง
พิจารณาจากข้อมูล NRR adjust และ Protected sound ซึ่งสามารถลด
เสียงดังได้ 15-25 เดซิเบลเอ สำหรับการปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง  

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-46 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(3) เสียง (ต่อ) - อบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากเสียงดังและวิธีการใช้อุปกรณ์

ป้องกันเสียงท่ีถูกต้อง 
- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - ตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง
เป็นประจำทุกปี 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - กำหนดให้ตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มี
เสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ และจัดทำโปรแกรมการอนุรักษ์การได้ยิน 
(Hearing Conservation Program) ตามกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ปีละ 1 ครั้ง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - หมั่นตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อลดการเกิดเสียงดัง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

(4) ฝุ่นจากกระบวน 
การผลิต 

- กำหนดระยะเวลาในการสัมผัส เสียงที่ เหมาะสมตามกฎกระทรวง                 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มี
เสียงดัง โดยจัดให้มีการผลัดเปลี่ยนพนักงานสลับกันทำงานเป็นระยะๆ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ผ้าปิดจมูก สำหรับการ
ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีฝุ่นละออง และไอระเหยของตะกั่ว เช่น การเตรียม
วัตถุดิบ งานหลอม เป็นต้น ให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-47 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(4) ฝุ่นจากกระบวน 
การผลิต (ต่อ) 

- จัดให้มีการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (house 
keeping) ภายในพื้นที่กระบวนการผลิต เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่น
ละออง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโรค เช่น ระบบทางเดินหายใจ 
การเอ็กซเรย์ปอด เป็นต้น โดยพิจารณาหมุนเวียนหน้าที่หรือหากพบผู้มี
อาการผิดปกติต้องรีบทำการรักษา 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

(5) อุบัติเหตุ - จัดฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
อุบัติภัยต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ ภายในโครงการ เช่น ประกาศ 
โปสเตอร์ นิทรรศการ เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - กำหนดบริเวณที่เป็นเส้นทางขนส่งโดยรถโฟล์คลิฟท์แยกจากเส้นทางเดิน
ของพนักงานอย่างชัดเจน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 
 
 
 

- การจัดแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ซึ่งแผนงานดังกล่าวเป็นการ
ป้องกันอุบัติเหตุ โดยมุ่งขจัดหรือลดเง่ือนไขที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากคน 
เครื่องจักรและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

- การบริหารงานด้านความปลอดภัย โดยนำกิจกรรมด้านความปลอดภัยแบบ
ต่างๆ มาปฏิบัติ เพื่อให้แผนงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

(6) สารเคมี - ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยใกล้บริเวณพื้นที่เก็บสารเคมี ได้แก่ ฝักบัว
ฉุกเฉิน (shower) และอ่างล้างตา (eye washer)  

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - แยกหมวดหมู่ของสารเคมีเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายเนื่องจากการทำ
ปฏิกิริยา 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - จัดให้มีคู่มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการ
ปฏิบัติงานกรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - ควบคุมให้พนักงานสวมใส่หน้ากากป้องกันขณะทำงาน - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 - สวมใส่ชุดทำงานท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายต่อผิวหนัง - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
8.3 แผนปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน 
- จัดให้มีระบบประสานงานกับโรงพยาบาลและตำรวจดับเพลิง ในกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉนิ 
- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - จัดให้มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ และสัญญาณเสียงแจ้งเหตุเตือนภัย 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับต่างๆ (ดังรูปที่ 8-2 ถึงรูปที่ 8-3) 
ดังนี้  
• แผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับท่ี 1  
• แผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับท่ี 2  
• แผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดบัท่ี 3  

- จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบตัิการฉุกเฉินระดบัท่ี 1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และให้ความร่วมมือในการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 2 และ 3 
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8.4 อุปกรณ์ป้องกัน

และระงับอัคคีภัย 
- จัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการดับเพลิงเป็นประจำ 

หรือตามระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละอุปกรณ์ 
- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในแต่ละพื้นที่  และเป็นไปตาม
มาตรฐานของ NFPA  

- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายนอกอาคารต่างๆ ประกอบด้วย ระบบ
ท่อน้ำดับเพลิง หัวดับเพลิง (hydrant) ชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และแหล่ง
น้ำสำหรับดับเพลิง 

- จัดให้มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

8.5 สุขภาพพนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพประจำปี 
และตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจยัความเสี่ยง การตรวจตามปัจจัยเสีย่งให้
ตรวจโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

- หากผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานมีแนวโน้มผิดปกติให้ทำการ
ตรวจโดยละเอียดอีกครั้งเพื่อยืนยันผล พร้อมทั้งหาสาเหตุหากพบว่ามีความผิดปกติให้
ย้ายพนักงานที่มีความผิดปกติไปทำงานในบริเวณ/แผนกอื่นที่ไม่มีโอกาสสัมผัสกับ
เสียงดัง 

- จัดทำระเบียบปฏิบัติในการนำส่งพนักงานที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยไปยัง
สถานพยาบาลใกล้เคียงที่สามารถให้การรักษาได้ โดยให้มีการโทรแจ้งหน่วยงาน
นั้นๆ ล่วงหน้าก่อนนำส่งตัวผู้ป่วย 
 

- พนักงาน 
 
 
- พนักงาน 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ

แ ล ะ โ ร งพ ย า บ า ล
ใกล้เคียง 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-50 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8.5 สุขภาพพนักงาน 
(ต่อ) 
 

- จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์หา
สาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน
ประจำปีในแต่ละพื้นที่ดำเนินงานโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พร้อมระบุอายุงาน
ของคนงานที่ทำงานในพื้นที่น้ัน และวิเคราะห์ความเช่ือมโยงผลการตรวจวัด
เพื่อเฝ้าระวังสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพด้วย 

- กำหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา (เฉพาะ
ผู้รับเหมารายเดอืนที่ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีของโรงงานเป็นประจำทุกวันซึง่
โครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพเท่านั้น โดยไม่รวมผู้รับเหมา
ในช่วงที่มีการหยุดการผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
ประจำปี (Shutdown/Turnaround)) ในฐานข้อมูลสุขภาพของโรงงานเป็น
ระยะ 30 ปี ภายหลังที่พนักงานออกจากการทำงาน ยกเว้นในกรณี ดังนี้ 
• กรณีที่พนักงานหรือผู้รับเหมาทำงานกับโครงการเป็นระยะเวลาน้อย

กว่า 1 ปี ให้โครงการมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและ
ผู้รับเหมาเมื่อออกจากการทำงาน 

• กรณีที่โครงการจะเลิกดำเนินกิจการให้โครงการส่งบันทึกข้อมูลสุขภาพ
ของพนักงานและผู้รับเหมาให้กับผู้ว่าจ้างของพนักงานและผู้รับเหมา
รายต่อไป หากไม่มีผู้ว่าจ้างรายต่อไป ให้โครงการแจ้งให้พนักงานและ
ผู้รับเหมาทราบสิทธิในการขอบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่โครงการจะเลิกดำเนินกิจการ 

- พนักงาน 
 

 
 
 
- พนักงานและผู้รับเหมา 
 
 
 
 
 
- พนักงาน/พนักงานที่

เป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับ
อักเสบบี (HBs Ag)  

- พนักงาน/พนักงานที่
เป็นผู้ติดเช้ือไวรัสตับ
อักเสบบี (HBs Ag) 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-51 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9. สุนทรียภาพ - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด  4,906  ตารางเมตร  คิดเป็นร้อยละ 10.13 ของพื้นที่

โครงการทั้งหมด  โดยพื้นที่ดังกล่าวห้ามนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- ปลูกต้นไม้ทรงสูงรอบพื้นที่โครงการ เช่น ต้นอโศกอินเดีย ต้นมะฮอกกานี 
ต้นราชพฤกษ์ ต้นปาล์มหางกระรอก ต้นชงโค และต้นสัก เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองออกนอกโครงการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 - กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ
โดยตรง ซึ่งเมื่อมีการเสียหายหรือล้มตายของต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวจะต้อง
จัดหาต้นไม้ใหม่เพื่อนำมาปลูกซ่อมแซม (ตารางที่ 8.3-5) 

- จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกพนักงานให้มีความหวงแหนและเล็งเห็น
ความสำคัญของพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่สีเขียวของ
โครงการเป็นไปอย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

10. สุขภาพ  - รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพนักงานหรือประชาชนท่ี
ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโรงงาน กรณีส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน 
หรือเกิดอุบัติเหตุรุนแรง 

- สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ท้ังในด้านส่งเสริม การฟื้นฟู ป้องกัน
และดูแลรักษาสุขภาพ 

- สนับสนุนโครงการชุมชนที่เน้นสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการเพื่อ
คนในชุมชน 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- สถานพยาบาล

ใกล้เคียงโครงการ 
- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา  

5 กิโลเมตร 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-52 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

- ประสานความร่วมมือในลักษณะคณะทำงานเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพท่ี
ประกอบด้วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ 
เจ้าหน้าท่ีด้านสุขภาพ หน่วยงานท้องถิ่น 

- รวบรวมสถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจของประชาชนใน
ชุมชนโดยรอบโรงงานจากหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมทั้ง วิเคราะห์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและเฝา้ระวังสุขภาพของชุมชน 

- ให้ความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบลและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นทีใ่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกัน
สุขภาพของพนักงานในโรงงานและชุมชน 

- สนับสนุนและสร้างโครงการร่วมกบัชุมชนที่เน้นสร้างเสริมสุขภาพ กจิกรรม
นันทนาการเพื่อคนในชุมชน 

- ให้การสนับสนุนงบประมาณภาครฐัในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และ
วัสดุครภุัณฑ์ ในงานสาธารณสุข 

- ให้การสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี 
- ออกตรวจสุขภาพชุมชนรอบโรงงาน 

- ชุมชนในพื้นท่ีศึกษา  5 
กิโลเมตร 

 - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-53 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.4-1 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 

ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. ระดับเสียง 
- ระดับเสียงท่ัวไป (Leq-24 ชม.) 
- ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 

 
- ตรวจวัด 4 สถานี กึ่งกลางริมรั้ว 4 ด้าน         
• ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N1) 
• ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N2) 
• ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N3) 
• ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4) 

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วัน

ต่อเนื่อง ช่วงเดียวกับการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
(ช่วงที่มีการก่อสร้าง) 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 

- ประเมินค่าระดับการรบกวน - ตรวจวัด 1 สถานี  
• บ้านหนองป ู

 

- ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- บันทึกสาเหตุ จำนวนผู้ ได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายต่อ

ทรัพย์สินและการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 

 
- บันทึกทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ และ

ราย งาน ทุ ก  6  เดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 

3. สังคม-เศรษฐกิจ 
- บันทึกข้อร้องเรียนของประชาชนในชุมชนจากการดำเนินงาน

ก่อสร้าง 

 
- ชุมชนโดยรอบ 

 

 
- บันทึกทุกครั้งท่ีมีข้อร้องเรียน และ

ราย งาน ทุ ก  6  เดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 
 

 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-54 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.4-2 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 
1.1 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซด์ของ

ไ น โ ต ร เ จ น  (Oxides of nitrogen as Nitrogen dioxide) 
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปริมาณตะกั่ว และกรดซัลฟูริก 

(H2SO4) 
 

 

 
 
- ตรวจวัดจำนวน 5 ปล่อง  

(1) ปล่องระบายอากาศ No.1 ตรวจวัด H2SO4  
(2) ปล่องระบายอากาศ No.2 ตรวจวัด TSP  

SO2  NO2 และ Pb  
(3) ปล่องระบายอากาศ No.3 ตรวจวัด TSP  

และ Pb  
 (4 ) ปล่องระบายอากาศ No.4 และ No.5 

ตรวจวัด TSP SO2  NO2  

 
 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ในช่วงที่

ด ำเนิ นการผลิตและ เป็ น ช่วง
เดียวกับที่ทำการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ 

 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 

จำกัด 
 

1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยมีพารามิ เตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่   

ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซด์ของ
ไ น โ ต ร เ จ น  ( Oxides of nitrogen as Nitrogen dioxide) 

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปริมาณตะกั่ว และกรดซัลฟูริก (H2SO4) 
 
 

 
- ตรวจวัดจำนวน 4 จุด  

• บริเวณแนวเขตที่ดินของโรงงานทางด้าน
ใต้ลม (A1) 

• บริเวณชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว (A2) 
• บริเวณค่ายลูกเสือกรุงเทพฯ (A3) 

- ตรวจวัดจำนวน 1 จุด  
• พื้นที่โครงการ (A4) 

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วัน 

ต่อเนื่องกัน 
*  ครั้งท่ี 1 ในช่วงเดือนมีนาคมถึง

เดือนกันยายน 
*  ครั้งท่ี 2 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

ถึงเดือนกุมภาพันธ ์

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 

จำกัด 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-55 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.4-2 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

2. ระดับเสียง 
- ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq-24 hr.) ระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90)  

 
- ตรวจวัด จำนวน 4 จุด  

• ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N1) 
• ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N2) 
• ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N3) 
• ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4) 

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครั้ งละ 7 วัน

ต่อเนื่องกัน ในช่วงที่ดำเนินการผลิต
และเป็นช่วงเดียวกับที่ทำการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 

จำกัด 

- ประเมินค่าระดับการรบกวน 
 
 

- ตรวจวัด 1 สถานี  
• บ้านปลายคลอง  

- ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง
ครอบคุลมวันทำงานและวันหยุด 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 
จำกัด 

 
3. คุณภาพน้ำทิ้ง 
3.1  ตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยโครงการ 

- ตรวจวัด pH, TDS, SS, COD, BOD, TKN Oil&Grease  
- ตรวจวัดปริมาณตะกั่ว ด้วยวิธี Pb Online Analyzer 

 
 

- ตรวจวัด จำนวน 1 จุด  บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง 
ขนาด 150 ลบ.ม.  

 
 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
 
 

 
 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 

จำกัด 

4.   น้ำใต้ดิน 
- ตรวจวัดระดับน้ำจากบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล 
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล

พารามิเตอร์ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ

 
- ตรวจวัดบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล จำนวน 3 

จุด  
• จุดสำรวจที่ 1  
• จุดสำรวจที่ 2  

 
- ปีละ 2 ครั้ง 

 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 
จำกัด 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-56 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.4-2 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

สำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกัน ในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2552 หรือฉบับล่าสุด 
เพื่อสามารถใช้ในการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อการปนเปื้อน
และการสูบใช้น้ำใต้ดินต่อไป 

• จุดสำรวจที่ 3  
 

5. การจัดการของเสีย 
สรุปปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการของ
โครงการและสัดส่วนปริมาณของเสียที่นำไป recycle หรือส่งกำจัด
ต่อหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 

 
- ปีละ 1 ครั้ง 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 

จำกัด 

7.   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
7.1 ความร้อนในสถานประกอบการ  

(heat stress index ในรูป WBGT) 

 
- ตรวจวัด จำนวน 6 จุด  
• บริเวณพื้นท่ีเตาหลอมทุกเตา  

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 

จำกัด 
 

7.2 แสงสว่างในสถานประกอบการ 
 

• ตรวจวัดบริเวณบนโต๊ะทำงานในสำนักงาน
และห้องปฏิบัติการ ทุกจุด 

• ตรวจวัดบริ เวณ โต๊ะตรวจสอบคุณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ ทุกจุด  

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 
 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 
จำกัด 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 

จำกัด 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-57 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.4-2 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

7.3  คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  
• อนุภาคทุกขนาดที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ (Total or 

Inhalable Dust) 
• อนุภ าคทุ กขนาดที่ อาจสูด เข้ าสู่ ระบบทางเดินหายใจได้

(Respirable Dust) 
• ความเข้มข้นของตะกั่ว 

 

 
- ตรวจวัด จำนวน 12 จุด แบ่งเป็นบริเวณละ 3 

จุด ได้แก่ 
• บริเวณเตาหลอม  
• บริเวณห้องผ่าแบตเตอรี่ 
• บริเวณห้องเก็บ Slag 

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 

จำกัด 

7.4 เสียงในสถานประกอบการ 
- ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาทำงาน 12 ช่ัวโมง (Leq 12 hr.) ตาม

กฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม 

- ตรวจวัด จำนวน 5 จุด  
• บริเวณเตาหลอมจำนวน 3 จุด 
• บริเวณห้องผ่าแบตเตอรี่ 2 จุด 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 
จำกัด 

- ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยในแต่ละวันตามเวลาทำงาน 12 
ช่ั ว โม ง  (Time Weighted Average-TWA) ต า ม ก ฎ ห ม า ย
กระทรวงแรงงาน 

- ตรวจวัดลูกจ้างท่ีสัมผัสเสียงดังทุกคน - ตรวจวัดทุก 6 เดือน - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 
จำกัด 

- จัดทำ Noise Contour Map  - พื้นที่ส่วนการผลิต - ตรวจวัดทุกๆ 6 เดือน  - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 
จำกัด 

7.5  ตรวจสุขภาพพนักงาน 
- ตรวจสุขภาพท่ัวไป  
- ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นและการได้ยิน 
- ตรวจความจุปอดและเอ็กซเรย์ปอด 

 
- พนักงานทุกคน 
- พนักงานทุกคน 
- พนักงานทุกคน 

 
- ก่อนเข้าทำงาน และตรวจปีละ 1 

ครั้ง 
 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 

จำกัด 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-58 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.4-2 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

- ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
- สมรรถภาพการทำงานของปอด ตับ และไต 
- ตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงท่ีสัมผัสเป็นประจำทุกปีโดย

ให้เป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ความถี่ ตรวจ
ตามช่ัวโมงการทำงานสะสมโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือ
ร่วมกับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์  

- กำหนดการตรวจรังสีทรวงอกของพนักงานทุกคนก่อนเข้า
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน 

- พนักงานทุกคน 
- พนักงานทุกคน 
- พนักงานในส่วนการผลิต 
 

- ตรวจปีละ 1 ครั้ง 
- ตรวจปีละ 1 ครั้ง 
- ตรวจปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 
จำกัด 
 

7.6  จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานรูปแบบ software โดยมีข้อมูล
ที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

(1)  ข้อมูลทั่วไป กล่าวคือ ช่ือ-สกุล รหัสพนักงาน แผนก (ลักษณะงานท่ี
รับผิดชอบ) น้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย กรุ๊ปเลือด  ข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพต่าง ๆ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ 
กำลังตั้งครรภ์ เป็นต้น 

(2)  ผลการตรวจร่างกายทั่วไปและผลการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  
โดยข้อมูลทั้ง 2 ส่วน จะมีการบันทึกเป็นรายบุคคล และบันทึก
ต่อเนื่องตามรอบของการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน
และผลการตรวจร่างกายอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์
และวินิจฉัยภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพต่าง ๆ โดยแพทย์และนำไปสู่การ
แนะนำการดูแลสุขภาพรายบุคคล 

- พนักงานทุกคน 
 

- ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 
จำกัด 

 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-59 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.4-2 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

7.7 บันทึกสาเหตุ จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
และการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พร้อมรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ
และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานและการทำงาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ และจัดทำรายงาน
สรุปปีละ 1 ครั้ง 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 
จำกัด 

 
7.8  รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วย และการตรวจสุขภาพประจำปี - ภายในพื้นที่โครงการ - ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 

จำกัด 
7.9 ฝึกซ้อมตามผังปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 

จำกัด 
8. ระบบป้องกันอัคคีภัย 
8.1 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งานเสมอ 
8.2 ฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและซ้อมปฏิบัติตามแผน

ฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้ 

 
- จุดที่มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ภายใน

โครงการ 
- พนักงานท้ังหมดทุกคนของโครงการ 

 
- ทุก 3 เดือน 
 
- ปีละ 1 ครั้ง 

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 

จำกัด 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 
จำกัด 

9. สังคม-เศรษฐกิจ 
9.1 สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของ

ครัวเรือน ประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ พ้ืนที่อ่อนไหว 
เช่น ท่ีตั้งสถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เป็นต้น และจุดตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสำรวจสภาพการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งสำรวจดัชนี

 
- ครัวเรือนประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น 

ตัวแทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และสถาน
ประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการภายในรัศมี 
5 กิโลเมตร และพื้นที่อ่อนไหว และชุมชนที่
เป็นจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อมของ
โครงการ ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตาม

 
- รวบรวมปีละ 1 ครั้ง  

 
- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 

จำกัด 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-60 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.4-2 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

ความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index)  หลักวิชาการทางสถิติ พร้อมท้ังแสดงแผนที่การ
กระจายตัวอย่างในการเก็บข้อมูล  

9.2 มีการบันทึก/รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมการ
ติดตามผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนและภายใน
โครงการ รวมทั้งแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำ 

- พื้นที่โครงการและพื้นท่ีโดยรอบโครงการ - รวบรวมข้อมูลทุกเดือน         และ
รายงานผลทุก 6 เดือน 

- บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 
จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-61 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-4  แหล่งกำเนิดและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอากาศของโครงการภายหลังการปรับปรุง  

Stack 

Stack Data Emission Data Concentration Emission Rate (g/s) 

Diameter 
(m.) 

High 
(m.) 

Tem
p. 

(C) 

Velosi
ty 

(m/s) 

Flow Rate 
(m3/hr)1/ 

TSP 
(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 
NO2 

(mg/m3) 
Pb 

(mg/m3) 
H2SO4 

(mg/m3) 

CO 
(mg/m3) 

 

TSP 
(g/s) 

SO2 

(g/s) 

NO2 
(g/s) 

Pb 

(g/s) 
H2SO4 
(g/s) 

CO 
(g/s) 

Stack No.1 0.9 25 40 7.86 17,137.38 - - - - 5 - - - - - 0.02  
Stack No.2 1.2 30 70 17.19 60,816.33 50 104.7 47.03 10 - 286.3 0.84 1.77 0.79 0.17 -  
Stack No.3 1.2 30 50 12.28 46,130.03 50 - - 10 - - 0.64 - - 0.13 -  
Stack No.4 0.6 15 150 7.12 5,107.57 50 52.35 56.44 - - 286.3 0.1 0.11 0.11 - -  
Stack No.5 0.3 12 150 28.49 5,107.57 50 52.35 56.44 - - 286.3 0.1 0.11 0.11 - -  
อัตราการระบายรวมของโครงการปรับปรุง         1.68 1.99 1.01 0.30 0.020  
สิทธิ์การระบายรวมของ
โครงการ2/ 

          
2.180 2.253 0.975 

   

ค่ามาตรฐาน3/       226 40 217          

หมายเหต ุ:  1/ คิดที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภมูิ 25 องศาเซลเซียส ที่ภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 
2/ เกณฑ์ค่าควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ 

    3/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
ที่มา : บริษัทไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกดั, 2563 
 

 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

                                                  

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-62                                                    บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

ตารางท่ี 8.3-5   แผนการบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณแนวป้องกันของโครงการตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

 
ที่มา : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จำกัด, 2563 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ▽ ▽

2 ▽ ▽

3 ▽ ▽

4 ▽ ▽

 ▽ ▽

 ▽ ▽ ▽ ▽

 ▽ ▽

 ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

 ▽

ส ำรวจกำรเกิดต้นไม้และกำรปลูกทดแทน ทุกๆ 1 เดือน

ประเมินผลงำนและก ำหนดแผนงำนเพ่ิมเติม ปีละคร้ัง

ใส่ปุ๋ย ทุกๆ 3 เดือน

ก ำจัดวัชพืช ทุกๆ 6 เดือน

(ในช่วงฤดูแล้ง)

ข้ันตอนกำรเตรียมพ้ืนท่ีปลูก -

(ปรับพ้ืนท่ี ต ำแหน่งท่ีปลูก)

ข้ันตอนปลูกต้นไม้ -

รดน้ ำต้นไม้ ทุกวัน วันละ 1-2 คร้ัง 

เดือน

ข้ันตอนกำรจัดซ้ือต้นไม้ -

รายการ

-ข้ันตอนกำรบ ำรุงรักษำ

ความถ่ี



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

            
                                      

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-63                                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

 
 

รูปที่ 8-1 ผังรับเร่ืองร้องเรียนของโครงการ 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

            
                                      

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-64                                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

 

 

รูปที่ 8-2 แผนการดับเพลิงขั้นต้น (ระดับ 1) 
 
 
 
 
 
 

พบเหตุเพลิงไหม้ 

กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

รายงานเหตุ ต่อผู้จัดการฝ่าย 

พนักงานตัดสินใจ
ว่าดับเพลิงได้ด้วย

ตนเองหรือไม่ แจ้งเหตุ  ต่อหัวหน้า
งาน 

หัวหน้างาน 
1. แจ้งทีมดับเพลิงในพื้นที ่
2. แจ้งผู้จัดการฝ่าย/ผอ.ดับเพลิง 

3. แจ้งวิศวกรรมให้ทำการตัดไฟฟ้าในพื้นที่ 
4. แจ้งให้พนักงานหยุดเดินเครื่องจักรและอพยพออกนอกจุดเกิดเหตุ 

ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการแผนก 
1. แจ้งผอ.ดับเพลิง ให้ทราบโดยทันที 
2. แจ้งทีมควบคุมภาวะฉุกเฉินนำถังดับเพลิงเข้า

ช่วยเหลือ 
 

ดับเองได้ ดับเองไม่ได้ 

ทำการดับด้วยถังดับเพลิง 

รายงานเหตุ  ต่อหัวหน้างาน 

รายงานเหตุ ต่อผู้จัดการทั่วไป 

เข้าสู่แผนระดับ 2 

เข้าสู่แผนบรรเทาทุกข์ (ระหว่างเกิดเหตุ) 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด 
 

            
                                      

PE6018-TNC/Draft CHAP 8/63 8-65                                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8-3 แผนการดับเพลิงขั้นรุนแรงอพยพหนีไฟระดับ 2 และระดับ 3 

 

ไม่สามารถควบคุมเพลิง
ได้ 

เข้าสู่แผนฟื้นฟู 
 

รายงานขอความ
ช่วยเหลือระดับจังหวัด 

ดับได้ 

สรุปผลความเสียหายและ
การบาดเจ็บ 

 

ผู้อำนวยการดังเพลิง 
(EP) 

ให้ทีมดับเพลิงพยายามควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ 

การนิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ซิตี้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง 

อำเภอแปลงยาว 

โรงพยาบาลแปลงยาว 

ดับได้ เข้าสู่แผนฟื้นฟู 

สรุปผลสถานการณ์ ความเสียหาย บาดเจ็บ 

ขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายนอก 

ผู้อำนวยการระดับอำเภอ 
(มีอำนาจสั่งการ) 

ดำเนินงานภายใต้อำนาจ
ระดับอำเภอ  

(แผนระดับอำเภอ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกภาคผนวก  กก    
ภาคผนวกประกอบรายงานภาคผนวกประกอบรายงาน  

บทที่ บทที่ 1 บทนำ1 บทนำ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ภาคผนวก กก--11  

หนังสือขออนุญาตรื้อถอนและติดตั้งเตาหลอม 











 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ภาคผนวกประกอบรายงาน 

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

    ภาคผนวก ข-1 
โฉนดที่ดินของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาคผนวก ข-2 
เอกสารหน่วยงานราชการ 

 
 
 
 









































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

     ภาคผนวก ข-3 
เอกสารข้อมลูความปลอดภัยของสารเคมี 
(Material Safety Data Sheet, MSDS)  

ของวัตถุดิบและสารเคมีของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ตามระเบียบอีซี 91/55/อีอีซี 

 

 
 

 
1. ข้อมูลเก่ียวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย 
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

หมายเลขผลิตภณัฑ:์ 103800  

ช่ือผลิตภณัฑ:์ Iron powder extra pure particle size about 150 ตm  

 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง 

บริษทั: บริษทั เมอร์ค จ ากดั 
ชั้น 9 อาคาร มอนเทอเรย ์2170 ถนน เพชรบุรีตดัใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 

โทรศพัท ์: (662) 308 - 0218 

 

 

 
2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเก่ียวกับส่วนผสม 

เลขรหัสซีเอเอส: 7439-89-6 
 

เลขดชันีอีซี: - 
 

มวลต่อโมล: 55.85 
 

เลขอีไอเอ็นอีซีเอส: 231-096-4 
 

สูตรโมเลกุล: Fe 

 

 
3. ข้อมูลเก่ียวกับอันตราย 
จากขอ้มูลท่ีมีอยู ่ไม่ตอ้งมีการก าหนดประเภท อนัตรายของสารเคมี (ประเภทของสารเคมีอนัตรายแสดงไวใ้นขอ้ก าหนดของ 67/548/อีอีซี ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดท่ีใชส้ าหรับ
ประเทศสมาชิก) 

 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
 
เมื่อเขา้ตา: ชะลา้งออกดว้ยน ้า 
เมื่อกลืนกิน: ปรึกษาแพทยห์ากรู้สึกไม่สบาย 

 

 
5. มาตรการการผจญเพลิง 
สารดบัไฟท่ีเหมาะสม: 

น ้า 

 
ขอ้มูลอนัตรายอื่น: 

เก็บห่างจากแหล่งก าเนิดประกายไฟ อนัตรายจากการระเบิดของฝุ่น 

 

 
6. มาตรการเม่ือมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ 
กวาดขณะแห้ง ส่งไปก าจดั ลา้งส่วนท่ีเหลือออกดว้ยน ้า 



 

 
7. การจัดการและการเก็บรักษา 
การจัดการ: 

ไม่มีขอ้บงัคบัอื่น 

 
การเก็บ: 

ปิดให้แน่นและเก็บในท่ีแห้ง 

 

 
8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล 
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล: 

การป้องกนัระบบหายใจ: จ าเป็น เมื่อมีฝุ่น 

การป้องกนัตา: จ าเป็น 

ขอ้ควรปฏิบติั ลา้งมือหลงัการท างานกบัสาร 

 

 
9. สมบัตทิางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะ: 
 

ของแขง็ 
  

สี: 
 

เทา 
  

กลิ่น: 
 

ไม่มีกลิ่น 
  

ค่าพีเอช 
  

ไม่มีขอ้มูล 
 

จุดหลอมเหลว 
  

1536 ฐC 
 

จุดเดือด 
  

ไม่มีขอ้มูล 
 

อุณหภูมิติดไฟ 
  

> 200 ฐC 
 

จุดวาบไฟ 
  

ไม่มีขอ้มูล 
 

ขอบเขตการระเบิด ล่าง 
 

ไม่มีขอ้มูล 
 

 
บน 

 
ไม่มีขอ้มูล 

 

ความหนาแน่น 
 

(20 ฐC) 7.87 g/cm3 
 

ความสามารถในการละลาย น ้า (20 ฐC) ไม่ละลาย 
 

ขนาดอนุภาค 
  

150 ตm 
 

 

 
10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง 

ไม่มีขอ้มูล 

 
สารที่ต้องหลีกเลี่ยง 

ดว้ย ฮาโลเจน , สารประกอบของฮาโลเจน-ฮาโลเจน , ฟลูออรีน , สารประกอบเปอร์รอกซี , ไนโตรเจนออกไซด ์, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ดว้ย : สารประกอบแอมโมเนียม , 
เปอร์คลอเรต และ กรด ( ไฮโดรเจน ) ระเบิดได ้

 



ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย 

ไม่มีขอ้มูล 

 

 
11. ข้อมูลทางพิษวิทยา 
ผลกระทบต่อร่างกาย: 

โดยปกติไม่ก่อให้เกิดอนัตราย หากมีการใชแ้ละจดัการสารเคมีอยา่งเหมาะสม รวมไปถึง ผลจากฝุ่นละออง: ระคายเคืองต่อ ตา , ทางเดินหายใจ 

 

 
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 

ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใชแ้ละจดัการกบัผลิตภณัฑอ์ยา่งเหมาะสม 

 

 
13. มาตรการการก าจัด 

ผลิตภัณฑ์: 

ไม่มีกฎขอ้บงัคบัของอีซีว่าดว้ยการก าจดัสารเคมีหรือกากเคมีซ่ึงมกัจะถือว่าเป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและขอ้บงัคบัในการก าจดัของเสียเฉพาะเหล่านั้น 
โปรดติดต่อผูรั้บผิดชอบหรือบริษทัรับก าจดัของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีก าจดั 

 
บรรจุภัณฑ์: 

ก าจดัตามระเบียบราชการ หีบห่อท่ีปนเป้ือนสารเคมีให้จดัการเช่นเดียวกบัตวัสารเคมี ส าหรับหีบห่อท่ีไม่เป้ือนให้ก าจดัเหมือนของเสียตามบา้นหรือน ามาใชใ้หม่ หากไม่มี
ขอ้ก าหนดอื่นเป็นพิเศษ ติดต่อบริษทัผูผ้ลิตตามที่ระบุในฉลาก 

 

 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขนส่ง 

 

 
15. ข้อมูลเก่ียวกับข้อก าหนด 

การติดฉลากตามระเบียบอีซี 

ขอ้มูลเก่ียวกบัอนัตราย: --- 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความปลอดภยั: --- 

 
ระเบียบของเยอรมัน 

ระดบัมลพิษต่อแหล่งน ้า 0 (โดยปกติ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ) 

 

 
16. ข้อมูลอ่ืน 

ไม่มีขอ้มูล 

 



Material Safety Data Sheet 

First part : The chemical name of an article is called 

Name of goods:  Foundry Coke  

Synonyms:  Coke 

 

Second part : Composition / composition information 

 

Composition of the harmful thing  Content  CAS No.  

NONE ASH, FIXED CARBON 65996-77-2 

 

The third part : Dangerous summary 

Invade the way :  Suck The food is entered Absorbed by the cover  

The health is 

endangered:  

Harmful to body after sucking, take in or absorb through the skin. 

Have function of stimulating on eyes , skin and mucous membrane.  

 

 

The fourth part : First aid measure 

The skin keeps in 

touch:  

Wash completely with the suds and branch water. Seek medical advice .  

Eyes keep in touch:  Drawing back the eyelid, the branch water is washed for 15 minutes by 

flowing.  

Suck:  Break away from between scene and fresh place of air. Seek medical 

advice .  

The food is entered :  Persons who obey by mistake , oral milk, soya-bean milk or egg white, 

seek medical advice .  

 

 

The fifth part : Fire control measure 

Dangerous 

characteristic:  

The explosibility take place and react with potassium chlorate or three 

Fluorine bromine. The violent response take place with seven Fluorine 

iodine ,etc.. Reflect with the hydrogen cyanide that turns into three 

explosive chlorine nitrogen. Resolved by the high fever, emit the 

poisonous exhaust gas .  

The fire fighter's 

individual protects:  

for fire beyond the incipient stage, emergency responders in the 

immediate hazard area should wear bunker gear, in addition wear other 

appropriate protective equipment as conditions warrants. 

Flash point(degrees 

Centigrade ):  

Not Applicable 

 

 

The sixth part : Let out emergency processing 

Emergency processing:  It is considered good practice to wear gloves when handling chemicals 



approved eye protection safeguard against potential eye contact, 

irritation, orinjury is recommended depending on conditions of use a 

face shield may be necessary. 

 

 

The seventh part : Operate and handle and store 

Operate the 

precautions:  

The use of appropriate respiratory protection is advised when 

concentrations exceed and established exposure limits. Don’t wear 

contaminated clothing or shoes. Use good personal hygiene practices. 

Store the precautions:  Use and store this material in cool, dry, well-ventilated areas away 

from heat and all sources of ignition. Store only in approved 

containers. Keep away form any incompatible material. 

 

 

The eighth part : Contact control / the individual to protect 

The project is 

controlled:  

wear gloves, use a face shield may be necessary. 

The respiratory system 

is protected:  

Worker should wear the gauze mask for homework.  

Eyes are protected:  Wear mask. 

Hands are protected:  Wear and protect gloves.  

Other shelter:  A source of clean water should be needed for flushing eyes and skin, 

Impervious clothing should be worn as needed. 

 

 

The ninth part : Physics and chemistry characteristic 

The appearance and properties:  black  /  No Odor 

Point (degrees Centigrade ):  None 

Boiling point (degrees Centigrad): Not Applicable                                                     

Main use:  Used in foundry and metallurgy field 

 

 

The tenth part : The stability and response activation 

Stability:  Under the normal atmospheric temperature atmosphere 

Steady  

Prohibit mixing things :  Strong acid , alkali .  

Avoid the condition that is contacted:  Contact the moist air.  

Get together and endanger:  Can't appear  

Resolve results:  Nitrogen oxide , chlorine hydrogen , ammonia.  

 

 

The 11th part : Toxicology materials 



Subnormal temperature and chronic toxicity :  NONE 

Irritating:  NONE 

It is quick to cause:  NONE 

Cause sudden change:  NONE                                                                   

Cause lopsidedly :  NONE 

Carcinogenic:  NONE 

 

 

The 12th part : Ecology materials 

Ecological toxicity toxicity :  NONE 

Biological degradability:  NONE 

Nonbiological degradability:  NONE 

Biology is collected living beings accumulating richly:  NONE                                                   

 

 

The 13th part : Discard and handle 

 

 

The 14th part : Transportation information 

Classification of the 

packaging:  

NONE 

Method of the 

packaging:  

NONE 

Transport the 

precautions:  

Store it in the shady and cool , dry , ventilate and good storehouse. Keep 

away from kindling material , heat source. Keep the container sealing. 

Prevent being made moist and drenched with rain. Should preserve with 

alkali , oxidant , moist article , edible industrial chemicals ,etc. 

separately . Unload with light packs and lightly while carrying , prevent 

the packaging and container from being damaged . Partial shipment and 

UN serial number:  NONE 

Packing mark:  NONE 

Classification of the 

packaging:  

NONE 

Discard the method 

of handling ::  

Use this material in chemical or physical change or contamination may 

subject it to regulation as a hazardous waste. Along with properly 

charactering all waste materials, consult state regarding the proper disposal of 

this material. 

Transport the 

precautions:  

Store it in the shady and cool , dry , ventilate storehouse. Keep the container 

sealing. Prevent being made moist and drenched with rain. prevent the 

packaging and container from being damaged.Partial shipment and carry 

homework should pay attention to the personal protection. 



carry homework should pay attention to the personal protection.  

 

 

The 15th part : Regulation information 

Safety management regulation of domestic chemicals: NONE 

Safety management regulation of international chemicals:  NONE                                                 

 

 

The 16th part : Other information 

List of references:  1.Zhou GuoTai, the safe practice pandect of chemical hazardous articles, 

the publishing house of chemical industry, 1997 2. The poisonous 

chemicals management office of State Bureau of Environmental Protection, 

chemical research institute of Beijing arrange jointly, chemicals toxic 

regulation environmental data manual, China Environmental Science Press. 

1992 3.Canadian Centre for Occupational Health and Safety, CHEMINFO 

Database.1998 4.Canadian Centre for Occupational Health and Safety, 

RTECS Database, 1989  

Other information:  NONE 

MSDS revises date:  NONE 

 



Soda Ash (Light and Dense) 
Material Safety Data Sheet 

1. Company and Product Identification 
1.1 Product Name: Soda Ash 
Chemical Name: Sodium carbonate, anhydrous. 
Synonyms: Soda salt, soda crystal, disodium carbonate. 
Chemical Formula: Na2CO3 
Molecular Weight: 105.99 
CAS Number: 497_19_8 
Grades/Trade Names: SODA ASH DENSE, SODA ASH LIGHT 
1.2 Recommended Uses: Glass industry, chemical intermediates, metallurgy, soaps 
and detergents, pulp & paper, flue gas emissions, coal treatment, ion exchange 

2. Composition/Information on Ingredients 
INGREDIENTS FORMULA MOLECULAR WT. WT. PERCENT CAS # 
Sodium Carbonate Na2CO3 105.99 99.2 497_19_8 
Water H2O 18.02 0.5 7732_18_5 
Sodium Sulfate_ Na2SO4 142.04 0.03 7757_82_6 
Sodium Chloride_ NaCl 58.44 0.7 7647_14_5 

3. Hazards Identification 
Emergency Overview: Sodium carbonate is an odorless, white granular solid, irritating to 
mucous 
membranes and eyes. 
3.1 Route of Entry: Inhalation: Yes Skin: Yes Ingestion: Yes 
3.2 Potential Effects of exposure: Irritating to mucous membranes and eyes. 
Inhalation: Irritating to mucous membranes and eyes. 
Eyes: Severe eye irritation, watering, redness and swelling of the eyelids. Risk of serious 
or permanent eye lesions. 
Skin contact: May cause skin irritation, seen as redness and swelling. In the presence 
of moisture or sweat, irritation may become more severe leading to rash. May cause dry 
and chapped skin. 

JIANGSU DEBANG XINGHUA CHEMICAL JOINT-STOCK CO., LTD. 
No.51, Jianghua South Road, Haizhou District, Lianyungang City, Jiangsu, P.R.China 
Ingestion: May cause severe irritation and risk of burns to the mouth, throat, esophagus 
and stomach. Ingestion of large quantities can cause nausea and vomiting (bloody) 
abdominal cramps and diarrhea (bloody). 
Carcinogenicity: See section 11.3 

 MC Industrial Chemical Co., Ltd.  
 
Basic Chemical Division 
 Metro Building 180-184  Rajawongse Road, Chakrawad, Samphanthawongse, Bangkok 10100, Thailand. 
Tel. 02 2250200, 02 6229777 Fax. (662) 2249839,2247700 

  



4. First_Aid Measures 
General Recommendations: Skin irritation may be aggravated in persons with existing skin lesions. 
Breathing of dust may aggravate asthma or other chronic pulmonary diseases. 

4.1 Inhalation: Remove subject to a dust free environment and blow nose. If breathing 
is difficult or has stopped, administer artificial respiration. If any irritation is present, seek 
medical attention. 
Eyes: 
• In cases of splashing of concentrated solution in the eyes and face, treat the eyes first, 

and then continue first aid as defined under “contact with the skin.” 

• WITHOUT LOSS OF TIME: Rinse the eyes with running water for 15 minutes, 
maintaining the eyelids wide open to eliminate the product. Protect the eyes from strong 
light. Consult a physician or ophthalmologist in all cases. Transport subject to a medical 
facility. 
Skin: Remove shoes and contaminated clothing, under a shower if necessary. Wash the 
affected area with luke_warm water. Dry carefully. In case of persistent pain or 
reddening, consult a physician. Provide clean clothes. 
Ingestion: SEEK MEDICAL ATTENTION. 
If the subject is completely conscious: 
• Do not induce vomiting. 

• Remove any evidence of the product from the person’s mouth. 
If the subject is unconscious: 
• DO NOT ATTEMPT TO GIVE ANYTHING BY MOUTH TO AN UNCONSCIOUS 
PERSON. 

5. Fire_Fighting Measures 
5.1 Flash point: Non combustible. 
5.2 Auto_ignition Temperature: Not applicable. 
5.3 Flammability Limits: Not applicable. 
5.4 Unusual Fire and Explosion Hazards: None. 
5.5 Extinguishing Methods 
Common: In case of fire in close proximity, all means of extinguishing are acceptable. 
��� Fire Fighting Procedures: Not applicable 
. 

6. Accidental Release Measures 
6.1 Precautions: Avoid excessive dust. 
6.2 Cleanup methods: Clean up uncontaminated material and recycle into process. Place 
unusable material into a closed, labeled container compatible with the product. 
6.3 Precautions for protection of the environment: Clean up residual material by washing 
area with water. Do not flush to drain. Prevent material from entering public sewer systems or any 
waterways. Dispose of waste in accordance with applicable federal, state, and local environmental 
laws and regulations. 

7. Handling and Storage 
7.1 Handling: Avoid prolonged or repeated contact with the skin or eyes. Do not wear 
contact lenses without proper eye protection when using this product. Avoid prolonged or 
repeated breathing of dusts. Use vacuum or wet mop to clean up dust. 
7.2 Storage: Keep in a closed, properly labeled container in a dry area away from acids. 



Protect from physical damage. 
7.3 Specific Uses: See Section 1.2 
7.4 Other precautions: None. 
7.5 Packaging: jumbo bag or PP-PE small bag 

8. Exposure Controls/Personal Protection 
8.1 Exposure Limit Values 
Authorized limit Values TLV ACGIH USA (2002) OSHA PEL NIOSH REL (1994) 
Soda Ash — Nuisance Dust_ — 

5mg/m3 (Respirable Fraction), 
15 mg/m3 (Total Dust). 
ACGIH and TLV are registered trademarks of the American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists. 
8.2 Exposure Controls: 
8.2.1 Occupational Exposure Controls: 
8.2.1.1 Ventilation: In places with the possibility for creating excessive dust in excess of 
exposure 
limits, ventilation should be provided. 
8.2.1.2 Respiratory protection: In case of significant or accidental dust emissions, 
a NIOSH/MSHA approved dust respirator should be worn. 
8.2.1.3 Hand protection: Chemical resistant gloves. 
8.2.1.4 Eye protection: In cases of significant dust, dust proof goggles are recommended. 
8.3 Other precautions: Chemical protective clothing in dusty areas. An eyewash and 
safety shower should be nearby and ready for use. Use good hygiene practices when 
handling this product including changing work clothes after use. Do not eat, drink or 
smoke in areas where this material is handled. 

9. Physical and Chemical Properties 
9.1 Appearance: Granular solid 
Color: White 
Odor: Slightly pungent 
9.2 Important Health, Safety and Environmental information: 
pH: 11.6 (1% solution) 
Change of state: 
Melting point: 851°C (1564°F). 
Boiling point: Not Applicable. 
Decompositon Temperature: Beginning at 400°C (752°F). 
Flash Point: Not Applicable. 
Flammability: Not Applicable. 
(solid, gas) 
Explosive Properties: Not Applicable. 
Oxidizing Properties: None; Mild corrosive 
Vapor Pressure: Not Applicable. 
Relative Density: 
Specific gravity (H2O=1): 2.533 @ 25°C (77°F) 
Solubility: 



Water: 33% maximum by weight in water. 
Fat: Not Applicable. 
Partition coefficient: P (n_octanol/water): Not applicable 
Viscosity: Not Applicable. 
Vapor Density (air=1): Not Applicable. 
Evaporation Rate: Not Applicable. 
9.3 Other Information: Bulk Density: 62.0 lbs/ft3 (1000 kg/m3). 

10. Stability and Reactivity 
Stability: Stable at ambient temperature and atmospheric pressure. 
10.1 Conditions to avoid: Hygroscopic; protect from moisture. Mixing of acid and 
sodium carbonate 
solutions could cause CO2 evolution and severe splattering. 
10.2 Materials and substances to avoid: Reacts with strong acids. Under certain 
conditions, 
may react with Al, P2O5, F2, Li and 2, 4, 6_trinitrotoluene. Reacts with acids and 
releases 
large volumes of CO2 gas and heat. Soda ash and lime dust in the presence of moisture 
may form caustic soda, which may cause burns. 
10.3 Hazardous decomposition products: Carbon dioxide (CO2) is evolved at very high 
temperatures (1000°C, 1832°F) or when mixed with acids. 
10.4 Hazardous Polymerization: Not Applicable. 

11. Toxicological Information 
11.1 Acute toxicity: 
Inhalation: LC50, 2 h, rat, 2.3 mg/l 
Oral: LD50, rat, >2,000 mg/kg 
Dermal: LD50, rabbit, >2,000 mg/kg 
Irritation: Rabbit, non_irritant (skin). Rabbit, irritant (eyes). 
11.2 Chronic toxicity: Inhalation, rat, Target Organ: lungs, 0.07 mg/l, observed effect. 
In vitro, no mutagenic effect. Oral route (gavage), various species, 179 mg/kg, 10 days, 
no teratogenic effect. 
11.3 Carcinogenic Designation: None. 

12. Ecological Information 
12.1 Acute ecotoxicity: 
• Crustaceans, Daphnia magna, EC50, 48 hours, 265 mg/l. 
• Fishes, Lepomis macrochirus, LC50, 96 hours, 300 mg/l. 
• Algae, Nitszcheria linearis, EC50, 5 day, 242 mg/l. 
12.2 Chronic ecotoxicity: Phytoplankton, EC, biomass, 7 day, 14 mg/l. 
12.3 Mobility: Considerable solubility and mobility 
12.4 Degradation 
Abiotic: 
• Water, hydrolysis. Degradation's products: carbonate (pH.10/bicarbonate 
(pH 6_10)/carbonic acid/carbon dioxide (pH<6)) 
• Soil_result: Not applicable (inorganic compound). 
Biotic: Not Applicable (inorganic compound). 



12.5 Potential for bioaccumulation: Log Po/w: Result_ Not Applicable (inorganic 
compound). 
12.6 Other adverse effects /Comments: Observed effects are related to alkaline properties 
of product. Product is not significantly hazardous for the environment. 

13. Disposal Considerations 
13.1 Waste treatment: Sodium Carbonate is not a listed hazardous waste under 40 CFR 
261. 
However, state and local regulations for waste disposal may be more restrictive. Spilled 
product should be disposed of in an EPA approved disposal facility in accordance with 
applicable national, state and local environmental laws and regulations. 
13.2 Packaging treatment: To avoid treatments, use dedicated containers where possible. 
Rinse the empty containers and treat the effluent in the same way as waste. Consult 
current federal, state and local regulations regarding the proper disposal of emptied 
containers 
13.3 RCRA Hazardous Waste: Not Listed. 

14. Transport Information 
Mode DOT IMDG IATA 
UN Number Not a regulated Not a regulated Not a regulated 
hazardous material hazardous material hazardous material 
Other It is recommended that ERG guide # 111 be used for all non DOT regulated 
material. 
STCC#: 28_123_22 

15. Regulatory Information 
National Regulations (US) 
TSCA Inventory 8(b): Yes 
SARA Title III Sec. 302/303 Extremely Hazardous Substances (40 CFR355): No 
SARA Title III Sec. 311/312 (40 CFR 370): 
Hazard Category: Acute health hazard; Chronic health hazard. 
Threshold planning quantity: 10,000 pounds 
SARA Title III Sec. 313 Toxic Chemical Emissions Reporting (40 CFR 372): No 
CERCLA Hazardous Substance (40CFR Part 302) 
Listed: No 
Unlisted Substance: No 
Characteristic: Not Applicable. 
State Component Listing: 
State Comment: No Data. 
National Regulations (Canada) Canadian DSL Registration: Yes 
WHMIS Classification: D_2_B — Material causing other toxic effects. 
This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the Controlled 

Products Regulations and the 
MSDS contains all the information required by the Controlled Products Regulations. 

EEC Labeling: Name of dangerous products_sodium carbonate. According to Annex I of 
Dir. 
67/548/EEC (19th ATP: Dir. 93/72/EEC) 



Symbols Xi Irritant 
Phrases R 36 Irritating to eyes 
Phrases S (2) Keep out of reach of children 
22 Do not breathe dust 
26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water 
and seek medical advice. 
Provisional classification of WG from EU_DGXI_1/3_04_98. 

16. Other Information 
16.1 Ratings: 
NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION) 
Health = 2 Flammability = 0 Instability = 0 Special = None 
HMIS (HAZARDOUS MATERIAL INFORMATION SYSTEM) 
Health = 2 Fire = 0 Reactivity = 1 PPE = Supplied by User; dependent on local 
conditions 
16.2 Other Information: 
The previous information is based upon our current knowledge and experience of our 
product and is not exhaustive. It applies to the product as defined by the specifications. In 
case of combinations of mixtures, one must confirm that no new hazards are likely to 
exist. In any case, the user is not exempt from observing all legal, administrative and 
regulatory procedures relating to the product, personal hygiene, and integrity of the work 
environment. (Unless noted to the contrary, the technical information applies only to pure 
product).To our actual knowledge, the information contained herein is accurate as of the 
date of this document. However, neither Hongxiang International Industry Co.,Ltd. nor 
any of its affiliates makes any warranty, express or implied, or accepts any liability in 
connection with this information or its use. This information is for use by technically 
skilled persons at their own discretion and risk and does not relate to the use of this 
product in combination with any other substance or any other process. This is not a 
license under any patent or other proprietary right. The user alone must finally determine 
suitability of any information or material for any contemplated use, the manner of use 
and whether any patents are infringed. This information gives typical properties only and 

is not to be used for specification purposes. 
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SECTION1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 
1.1.  Product identifier 
Substance name:  Antimony (massive) 
Chemical formula:  Sb 
Trade name:   Antimony metal 
CAS:    7440-36-0 
EINECS:    231-146-5 
REACH Registration number: 01-2119475609-24-0015 
 
1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 
1.2.1. Relevant identified uses 

Scenario Number Exposure scenario title as presented in Annex I 

1 Use of antimony containing materials in the recycling/production of antimony metal 

2 Industrial use of antimony metal in the production of diantimony trioxide 

3 Use of antimony metal in the production of antimony trisulfide 

4 
Industrial use of antimony metal or antimony containing alloys in the production of alloys in foils, ammunition, 
batteries, extruded pipe and tube 

5 
Industrial use of antimony metal in electrical and mechanical carbon products, seal and pump industry, 
impregnating agent for porous carbon and graphite ceramics, recordable media 

6 Industrial use of antimony metal in semiconductors  

7 Industrial use of antimony metal in explosives 

8 Professional uses of antimony metal preparations (including solder, explosives) 

9 
Professional uses of antimony metal containing articles including ammunition, recordable media, electrical and 
mechanical carbon products, seal and pump, carbon and graphite ceramics 

The major use of antimony is an industrial use of antimony metal in the production of diantimony trioxide and 

diantimony trisulfide, use of antimony metal in the production of alloys, semiconductors and recordable media, and 

professional uses of antimony metal preparations and of antimony metal containing articles. 

1.2.2. Uses advised against:  
There are no uses advised against. 
 
1.3. Details of the supplier of the safety data sheet 
Trademet Sa , Place Gustave Baugniet 2, B-1390 Grez-Doiceau, Belgium 
Tel (32) 10 84 1837 / Fax (32) 10 84 1632 
PIC for eSDS – Mr M Winterton tel (44)1984 624224 (not 24 hours) e mail trademetuk@aol.com 
 
1.4. Emergency telephone number  
Poison centre in Belgium (32) 70 245 245 (24 hours) 

mailto:info@trademet.be
mailto:trademetuk@aol.com
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SECTION2: HAZARDS IDENTIFICATION 
2.1 Classification of the substance or mixture 
2.1.1 Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) 
Not classified 

2.1.2 Classification according to Directive 67/548/EEC 
Not classified 

2.2 Label elements  
2.2.1 Labeling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) 
Under CLP “Derogation from labelling requirements for the massive antimony metal in accordance with article 
23(d) of the CLP” 
 
For more information on human health and environmental effects: see sections 9 to 12 of this eSDS 
 
2.3 Other hazards  
The substance does not meet the criteria for a PBT or vPvB substance. 
No environmental or physico-chemical hazards identified. 

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 
3.1 Substance 

   Classification 
Ingredient name Identifiers % (w/w) Directive 

67/548/EEC 
Regulation (EC) No. 

1272/2008 

Main constituent 

antimony REACH#  
01-2119475609-24-
0015 
EC: 231-146-5 

CAS: 7440-36-0 

>= 89,45% Not classified Not classified 

Impurity 

arsenic EC: 231-148-6 

CAS: 7440-38-2 

Index: 033-001-00-X 

< 0.25% Present at a level below that to be taken into 
account for classification 

Stabilizing additive 

-     

 

mailto:info@trademet.be
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Lead (EC 231-100-4; CAS 7439-92-1) is not classified and therefore does not contribute to the classification of Sb. 
The supplier has currently no knowledge on additional ingredients that are classified and that contribute to the 
classification of the substance. 
See certificate of analysis for more information on impurity levels. 
See Section 16 for the full text of the R- and H-phrases cited above. 
 
 
SECTION 4: FIRST AID MEASURES 
4.1 Description of first aid measures  
General advice 
First-aiders should wear suitable personal protective equipment (see section 8) in case of possible skin or eye contact. 
 
Following inhalation 
Not applicable. 
 
Following skin contact 
If normal occupational hygiene measures are maintained, there is no such foreseeable health hazard from antimony. 
Wash with water. 
 
Following eye contact 
Seek medical attention. 
 
After ingestion 
Seek medical attention. 
 
4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed  
Acute or delayed effects are not anticipated for antimony.  
 
4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed  
Not appropriate (see 4.2). 
 
SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES 
5.1 Extinguishing media  
5.1.1 Suitable extinguishing media 
Use fire fighting measures that suit the environment. 
The product is not combustible and does not support the combustion. 
 
5.1.2 Unsuitable extinguishing media 
None. 

mailto:info@trademet.be
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5.2 Special hazards arising from the substance or mixture  
None. 
 
5.3 Advice for firefighters  
Wear a self-contained breathing apparatus and a fully protective suit and gloves. Dispose of fire debris and 
contaminated fire fighting media in accordance with official regulations. 
 
SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures  
6.1.1 For non-emergency personnel: 
Although the substance has no acute toxicity, it is advised to avoid contact with skin, eyes, and clothing – wear suitable 
protective equipment (see section 8). 
 
6.1.2 For emergency responders: 
Although the substance has no acute toxicity, it is advised to avoid contact with skin, eyes, and clothing – wear suitable 
protective equipment (see section 8). 
 
6.2 Environmental precautions  
Although the substance is not classified as dangerous to the environment, it is advised that in the event of an accidental 
release the product should be prevented from reaching the sewage system or any water course and penetrating the 
ground/soil. 
Dispose of spilled material in accordance with the relevant regulations. 
See section 13 for disposal considerations. 
 
6.3 Methods and material for containment and cleaning up  
Sweep all spilled material or use an appropriate industrial vacuum cleaner. 
Collect spilled material in suitable containers or closed plastic bags for recovery or disposal. 
In case of disposal dispose spilled material or contaminated material as waste as described in section 13. 
 
6.4 Reference to other sections  
For more information on exposure controls/personal protection or disposal considerations, check section 8 and 13 of 
this safety data sheet. 
 
SECTION 7: HANDLING AND STORAGE 
7.1 Precautions for safe handling 
7.1.1 Protective measures 

mailto:info@trademet.be
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As a precautionary measure, the wearing of gloves for mechanical protection, long sleeved overalls and closed footwear 
is suggested. For more information see the relevant Exposure Scenario, Annex I and check section 2.1: Control of 
workers exposure. 
 
7.1.2 Advice on general occupational hygiene 
Avoid ingestion. General occupational hygiene measures are required to ensure a safe handling of the substance. These 
measures involve good personal and housekeeping practices (i.e. regular cleaning with suitable cleaning devices), no 
eating, drinking and smoking at the workplace and wearing standard working clothes and shoes unless otherwise stated. 
Wash hands after use. 
Remove contaminated clothing and protective equipment before entering eating areas. 
Shower and change clothes at end of work shift. Do not wear contaminated clothing at home. Do not blow dust off with 
compressed air. 
 
7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities 
Store in well ventilated dry area. 
Do not store in open inadequate mislabeled packaging. 
For more information see the relevant Exposure Scenario, Annex I and check section 2.1: Control of workers exposure. 
 
7.3  Specific end use(s)  
Check the identified uses in section 1.2 of this safety data sheet.  
For more information see the relevant Exposure Scenario, Annex I and check section 2.1: Control of workers exposure. 
 
SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION 
An overview of the assigned protection factors (APFs) of different RPE (according to BS EN 529:2005) can be found in the 
glossary of MEASE (www.ebrc.de/mease.html). 
 
8.1 Control parameters 
8.1.1 National limit values 
 
The following national limit values for Antimony and Antimony compounds apply: 
 

Country Occupational 
exposure 
limit 
(expressed as 
Sb) 

Maximum 
exposure 
time 

Document 
number–
Date 

Title Link to the legislation 

UK 0.5 mg/m³ 
(as Sb) 

8h TWA  Second 
edition - 
2011 

Antimony and 
compounds  

Health and Safety Executive- 
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf 

mailto:info@trademet.be
http://www.ebrc.de/mease.html
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf
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German 
MAK-
Commis
sion 

Not 
established 

 2009 Antimony and 
its inorganic 
compounds 
(inhalable 
fraction) 

Senate Commission for the Investigation of 
Health Hazards of Chemical Compounds in the 
Work Area  
http://www.dfg.de/en/dfg_profile/statutory_b
odies/senate/health_hazards/index.html  

Finland 0.5 mg/m³ 8h TWA 2009  Antimony and  
its compounds 

The Ministry of Social Affairs and Health- 
http://pre20090115.stm.fi/hm1113394626349
/passthru.pdf 

Belgium 0.5 mg/m³ 
(as Sb) 

8h TWA 2010 Antimony and 
its compounds 

Service public fédéral Emploi, Travail et 
Concertation sociale- 
http://www.emploi.belgique.be/WorkArea/sho
wcontent.aspx?id=23914  

France 0.5 mg/m³ 
(as Sb) 

8h TWA 2012 Antimony and 
its compounds 

Institut National de Recherche et de Sécurité - 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheq
ue/doc/publications.html?refINRS=ED%20984   

Spain 0.5 mg/m³ 
(as Sb) 

8h TWA 2010 Antimony and 
antimony 
compounds 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Do
cumentacion/TextosOnline/Valores_Limite/Lim
ites2010/LEP%202010%20ActualizadoMayo(1).
pdf 

Austria 0.5 mg/m³ 
(as Sb)  

8h TWA 2011 Antimony  http://www.arbeitsinspektion.gv.at/NR/rdonlyr
es/F173280B-D4FB-44D2-8269-
8DB2CB1D2078/0/GKV2011.pdf 

 
Further member states are not listed since they predominantly have adopted the same value in their respective national 
legislation, and existing evaluation reports can be provided upon request. 
 
More information on currently recommended monitoring or observation methods for metals is provided in the HERAG 
Fact Sheets, available at http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/herag.php. 
 
 
8.1.2 PNECs and DNELs 

Descriptor Route of exposure/ Environmental protection target  DNEL / PNEC 

DNEL (Derived No Effect Level) 

 Dermal - Long-term/systemic effects 234.70mg/kg bw/day 

 Inhalation - Long-term/local effects 0.5 mg/m³ 

PNEC (Predicted No Effect Concentration) 

mailto:info@trademet.be
http://www.dfg.de/en/dfg_profile/statutory_bodies/senate/health_hazards/index.html
http://www.dfg.de/en/dfg_profile/statutory_bodies/senate/health_hazards/index.html
http://pre20090115.stm.fi/hm1113394626349/passthru.pdf
http://pre20090115.stm.fi/hm1113394626349/passthru.pdf
http://www.emploi.belgique.be/WorkArea/showcontent.aspx?id=23914
http://www.emploi.belgique.be/WorkArea/showcontent.aspx?id=23914
http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/herag.php
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 Freshwater 0.113 mg Sb/L 

 Marine water 0.0113 mg Sb/L 

 Sediment freshwater 7.8 mg Sb/kg wwt 

 Sediment marine 1.56 mg Sb/kg wwt 

 Soil 37 mg Sb/kg dw  
(32.6 mg Sb/kg wwt) 

 STP (Sewage Treatment Plant) 2.55 mg Sb/L 

 
8.2 Exposure controls 
See section 2.1 of the individual exposure scenarios in Annex I for a detailed description of the required exposure 
controls measures. Any control measures and associated efficiency values are generally based on the MEASE tool for 
occupational exposure assessment (www.ebrc.de/mease.html). This also applies to scenarios for which measured data 
were used for the exposure assessment but for which exact efficiency values of the implemented exposure control 
measures were not available. 
The environmental assessment uses EUSES (http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/health-
env/risk_assessment_of_Biocides/euses).  
 
8.2.1 Appropriate engineering controls  
Prevent formation of dust where possible. Ensure appropriate ventilation/exhaustion at machinery and places where 
dust can be generated. Any deposit of dust which cannot be avoided must be regularly removed using preferably 
appropriate industrial vacuum cleaners or central vacuum systems. 
Waste air is to be released into the atmosphere only when it has passed through suitable dust separators.  
Waste water generated during the production process or cleaning operations should be collected and should preferably 
be treated in an on-site waste water treatment plant which ensures efficient removal of antimony.  
 
8.2.2 Individual protection measures, such as personal protective equipment 
8.2.2.1 Eye/face protection:  
Although the substance has no acute toxicity, it is advised to wear suitable safety glasses. NBN EN 166:2002 is 
recommended.  
 
8.2.2.2 Skin protection: 
Hand and body protection: 
Wear overalls and closed footwear. S3 shoes (EN345-1) are recommended. See relevant exposure scenario in Annex I for 
the specification of the gloves. 
 
8.2.2.3 Respiratory protection 
Use local ventilation to keep levels below established threshold values. A suitable particle filter mask is recommended.  

mailto:info@trademet.be
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/health-env/risk_assessment_of_Biocides/euses
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/health-env/risk_assessment_of_Biocides/euses
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8.2.2.4 Thermal hazards 
Not applicable. Antimony does not have any self-heating or auto-flammable properties. 
 
8.2.3 Environmental exposure controls 
Although the substance is not classified as dangerous to the environment, it is advised to avoid release to the 
environment. 
 
SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
9.1. Information on basic physical and chemical properties  
 

(a) Appearance The product is commercialised as grey, odourless massive pieces of metal. 

(b) Odour Odourless. 

(c) Odour threshold Not applicable as odourless. 

(d) pH Not applicable (massive). 

(e) Melting point/ 
freezing point 

The melting point of antimony is above 600°C 

(f) Initial boiling point 
and boiling range 

The melting point of antimony is above 600°C 

(g) Flash point Not applicable as only relevant for liquids or low melting point solids. 

(h) Evaporation rate Not applicable (massive). 

(i) Flammability (solid, 
gas) 

Non-flammable. This substance does not contain any chemical groups that might lead to 
spontaneous ignition a short time after coming in contact with air at room temperature 
(circa 20°C). Furthermore, long-term industrial experience in handling shows that the 
substance does not ignite in contact with air (in accordance with section 1 of REACH Annex 
XI). 

(j) Upper/lower 
flammability or 
explosive limits 

Non explosive. Antimony exhibits no chemical groups indicating explosive properties (e. g. 
peroxide). 

(k) Vapour pressure Not applicable (massive). 

(l) Vapour density Not applicable (massive). 

(m) Relative density 7.05 at 20 °C 

mailto:info@trademet.be
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(n) Solubility(ies) 18.2 mg/l  (T° 20 °C - ISO 6341 medium - loading 2 g Sb/l - pH 4.6 ) 

(o) Partition coefficient 
n-octanol/water 

Not applicable for inorganic substances. 

(p) Auto-ignition 
temperature 

Not relevant since this would require heat to be developed either by reaction of this 
substance with oxygen or by exothermic decomposition and which is not lost rapidly 
enough to the surroundings. 

(q) Decomposition 
temperature 

Does not decompose if used as intended. 

(r) Viscosity Not applicable (massive). 

(s) Explosive properties Non explosive.  

(t) Oxidising properties Non-oxidising substance. 

  
9.2 Other information 
Not applicable.  
 
SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY 
10.1 Reactivity   
Not applicable. See section 9. 
 
10.2 Chemical stability  
Under normal conditions of use and storage, the product is stable. 
 

10.3 Possibility of hazardous reactions  

Combustion or hot processes will lead to the formation of e.g. dross or ashes containing antimony trioxide. Inhalation of 

antimony trioxide should be avoided. Hazardous polymerization will not occur.  

 

10.4 Conditions to avoid  

Avoid dust formation. See section 7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities.  

 

10.5 Incompatible materials  

Strong acids/bases. Reducing agents. See section 7.1 Precautions for safe handling. 
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10.6 Hazardous decomposition products  

 Does not decompose if used as intended. 

 

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION 

11.1 Information on toxicological effects  

The application of read-across from diantimony trioxide (CAS 1309-64-4; ‘ATO’) to antimony metal has been verified 

based on the relative bioaccessibility  of antimony ions specific to each endpoint and route of exposure. This read-across 

approach is applied to the following endpoints: 

• Adsorption/desorption 

• Acute toxicity 

• Irritation (skin, eye, respiratory tract) 

• Corrosivity 

• Sensitisation 

• Repeated dose toxicity (oral, inhalation, dermal, other routes) 

• Mutagenicity 

• Carcinogenicity (oral, inhalation, dermal, other routes) 

• Toxicity for reproduction 
 

Toxicity endpoints Description of effects 

Absorption Oral = 0.05-0.3%  
Dermal = 0.01-0.1% (negligible)  
Inhalation = <<1 %  
Bioaccumulation potential: no bioaccumulation potential.  
The absorption data are based on read-across from diantimony trioxide (CAS# 1309-64-4). 

Acute toxicity Based on available data, the classification criteria for acute toxicity are not met for antimony 
trioxide. Based on read-across from ATO, antimony does not require a classification for acute 
toxicity 
Oral: LD50 rat  > 20,000 mg/kg bw (Fleming, 1938; Gross et al, 1955; Myers et al, 1978) 
Dermal: LD50 rabbit > 8,300 mg/kg bw (Gross et al, 1955) 
Inhalation: LC50 rat> 5.2 mg/m³ (Leuschner, 2006). 

Skin 
corrosion/irritiation 

Based on available data, the classification criteria as skin irritant are not met for antimony 
trioxide. Antimony trioxide is not a corrosive agent. 
Based on read-across from ATO, antimony is not a skin irritant.  
Based on read-across from ATO, antimony is not corrosive to skin. 
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Serious eye 
damage/irritation 

Based on available data, the classification criteria for eye irritation are not met for antimony 
trioxide (Leuschner, 2005). Based on read-across from ATO, antimony is not irritating to eyes. 

Respiratory or skin 
sensitisation 

Based on available data, the classification criteria for skin sensitisation (Chevalier, 2005; 
Moore, G.E, 1994) and for irritation to the respiratory system (Leuschner, 2006) are not met 
for antimony trioxide. Based on read-across from ATO, antimony is no respiratory or skin 
sensitizer. 

Germ cell 
mutagenicity 

ATO does not cause systemic mutagenicity in vivo after oral administration. Negative in vivo 
results on chromosome aberrations and micronuclei were obtained in two different species via 
oral application – mouse (Elliot et al., 1998) and rat (Whitwell, 2006), (Kirkland et al., 2007). An 
in vivo UDS assay in rats was also negative (Elliot et al., 1998). Based on available data, the 
classification criteria according to regulation (EC) 1272/2008 as germ cell mutagen are not 
met. 
Based on read-across from ATO, antimony is not expected to be a germ cell mutagen. 

Carcinogenicity Based on available data, the classification criteria according to regulation (EC) 1272/2008 as 
carcinogen are not met for antimony metal. 
However, as a consequence of the read across from ATO to antimony metal, antimony metal 
powder (and only the powder as ATO is an inhalation carcinogen) requires the same 
inhalation carcinogenicity classification (inhalation carcinogen cat 2). 
 
NOAEC: 0.51 mg/m³ / Target organ: respiratory: lung 

Toxicity for 
reproduction 

Based on the available long-term toxicity studies in rodents (Omura et al, 2002) and the 
relevant information on the toxicokinetic behaviour in rats, it is concluded that the 
classification criteria for reproductive toxicity are not met because of the lack of absorption 
and systemic distribution, and a correspondingly negligible exposure of reproductive organs in 
male and female mammalian species to ATO.  
For the reasons presented above, no classification for reproductive toxicity is required. 
The reference Schroeder R.E. (2003) was identified as key study for developmental toxicity and 
will be used for classification and labelling. This study suggests that the NOAEC for 
developmental toxicity is >6.3 mg ATO/m³. Thus, based on available data, the classification 
criteria as developmental toxicant according to regulation (EC) 1272/2008 are not met for 
ATO. Based on read-across from ATO, antimony is not expected to be toxic for reproduction. 

STOT-single exposure Based on available data, the classification criteria as STOT-single exposure, oral and inhalation 
are not met for antimony trioxide since no reversible or irreversible adverse health effects 
were observed immediately or delayed after exposure. Based on read-across from ATO, 
antimony does not require classification as STOT-single exposure, oral and inhalation 

STOT-repeated 
exposure 

NOAECinhalation = 0.51 mg/m³ (Newton et al, 1994) 
NOAELoral = 1686 mg/kg/d (Hext et al, 1999) 
The NOAEC was determined in a study with a high background incidence of lung inflammation 
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in controls, therefore there is considerable uncertainty regarding the reliability of this 
numerical value. The NOAEC is based on impaired lung clearance that was observed at 4.50 
mg/m³. 
Based on available data, the classification criteria as STOT-repeated exposure, oral  are not 
met for antimony trioxide since no reversible or irreversible adverse health effects were 
observed immediately or delayed after exposure (NOAEL is above the guidance value). Based 
on read-across from ATO, antimony does not require classification as STOT-repeated exposure, 
oral. 
Based on available data, the classification criteria as STOT-repeated exposure, inhalation are 
not met for antimony trioxide since there is an absence of consistent identifiable toxic effects 
other than the non-specific PSP overload, which is an adaptive response not triggering a STOT 
classification. Based on read-across from ATO, antimony does not require classification as 
STOT-repeated exposure, inhalation 

Aspiration hazards Antimony as an inorganic metal is void of a low surface tension effect and as a solid does have 

a very high viscosity, i.e. an aspiration hazard can safely be excluded. Based on available data, 

the classification criteria are not met. 

 
SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION 
12.1 Toxicity 

Antimony metal and antimony containing compounds will dissolve and generate antimony ions (Vangheluwe et al., 
2001). The environmental section will therefore discuss the fate of antimony in general.  
 

Acute aquatic toxicity test results: 

Marine fish [Pagrus major] 96 h LC50 6.9 mg Sb/L (Takayanagi, 2001) 

Freshwater fish [Pimephales promelas] 96 h LC50 14.4 mg Sb/L (Brooke et al, 1986) 

Invertebrates [Chlorohydra viridissimus] 96 h LC50 1.77 mg Sb/L (TAI, 1990) 

Algae [Pseudokirchneriella subcapitata] 72 h ErC50 (growth rate) > 36.6 mg Sb/L (Heijerick et al, 2004) 

Plants [Lemna minor] 4 d EC50 > 25.5 mg Sb/L (Brooke et al, 1986) 

Chronic aquatic toxicity test results: 

Fish [Pimephales promelas] 28 d NOEC/LOEC (growth; 
length) 

1.13/2.31 mg Sb/L (Kimball, 1978) 

Invertebrates [Daphnia magna] 21 d NOEC/LOEC 
(reproduction) 

1.74/3.13 mg Sb/L (Heijerick et al, 2003) 

Algae [Pseudokirchneriella subcapitata] 72 h NOEC/LOEC (growth rate) 2.11/4.00 mg Sb/L (Heijerick et al, 2004) 

Chronic sediment toxicity test results: 

Midge [Chironomus riparius] 14 d NOEC (growth) 78 mg Sb/kg ww (Heijerick et al, 2005) 
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Chronic terrestrial toxicity test results (values were determined in a soil spiked with Sb2O3 and aged for 31 weeks 
before testing): 

Soil invertebrates NOEC 999 mg Sb/kg dw (Moser, 2007) 

Plants NOEC 999 mg Sb/kg dw (Smolders et al., 2007) 

Soil microorganisms NOEC 2930 mg Sb/kg dw (Smolders et al., 2007) 

Toxicity tests for microorganisms (for STP) 

Aquatic microorganisms NOEC 2.55 mg Sb/L (EPAS, 2005) 

Inhibition of nitrification EC50 27 mg Sb/L (EPAS, 2005) 

For an overview of PNECs check section 8.1.2 and for more information on how the environmental classification was 
derived contact your supplier. 

12.2 Persistence and degradability 
Whereas antimony formally meets the criterion for persistence based on the absence of any degradation, this criterion is considered 
not to be applicable to inorganic elements. In addition, under conditions of a standard EUSES lake and the median partition 
coefficient for suspended matter, Sb meets the criteria for rapid removal from the water column. 
 
12.3 Bioaccumulative potential 
Antimony does not meet the criteria for bioaccumulation: a BCF for aquatic organisms of 40 and a BSAF of 1 for 
earthworms are derived, and are all much lower than the threshold of 2,000 l/kg. Also, there is evidence to support that 
antimony does not biomagnify in the food chain. Therefore, antimony is not considered bioaccumulative (B) or very 
bioaccumulative (vB) based on the definitive criteria. 
 
12.4 Mobility in soil 
A log Kp of 2.07 has been determined for soil. 
 
12.5 Results of PBT and vPvB assessment 
The PBT and vPvB criteria of Annex XIII to the Regulation do not apply to inorganic substances, such as antimony and its 
inorganic compounds. However, the available data have been compared to the criteria: 
See 12.2 for (P) and 12.3 for (B). For (T): Chronic NOEC values are available for fish, invertebrates and algae (see Section 
12). The lowest NOEC is 1.13mg Sb/L for fish (Kimball, 1978b). Antimony and antimony compounds do not meet any of 
the toxicity criteria based on carcinogenicity, mutagenicity or reproductive toxicity (cfr section 11 of this eSDS) and there 
is no evidence of other chronic concerns. Therefore, antimony is not considered toxic (T) based on the definitive criteria. 

Antimony is not PBT or vPvB.  

12.6 Other adverse effects 
Antimony is not expected to contribute to ozone depletion, ozone formation, global warming or acidification. 
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SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS 

13.1. Waste treatment methods  
Whatever cannot be saved for recovery or recycling should be managed in an appropriate and approved waste disposal 
facility. If the percentage of Antimony in waste is greater than 1 % then the waste must be treated as hazardous under 
Directive 91/689/EEC. If the concentration is below 1 % Antimony-containing waste shall be handled as nonhazardous 
waste. All waste should be removed by licensed waste removal company, incinerated or recycled. If only the total 
antimony concentration in waste is known then waste with greater than 1 % antimony should be treated as hazardous 
under Directive 91/689/EEC. Processing, use or contamination of this product may change the waste management 
options. State and local disposal regulations may differ from federal disposal regulations. Dispose of container and 
unused contents in accordance with federal, state and local requirements. The used packing is only meant for packing 
this product. After usage, empty the packing completely. 
Suitable disposal of hazardous waste for manufacturing and industrial use: Keep separate and dispose of to either 

-Hazardous waste incineration operated according to Council Directive 2008/98/EC on waste, Directive 

2000/76/EC on the incineration of waste and the Reference Document on the Best Available Techniques for 

Waste Incineration of August 2006.  

-Hazardous landfill operated under Directive 1999/31/EC. 

Suitable disposal of non-hazardous waste for manufacturing and industrial use: Disposal of wastes is possible via 

incineration (operated according to Directive 2000/76/EC on the incineration of waste) or landfilling (operated 

according to Reference Document on the Best available Techniques for Waste Industries of August 2006 and 

Council Directive 1999/31/EC and Council Decision 19 December 2002). 

Suitable disposal of waste for professional use: Waste from end-of-life articles can be disposed of as municipal waste, 

except when they are separately regulated, like electronic devices, batteries, vehicles, etc. Disposal of wastes is 

possible via incineration (operated according to Directive 2000/76/EC on the incineration of waste) or landfilling 

(operated according to Reference Document on the Best available Techniques for Waste Industries of August 

2006 and Council Directive 1999/31/EC and Council Decision 19 December 2002). 

 

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION 

 
RID/ADR:  not restricted    ADNR/ADN:  not restricted 
IATA/ICAO:  not restricted    IMO/IMDG:  not restricted 
 
14.1 UN Number 
Not applicable (see introduction section 14) 

14.2 UN proper shipping name 

mailto:info@trademet.be


  TRADEMETT 
  

NON-FERROUS METALS - ALLOYS 
             _______________     SCRAP –  ORES –  MINERALS _____________________________________________________ 

 

Extended Safety Data Sheet (eSDS) for Sb prepared by the International Antimony Association (i2a) 

(Regulation N° 1907/2006/EC and amendments) August 2014 

Version: 2 
Revision date:  10/2014       Printing Date: 24.07.2014 

 

TRADEMET S.A. 
_________________________________________________________________ 

 

2  PLACE G. BAUGNIET     –     B-1390 GREZ-DOICEAU     –     BELGIUM 

TEL.  32 10 84.18.37  -  FAX  32 10 84.16.32  -  TVA  BE  0433.369.076  VAT 

 E-MAIL : info@trademet.be   Page 15 of 41 

 

Not applicable (see introduction section 14) 

14.3 Transport hazard class(es) 
Not applicable (see introduction section 14) 

14.4 Packaging group 
Not applicable (see introduction section 14) 

14.5 Environmental hazards 
No environmental hazard 

14.6 Special precautions for user 
Not available 

14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC code 
Not available 

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION 
15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance  
15.1.1 Worldwide Chemical Inventories 
 
EINECS (EU): conform ENCS (Japan): listed 
TSCA (USA): listed ECL(Korea): listed 
DSL(Canada): listed PICCS (Philippines): listed 
AICS (Australia): listed IECSC(China): listed 
 

Antimony is not a SEVESO substance, not an ozone depleting substance and not a persistent organic pollutant.  
 
15.1.2 Other regulatory information 
Water Hazard Class 1 VwVwS (VerwaltungsVorschrift wassergefährdende Stoffe) from 27.07.2005 (German 
Regulation) 

15.2. Chemical safety assessment  
A chemical safety assessment has been carried out for the substance.           

SECTION 16: OTHER INFORMATION 

Data are based on our latest knowledge but do not constitute a guarantee for any specific product features and do not 
establish a legally valid contractual relationship. 

Full text of the R- and H-phrases used in section 3: 
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According directive 67/548/EEC: 

R20/22: Harmful by inhalation and if swallowed 
R23/25: Toxic by inhalation and if swallowed 
R50/53:  Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment 
 
According Regulation (EC) No. 1272/2008: 
H301: Toxic if swallowed 
H331: Toxic if inhaled 
H400: Very toxic to aquatic life 
H410: Very toxic to aquatic life with long lasting effects 

References: Full list of used references can be provided on further request via your supplier. 
 
Revised from previous version in 07/2013. 

 
Abbreviations used: check www.antimony.com or on request via your supplier 
 
 
Disclaimer:  
TRADEMET S.A.  provides the information contained herein in good faith but makes no representation as to its comprehensiveness or accuracy. 
This document is intended only as a guide to the appropriate precautionary handling of the material by a properly trained person using this 
product. Individuals receiving the information must exercise their independent judgment in determining its appropriateness for a particular 
purpose. Furthermore, this safety data sheet (including its Annex) is made up based on the legal requirements as set by Regulation (EC) 1907/2006 
(REACH) based on information as is available per August 1, 2010. Further information received following the time scale as foreseen by REACH and 
the guidance policies as described in the REACH Implementation Programs will be added when it becomes available.
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i) Exposure Scenario N. 1 

Use of antimony containing materials in the recycling/production of antimony metal 

Systematic title based on use 
descriptor 

SU3 (Industrial uses), SU14 (Manufacture of basic metals) 
PC7, PC19 

(appropriate PROCs and ERCs are given in section 2 below) 

Processes, tasks and/or 
activities covered 

Processes, tasks and/or activities covered are described in Section 2 below. 

Assessment Method For occupational assessment either measured data or MEASE was used. Environmental assessment uses EUSES. 

2. Operational conditions and risk management measures 

Workplace Involved tasks Involved PROCs Involved ERC 

Raw material handling Sorting, weighing, washing/drying, furnace loading 8b, 9, 21, 26 

1 

Hot metallurgical processes Melting, refining, conversion, casting 22, 23 

Electrolysis Electrolysis 27b 

Final handling Crushing, granulation, packaging 21, 26 

Powder handling Production and handling of powder 26 

2.1 Control of workers exposure 

Product characteristic 

Workplace Used in preparation Content in preparation Physical form Emission potential 

Raw material handling not restricted 
various (liquid, massive, 

powder, granules) 
high 

Hot metallurgical processes not restricted molten high 

Electrolysis not restricted dispersed powder very low - low 

Final handling not restricted massive, granules low 

Powder handling not restricted powder high 

Amounts used 

Not restricted. 

Frequency and duration of use/exposure 

Duration of exposure is not restricted except for the workplace “Raw material handling” which is limited to 240 minutes. 

Human factors not influenced by risk management 

The shift breathing volume during all process steps reflected in the PROCs is assumed to be 10 m3/shift (8 hours). 

Other given operational conditions affecting workers exposure 

Process temperature for “Hot metallurgical processes” is limited up to 1,000 °C. Other workplaces require ambient temperatures.  Further operational 
conditions are not restricted or not relevant. 

Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release 

Hot metallurgical processes should be conducted in enclosed system. Containment of other workplaces is not required. 

Technical conditions and measures to control dispersion from source towards the worker 

A standard local exhaust ventilation (efficiency of 78%) is required during on all workplaces apart from electrolysis where exhaust ventilation is not 
required. Consider control rooms or other measures to separate workers from emission sources if a reduced exposure duration is given above. 

Organisational measures to prevent /limit releases, dispersion and exposure 

Check section 7.1.2, section 8.2.2.2 and section 11 in the core MSDS for further information. 
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Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health evaluation 

Workplace 
Specification of respiratory 
protective equipment (RPE) 

RPE efficiency (assigned 
protection factor, APF) 

Specification of gloves 
Further personal 

protective equipment 
(PPE) 

Raw material handling FFP2 mask APF=10 protective gloves 

standard working clothes 
(overall) and safety shoes 

Hot metallurgical processes FFP2 mask APF=10 thermal-protective gloves 

Electrolysis not required na acid resistant gloves 

Final handling not required na protective gloves 

Powder handling FFP2 mask APF=10 protective gloves 
 

2.2 Control of environmental exposure 

Amounts used 

4000 tonnes Sb/year/site  

Frequency and duration of use 

Continuous use/release, 365 days/year 

Environment factors not influenced by risk management 

Default data for receiving water and for the municipal sewage treatment plant are 18 000 m3/d and 2000 m3/d, respectively (resulting dilution factor 
10). For marine assessments a default additional tenfold dilution is assumed. 

Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to  soil 

Air: Assumed on site measures to reduce emissions to air with 99% efficiency. 
Waste Water: Assumed waste water goes to sewage treatment works in local freshwater assessment. Assumed waste water by-passes sewage 
treatment works in local marine assessment. 
Soil: Assumed no measures to reduce emissions to soil. 
Modelled release factors to air 0.05% (ERC + emission reductions), water 0.0028% before STP (maximum release to give RCR < 1 based on tonnage), soil 
0.01% (ERC). 

Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant 

EUSES default STP with primary settler with effluent discharge rate 2000000l/d, serving 10000 inhabitants. Zero degradation assumed. 79.1% to sludge, 
20.9% to water calculated in EUSES based on partition coefficients. Sludge assumed to be spread to agricultural land. 

Conditions and measures related to  external treatment of waste for disposal 

Appropriate waste codes - hazardous waste: 02 01 10*, 06 05 02*, 10 08 04, 10 08 08*, 10 08 15*, 15 01 10*, 16 06 01*, 19 02 05*, 19 12 03 
Appropriate waste codes - non-hazardous waste: 02 01 10, 06 05 03, 10 08 04, 10 08 09, 10 08 16, 15 01 6, 19 02 06, 19 12 03 
Check section 13 in the core MSDS for further information. 

3. Exposure estimation and reference to its source 

Occupational exposure 

The risk characterisation ratio (RCR) is the quotient of the refined exposure estimate and the respective DNEL (derived no-effect level) and has to be 
below 1 to demonstrate a safe use. For inhalation exposure, the RCR is based on the DNEL for antimony metal of 0.5 mg/m3. 

Workplace 
Method used for inhalation 

exposure assessment 
Inhalation exposure estimate 

(RCR) 
Method used for dermal 

exposure assessment 
Dermal exposure 

estimate (RCR) 

Raw material handling MEASE (PROC 8b) 0.33 mg/m³ (0.66) 

Dermal exposure has to be minimised to an extent as 
technically feasible when working under certain 
conditions as described in this exposure scenario 

section 2 and in section 8 and section 11 of the core 
MSDS. 

Hot metallurgical processes 
measured data (90th 

percentile) 
0.217 mg/m³ (0.434) 

Electrolysis MEASE (PROC 27b) 0.1 mg/m³ (0.2) 

Final handling MEASE (PROC 26) 0.33 mg/m³ (0.66) 

Powder handling MEASE (PROC 26) 0.22 mg/m³ (0.44) 
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Environmental emissions 

Local PEC 

Air mg.m-3 (RCR) 
Fresh water mg/l 

(RCR) 
Marine water 

mg/l (RCR) 
Sediment freshwater 

mg/kg wwt (RCR) 

Sediment 
marine water 
mg/kg wwt 

(RCR) 

Soil mg/kg wwt 
(RCR) 

STP mg/l (RCR) 

7.62E-4 (NA) 3.67E-03 (0.033) 1.61E-03 (0.14) 3.57 (0.46) 1.57 (1.0) 5.9 (0.18) 0.032 (0.013) 

4. Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the ES 

Occupational exposure/ Environmental emissions 

The DU works inside the boundaries set by the ES if either the proposed risk management measures as described above are met or the downstream 
user can demonstrate on his own that his operational conditions and implemented risk management measures are adequate. Detailed guidance for 
evaluation of ES can be acquired via your supplier or from the ECHA website (guidance R14, R16). If measured data are not available, scaling tool for 

human health part is: MEASE (free download via: www.ebrc.de/mease.html).For environmental exposure: DU-Scaling tool (free download via: 

http://www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/duscaling-tool). 
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ii) Exposure Scenario N. 2 
 

Industrial use of antimony metal in the production of diantimony trioxide 

Systematic title based on use 
descriptor 

SU3 (Industrial uses), SU8, 9 (Manufacture of fine/bulk chemicals) 
PC7, PC19 

(appropriate PROCs and ERCs are given in section 2 below) 

Processes, tasks and/or 
activities covered 

Processes, tasks and/or activities covered are described in Section 2 below. 

Assessment Method For occupational assessment either measured data or MEASE was used. Environmental assessment uses EUSES. 

2. Operational conditions and risk management measures 

Workplace Involved tasks Involved PROCs Involved ERC 

Conversion 
Furnace loading, supervision, removal of impurities, 

occasional cleaning, exothermic furnace reaction 
21, 22 

1, 6a 

Refuming 
Volatilisation of diantimony trioxide, supervision, occasional 

tapping of impurities, occasional build-up removal 
22, 23 

Packaging 

Packaging, powder handling 
IMPROTANT NOTE: 

After the hot-metallurgical processes, antimony metal is 
transformed into diantimony trioxide, this process step is 

therefore considered as not being related to antimony metal 
and merely reported for the sake of completeness. 

26 

2.1 Control of workers exposure 

Product characteristic 

Workplace Used in preparation Content in preparation Physical form Emission potential 

Conversion not restricted molten high 

Refuming not restricted molten high 

Packaging not restricted powder high 

Amounts used 

Not restricted. 

Frequency and duration of use/exposure 

Duration of exposure is not restricted for any of the workplaces. 

Human factors not influenced by risk management 

The shift breathing volume during all process steps reflected in the PROCs is assumed to be 10 m3/shift (8 hours). 

Other given operational conditions affecting workers exposure 

Process temperature for “Conversion” and “Refuming” is up to 1,000° C and for  “Packaging” is ambient temperature. Other operational conditions are not 
restricted or not relevant . 

Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release 

All workplace activities should be conducted in enclosed space. 

Technical conditions and measures to control dispersion from source towards the worker 

A standard local exhaust ventilation (efficiency of 78%) is required during tasks in all workplaces. Consider control rooms or other measures to separate 
workers from emission sources if a reduced exposure duration is given above. 

Organisational measures to prevent /limit releases, dispersion and exposure 

Check section 7.1.2, section 8.2.2.2 and section 11 in the core MSDS for further information. 
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Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health evaluation 

Workplace 
Specification of respiratory 
protective equipment (RPE) 

RPE efficiency (assigned 
protection factor, APF) 

Specification of gloves 
Further personal protective 

equipment (PPE) 

Conversion FFP2 mask APF=10 thermal-protective gloves 

standard working clothes 
(overall) and safety shoes 

Refuming FFP1 mask APF=4 thermal-protective gloves 

Packaging FFP2 mask APF=10 protective gloves 
 

2.2 Control of environmental exposure 

Amounts used 

9000 tonnes Sb/year/site 

Frequency and duration of use 

Continuous use/release, 365 days/year 

Environment factors not influenced by risk management 

Default data for receiving water and for the municipal sewage treatment plant are18 000 m3/d and 2000 m3/d, respectively (resulting dilution factor 10). 
For marine assessments a default additional tenfold dilution is assumed. 

Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to  soil 

Air: Assumed on site measures to reduce emissions to air with 99% efficiency. 
Waste water: Assumed waste water goes to sewage treatment works in local freshwater assessment. Assumed waste water by-passes sewage treatment 
works in local marine assessment. 
Soil: Assumed no measures to reduce emissions to soil. 
Modelled release factors to air 0.05% (ERC + emission reductions), water 0.00122% before STP (maximum release to give RCR <1 based on tonnage), soil 
0.01% (ERC). 

Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant 

EUSES default STP with primary settler with effluent discharge rate 2000000l/d, serving 10000 inhabitants. Zero degradation assumed. 79.1% to sludge, 
20.9% to water calculated in EUSES based on partition coefficients. Sludge assumed to be spread to agricultural land. 

Conditions and measures related to  external treatment of waste for disposal 

Appropriate waste codes - hazardous waste: 02 01 10*, 06 05 02*, 10 08 04, 10 08 08*, 10 08 15*, 15 01 10*, 16 06 01*, 19 02 05*, 19 12 03 
Appropriate waste codes - non-hazardous waste:02 01 10, 06 05 03, 10 08 04, 10 08 09, 10 08 16, 15 01 6, 19 02 06, 19 12 03 
Check section 13 in the core MSDS for further information. 

3. Exposure estimation and reference to its source 

Occupational exposure 

The risk characterisation ratio (RCR) is the quotient of the refined exposure estimate and the respective DNEL (derived no-effect level) and has to be below 
1 to demonstrate a safe use. For inhalation exposure, the RCR is based on the DNEL for antimony metal of 0.5 mg/m3. 

Workplace 
Method used for inhalation 

exposure assessment 
Inhalation exposure estimate 

(RCR) 
Method used for dermal 

exposure assessment 
Dermal exposure estimate 

(RCR) 

Conversion 
measured data (90th 

percentile) 
0.289 mg/m³ (0.578) 

Dermal exposure has to be minimised to an extent as 
technically feasible when working under certain 

conditions as described in above exposure scenario 
section 2 and in section 8 and section 11 of the core 

MSDS. 

Refuming 
measured data (90th 

percentile) 
0.235 mg/m³ (0.47) 

Packaging 
Not relevant for this scenario as antimony metal is transformed 
into diantimony trioxide after the hot-metallurgical processes. 
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Environmental emissions 

Local PEC 

Air mg.m-3 (RCR) 
Fresh water mg/l 

(RCR) 
Marine water 

mg/l (RCR) 
Sediment freshwater 

mg/kg wwt (RCR) 

Sediment marine 
water mg/kg wwt 

(RCR) 

Soil mg/kg wwt 
(RCR) 

STP mg/l (RCR) 

6.5E-03 (NA) 3.67E-03 (0.033) 1.61E-03 (0.14) 3.57 (0.46) 1.57 (1.0) 5.94 (0.18) 0.032 (0.012) 

4. Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the ES 

Occupational exposure /Environmental emissions 

The DU works inside the boundaries set by the ES if either the proposed risk management measures as described above are met or the downstream user 
can demonstrate on his own that his operational conditions and implemented risk management measures are adequate. Detailed guidance for evaluation 
of ES can be acquired via your supplier or from the ECHA website (guidance R14, R16). If measured data are not available, scaling tool for human health part 

is: MEASE (free download via: www.ebrc.de/mease.html).For environmental exposure: DU-Scaling tool (free download via: 

http://www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/duscaling-tool). 
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iii) Exposure Scenario N. 3a 

Use of antimony metal in the production of antimony trisulfide 

Systematic title based on 

use descriptor 

SU3 (Industrial uses) 

(appropriate PROCs and ERCs are given in section 2 below) 

Processes, tasks and/or 

activities covered 
Processes, tasks and/or activities covered are described in Section 2 below. 

Assessment Method 
The assessment of inhalation and dermal exposure is based on the exposure estimation tool MEASE. 

The environmental assessment uses EUSES. 

2. Operational conditions and risk management measures 

Workplace Involved tasks Involved PROCs Involved ERCs 

Raw material handling weighing of raw materials 26 1, 6a 

Transfer of the substance Transfer 8b   

Oxidation mixing, oxidation 1, 2, 3, 22 

 Crushing/milling* crushing, milling, sieving, manual sampling 4, 21, 24 

Packaging* automatic packaging 26 

*These workplaces exclusively represent the handling of raw materials prior to chemical transformation into antimony trisulfide and are only included for 

the sake of presenting the entire production process. Exposure to antimony trisulfide is thus not relevant in these workplaces. Please refer to the relevant 

exposure scenarios in the REACH registration dossiers for the used input materials (e.g. antimony metal) for detailed information on risk management 
measures and exposure assessment relevant for these materials. 

2.1 Control of workers exposure 

Product characteristics 

Workplace Used in preparation? Content in preparation Physical form Emission potential 

Raw material handling not restricted solid/powder high 

Transfer of the substance Not restricted Solid/powder high 

Oxidation not restricted solid/powder high 

Crushing/milling not restricted massive, powder very low - high 

Packaging not restricted powder high 

Amounts used 

Not restricted 

Frequency and duration of use/exposure 

Duration of exposure is restricted for the workplace “Raw material handling”, “Crushing/milling” and “Packaging” to 240 minutes. Duration of exposure 

is not restricted for the workplaces “Transfer of the substance” and “oxidation”.   

Human factors not influenced by risk management 

The shift breathing volume during all process steps reflected in the PROCs is assumed to be 10 m3/shift (8 hours). 

Other given operational conditions affecting workers exposure 

Process temperature for workplace ‘oxidation’ is 25-800 °C, for workplaces ‘raw material handling’, ‘transfer of the substance’,  ‘crushing/milling’ and 

‘packaging’ ambient temperature. Workplace ‘raw material handling’ is outdoors (open air), and workplaces ‘transfer of the substance’,   ‘oxidation’, 

‘crushing/milling’ and ‘packaging’ is indoors. 

Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release 

Workplaces ‘oxidation’, ‘crushing/milling’ and ‘packaging’ should be performed under full containment, containment of workplace ‘raw material 

handling’ and ‘transfer of the substance’ is no required 

Technical conditions and measures to control dispersion from source towards the worker 

A dilution ventilation/general ventilation (open air) with an efficiency of 17% is required for the workplace ‘raw material handling’.A generic local 

exhaust ventilation (efficiency of 78%) is required for the workplaces ‘Transfer of the substance’, ‘crushing/milling’ and ‘packaging’. Localised controls 

are not required for the workplace ‘oxidation’.  Consider the installation of ventilated (positive pressure) control rooms or withdrawing the worker from 

workplaces involved with relevant exposure if a separation of workers from the emission source is indicated. Manual handling with dedicated 

equipment in workplaces ‘raw material handling’, ‘transfer of the substance’, ‘crushing/milling’ and ‘packaging’. 

Organisational measures to prevent /limit releases, dispersion and exposure 

Check section 7.1.2, section 8.2.2.2 and section 11 in the core MSDS for further information. 
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Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health evaluation 

Workplace 
Specification of respiratory 

protective equipment (RPE) 

RPE efficiency (assigned 

protection factor, APF) 
Specification of gloves 

Further personal protective 

equipment (PPE) 

Raw material handling FFP3 mask APF = 20 protective leather gloves 
 

Transfer of the substance FFP3 mask APF = 20 protective leather gloves 

Oxidation FFP2 mask APF = 10 protective leather gloves  

Crushing/milling 

These workplaces exclusively represent the handling of the end product after chemical 

transformation of antimony metal and are only included for the sake of presenting the 

entire production process. Exposure to antimony metal is thus not relevant in these 

workplaces. Please refer to the relevant exposure scenario in the REACH registration 

dossier for the end product (i.e. antimony trisulfide) for detailed information on risk 

management measures and exposure assessment relevant for this material. 

standard working clothes 

(overall) and safety shoes 

Packaging 

2.2 Control of environmental exposure 

Amounts used 

250 tonnes Sb/year/site 

Frequency and duration of use 

Continuous use/release, 300 days/year 

Environment factors not influenced by risk management 

Default data for receiving water and for the municipal sewage treatment plant are 18 000 m3/d and 2000 m3/d, respectively (resulting dilution factor 

10). For marine assessments a default additional tenfold dilution is assumed. 

Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil 

Air: Assumed on site measures to reduce emissions to air with 99% efficiency. 

Waste water: Assumed waste water goes to sewage treatment works in local freshwater assessment. Assumed waste water by-passes sewage 

treatment works in local marine assessment. 

Soil: Assumed no measures to reduce emissions to soil. 

Modelled release factors to air 0.05% (ERC + emission reductions), water 0.036% before STP (maximum release to give RCR < 1 based on tonnage), soil 

0.1% (ERC). 

Conditions and measures related to  external treatment of waste for disposal 

Appropriate waste codes - hazardous waste: 02 01 10*, 06 05 02*, 10 08 04, 10 08 08*, 10 08 15*, 15 01 10*, 16 06 01*, 19 02 05*, 19 12 03 
Appropriate waste codes - non-hazardous waste:02 01 10, 06 05 03, 10 08 04, 10 08 09, 10 08 16, 15 01 6, 19 02 06, 19 12 03 
Check section 13 in the core MSDS for further information.  

Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant 

EUSES default STP with primary settler with effluent discharge rate 2000000l/d, serving 10000 inhabitants. Zero degradation assumed. 79.2% to sludge, 

20.8% to water calculated in EUSES based on partition coefficients. Sludge assumed to be spread to agricultural land. 
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3. Exposure estimation and reference to its source 

Occupational exposure 

The assessment of occupational exposure is based on MEASE. The risk characterisation ratio (RCR) is the quotient of the refined exposure estimate and 

the respective DNEL (derived no-effect level) and has to be below 1 to demonstrate a safe use. For inhalation exposure, the RCR is based on the DNEL 

for antimony metal of 0.5 mg/m3. 

Workplace 

Method used for inhalation 

exposure assessment  

(refer to introduction) 

Inhalation exposure 

estimate (RCR) 

Method used for dermal 

exposure assessment  

(refer to introduction) 

Dermal exposure estimate 

(RCR) 

Raw material handling MEASE (PROC 26) 0.249 mg/m³ (0.50)   
Transfer of the substance MEASE (PROC 8b) 0.275 mg/m³ (0.55)  

Oxidation MEASE (PROC 22) 0.203 mg/m³ (0.41)  

Crushing/milling 

These workplaces exclusively represent the handling of the 

end product after chemical transformation of antimony 

metal and are only included for the sake of presenting the 

entire production process. Exposure to antimony metal is 

thus not relevant in these workplaces. Please refer to the 

relevant exposure scenario in the REACH registration 

dossier for the end product (i.e. antimony trisulfide) for 

detailed information on risk management measures and 

exposure assessment relevant for this material. 

Due to the negligible dermal absorption of antimony metal 

(which based on inevitable surface oxide layers on any 

antimony metal particle is assumed to be comparable to a 

value of 0.26 % derived for diantimony trioxide as reported in 

the risk assessment report on diantimony trioxide), the dermal 

route is not a relevant exposure path for antimony metal. 

Thus, dermal exposure is not assessed in this exposure 

scenario. 

Packaging 

Environmental emissions 

Local PEC 

Air mg/m3 (RCR) 
Fresh water mg/l 

(RCR) 

Marine water mg/l 

(RCR) 

Sediment freshwater 

mg/kg wwt (RCR) 

Sediment marine 

water mg/kg wwt 

(RCR) 

Soil mg/kg wwt 

(RCR) 
STP mg/l (RCR) 

9.78 * 10-5 (NA) 3.65 * 10-3 (0.032) 1.61 * 10-3 (0.14) 3.55 (0.46) 1.56 (1) 5.8 (0.18) 0.031 (0.012) 

4. Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the ES 

Occupational exposure 

The DU works inside the boundaries set by the ES if either the proposed risk management measures as described above are met or the downstream 

user can demonstrate on his own that his operational conditions and implemented risk management measures are adequate. This has to be done by 

showing that they limit the inhalation and dermal exposure to a level below the respective DNEL (given that the processes and activities in question are 

covered by the PROCs listed above) as given below. If measured data are not available, the DU may make use of an appropriate scaling tool such as 

MEASE (www.ebrc.de/mease.html) to estimate the associated exposure. The dustiness of the substance used can be determined according to the 

MEASE glossary. 

DNELinhalation: 0.5 mg/m³ 
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Exposure scenario 3b 
Use of antimony metal in the production of antimony trisulfide, with no release to 

waste water 
Systematic title based 

on use descriptor 

SU3 (Industrial uses) 

(appropriate PROCs and ERCs are given in section 2 below) 

Processes, tasks and/or 

activities covered 
Processes, tasks and/or activities covered are described in Section 2 below. 

Assessment Method 
The assessment of inhalation and dermal exposure is based on the exposure estimation tool MEASE. 

The environmental assessment uses EUSES. 

2. Operational conditions and risk management measures 

Workplace Involved tasks Involved PROCs Involved ERCs 

Raw material handling weighing of raw materials 26 

1, 6a 

Transfer of the 

substance 
Transfer 8b 

Oxidation mixing, oxidation 1, 2, 3, 22 

Crushing/milling* crushing, milling, sieving, manual sampling 4, 21, 24 

Packaging* automatic packaging 26 

*Important note: These workplaces exclusively represent the handling of the end product after chemical transformation of antimony metal and 

are only included for the sake of presenting the entire production process. Exposure to antimony metal is thus not relevant in these workplaces. 

Please refer to the relevant exposure scenario in the REACH registration dossier for the end product (i.e. antimony trisulfide) for detailed 

information on risk management measures and exposure assessment relevant for this material. 

2.1 Control of workers exposure 

Product characteristics 

Workplace Used in preparation? Content in preparation Physical form Emission potential 

Raw material handling not restricted solid/powder high 

Transfer of the 

substance 
not restricted Solid.powder  high 

Oxidation not restricted solid/powder high 

Crushing/milling not restricted massive, powder very low - high 

Packaging not restricted powder high 

Amounts used 

Not restricted 

Frequency and duration of use/exposure 

Duration of exposure is restricted for the workplace “Raw material handling”, “Crushing/milling” and “Packaging” to 240 minutes. Duration of 

exposure is not restricted for the workplaces ‘transfer of the substance’ and “oxidation”.   

Human factors not influenced by risk management 

The shift breathing volume during all process steps reflected in the PROCs is assumed to be 10 m3/shift (8 hours). 
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Other given operational conditions affecting workers exposure 

Process temperature for workplace ‘oxidation’ is 25-800 °C, for workplaces ‘raw material handling’, ‘transfer of the substance’, ‘crushing/milling’ and 

‘packaging’ ambient temperature. Workplace ‘raw material handling’ is outdoors (open air), and workplaces ‘transfer of the substance’, ‘oxidation’, 

‘crushing/milling’ and ‘packaging’ is indoors. 

Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release 

Workplaces ‘oxidation’, ‘crushing/milling’ and ‘packaging’ should be performed under full containment, containment of workplaces ‘raw material 

handling’ and ‘transfer of the substance’ is not required. 

Technical conditions and measures to control dispersion from source towards the worker 

A dilution ventilation/general ventilation (open air) with an efficiency of 17% is required for the workplace ‘raw material handling’.A generic local 

exhaust ventilation (efficiency of 78%) is required for the workplaces ‘Transfer of the substance’, ‘crushing/milling’ and ‘packaging’. Localised controls 

are not required for the workplace ‘oxidation’.  Consider the installation of ventilated (positive pressure) control rooms or withdrawing the worker 

from workplaces involved with relevant exposure if a separation of workers from the emission source is indicated. Manual handling with dedicated 

equipment in workplaces ‘raw material handling’, ‘transfer of the substance’, ‘crushing/milling’ and ‘packaging’. 

Organisational measures to prevent /limit releases, dispersion and exposure 

Check section 7.1.2, section 8.2.2.2 and section 11 in the core MSDS for further information. 

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health evaluation 

Workplace 
Specification of respiratory 

protective equipment (RPE) 

RPE efficiency 

(assigned protection 

factor, APF) 

Specification of gloves 
Further personal protective 

equipment (PPE) 

Raw material handling FFP3 mask APF = 20 protective leather gloves 

 Transfer of the 

substance 
FFP3 mask APF = 20 protective leather gloves 

Oxidation FFP2 mask APF = 10 protective leather gloves  

Crushing/milling 

These workplaces exclusively represent the handling of the end product after chemical 

transformation of antimony metal and are only included for the sake of presenting the 

entire production process. Exposure to antimony metal is thus not relevant in these 

workplaces. Please refer to the relevant exposure scenario in the REACH registration 

dossier for the end product (i.e. antimony trisulfide) for detailed information on risk 

management measures and exposure assessment relevant for this material. 

standard working clothes (overall) 

and safety shoes 

Packaging 

2.2 Control of environmental exposure 

Amounts used 

250 tonnes Sb/year/site 

Frequency and duration of use 

Continuous use/release, 300 days/year 

Environment factors not influenced by risk management 

There is no release to waste water 

Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil 

Air: Assumed on site measures to reduce emissions to air with 99% efficiency. 

Waste water: There is no release to waste water 

Soil: Assumed no measures to reduce emissions to soil. 

Modelled release factors to air 0.05% (ERC + emission reductions), water: no release to waste water,soil 0.1% (ERC). 

Conditions and measures related to  external treatment of waste for disposal 

Appropriate waste codes - hazardous waste: 02 01 10*, 06 05 02*, 10 08 04, 10 08 08*, 10 08 15*, 15 01 10*, 16 06 01*, 19 02 05*, 19 12 03 
Appropriate waste codes - non-hazardous waste:02 01 10, 06 05 03, 10 08 04, 10 08 09, 10 08 16, 15 01 6, 19 02 06, 19 12 03 
Check section 13 in the core MSDS for further information.  

Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant 

There is no release to waste water therefore no STP is required. 
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3. Exposure estimation and reference to its source 

Occupational exposure 

The assessment of occupational exposure is based on MEASE. The risk characterisation ratio (RCR) is the quotient of the refined exposure estimate 

and the respective DNEL (derived no-effect level) and has to be below 1 to demonstrate a safe use. For inhalation exposure, the RCR is based on the 

DNEL for antimony metal of 0.5 mg/m3. 

Workplace 

Method used for inhalation 

exposure assessment  

(refer to introduction) 

Inhalation exposure 

estimate (RCR) 

Method used for dermal 

exposure assessment  

(refer to introduction) 

Dermal exposure estimate 

(RCR) 

Raw material handling MEASE (PROC 26) 0.249 mg/m³ (0.50)  

 Transfer of the 

substance 
MEASE (PROC 8b) 0.275 mg/m³ (0.55)  

Oxidation MEASE (PROC 22) 0.203 mg/m³ (0.41)  

Crushing/milling 

These workplaces exclusively represent the handling of the 

end product after chemical transformation of antimony 

metal and are only included for the sake of presenting the 

entire production process. Exposure to antimony metal is 

thus not relevant in these workplaces. Please refer to the 

relevant exposure scenario in the REACH registration 

dossier for the end product (i.e. antimony trisulfide) for 

detailed information on risk management measures and 

exposure assessment relevant for this material. 

Due to the negligible dermal absorption of antimony metal 

(which based on inevitable surface oxide layers on any 

antimony metal particle is assumed to be comparable to a 

value of 0.26 % derived for diantimony trioxide as reported in 

the risk assessment report on diantimony trioxide), the dermal 

route is not a relevant exposure path for antimony metal. 

Thus, dermal exposure is not assessed in this exposure 

scenario. 

Packaging 

Environmental emissions 

Local PEC 

Air mg/m3 (RCR) 
Fresh water mg/l 

(RCR) 

Marine water 

mg/l (RCR) 

Sediment 

freshwater mg/kg 

wwt (RCR) 

Sediment marine 

water mg/kg wwt 

(RCR) 

Soil mg/kg wwt 

(RCR) 
STP mg/l (RCR) 

9.78 * 10-5 (NA) 
7.2 * 10-4 

(0.00637) 
2 * 10-4 (0.0177) 0.7 (0.0897) 0.194 (0.125) 1.5 (0.046) NA 

4. Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the ES 

Occupational exposure 

The DU works inside the boundaries set by the ES if either the proposed risk management measures as described above are met or the downstream 

user can demonstrate on his own that his operational conditions and implemented risk management measures are adequate. This has to be done by 

showing that they limit the inhalation and dermal exposure to a level below the respective DNEL (given that the processes and activities in question 

are covered by the PROCs listed above) as given below. If measured data are not available, the DU may make use of an appropriate scaling tool such 

as MEASE (www.ebrc.de/mease.html) to estimate the associated exposure. The dustiness of the substance used can be determined according to the 

MEASE glossary. 

DNELinhalation: 0.5 mg/m³ 
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iv)  Exposure scenario 4 
 

 Industrial use of antimony metal in the production of alloys used in foils, ammunition, batteries 

Systematic title based on 
use descriptor 

SU3 (Industrial uses), SU1, SU4, SU8, SU9, SU10, SU11, SU14, SU15, SU16, SU17, SU19, SU20, SU23, SU24 
PC7, PC19, PC21, PC38 

AC2, AC3, AC7, AC 0: TARIC 9303 
(appropriate PROCs and ERCs are given in section 2 below) 

Processes, tasks and/or 
activities covered  

Processes, tasks and/or activities covered are described in Section 2 below. 

Assessment Method For occupational assessment either measured data or MEASE was used. Environmental assessment uses EUSES. 

2. Operational conditions and risk management measures 

Workplace Involved tasks Involved PROCs Involved ERC 

Raw material handling Unloading, weighing, mixing 4, 5, 8b, 9, 21, 26 

2, 3, 5 

Melting & refinement Melting, smelting 22 

Casting Casting 23 

Mechanical treatment and 
finishing 

Extrusion, rolling, QA sampling 14, 15, 24, 25 

Final packaging Cutting, assembly, packaging 21 

2.1 Control of workers exposure 

Product characteristic 

Workplace Used in preparation Content in preparation Physical form Emission potential 

Raw material handling not restricted granulate, solid low 

Melting & refinement not restricted massive / molten high 

Casting not restricted massive / molten medium 

Mechanical treatment and 
finishing 

not restricted massive 
very low – high (during 

abrasive tasks) 

Final packaging not restricted massive very low 

Amounts used 

Not restricted. 

Frequency and duration of use/exposure 

Duration of exposure is not restricted for any workplace. 

Human factors not influenced by risk management  

The shift breathing volume during all process steps reflected in the PROCs is assumed to be 10 m3/shift (8 hours). 

Other given operational conditions affecting workers exposure 

Process temperature for “Casting” is up to 630°C. Other operational conditions are not restricted or not relevant. 

Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release 

“Melting & refinement” and “Casting” should be conducted in closed systems. Containment of other workplaces is not required. 

Technical conditions and measures to control dispersion from source towards the worker 

A standard local exhaust ventilation (efficiency of 78%) is required during tasks of all workplaces, apart “Final packaging” where no localised controls are 
required. Consider control rooms or other measures to separate workers from emission sources if a reduced exposure duration is given above. 

Organisational measures to prevent /limit releases, dispersion and exposure 

Check section 7.1.2, section 8.2.2.2 and section 11 in the core MSDS for further information. 
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Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health evaluation 

Workplace 
Specification of respiratory 
protective equipment (RPE) 

RPE efficiency (assigned 
protection factor, APF) 

Specification of gloves 
Further personal protective 

equipment (PPE) 

Raw material handling not required na protective gloves 

standard working clothes 
(overall) and safety shoes 

Melting & refinement FFP2 mask APF=10 thermal protective gloves 

Casting not required na thermal protective gloves 

Mechanical treatment and 
finishing 

FFP1 mask APF=4 
protective gloves (do not 

wear gloves around rotating 
machinery) 

Final packaging not required na protective gloves 
 

2.2 Control of environmental exposure 

Amounts used 

2000 tonnes Sb/year/site 

Frequency and duration of use 

Continuous use/release, 300 days/year 

Environment factors not influenced by risk management 

Default data for receiving water and for the municipal sewage treatment plant are18 000 m3/d and 2000 m3/d, respectively (resulting dilution factor 10). 
For marine assessments a default additional tenfold dilution is assumed. 

Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to  soil 

Air: Assumed on site measures to reduce emissions to air with 99% efficiency. 
Waste Water: Assumed waste water goes to sewage treatment works in local freshwater assessment. Assumed waste water by-passes sewage treatment 
works in local marine assessment. 
Soil: Assumed no measures to reduce emissions to soil. 
Modelled release factors to air 0.5% (ERC + emission reductions), water 0.0045% before STP (maximum release to give RCR < 1 based on tonnage), soil 1% 
(ERC). 

Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant 

EUSES default STP with primary settler with effluent discharge rate 2000000l/d, serving 10000 inhabitants. Zero degradation assumed. 79.1% to sludge, 
20.9% to water calculated in EUSES based on partition coefficients. Sludge assumed to be spread to agricultural land. 

Conditions and measures related to  external treatment of waste for disposal 

Appropriate waste codes - hazardous waste: 02 01 10*, 06 05 02*, 10 08 04, 10 08 08*, 10 08 15*, 15 01 10*, 16 06 01*, 19 02 05*, 19 12 03 
Appropriate waste codes - non-hazardous waste:02 01 10, 06 05 03, 10 08 04, 10 08 09, 10 08 16, 15 01 6, 19 02 06, 19 12 03 
Check section 13 in the core MSDS for further information. 

3. Exposure estimation and reference to its source 

Occupational exposure 

The risk characterisation ratio (RCR) is the quotient of the refined exposure estimate and the respective DNEL (derived no-effect level) and has to be 
below 1 to demonstrate a safe use. For inhalation exposure, the RCR is based on the DNEL for antimony metal of 0.5 mg/m3. 

Workplace 
Method used for inhalation 

exposure assessment 
Inhalation exposure estimate 

(RCR) 
Method used for dermal 

exposure assessment 
Dermal exposure estimate 

(RCR) 

Raw material handling MEASE (PROC 26) 0.33 mg/m3 (0.66) 

Dermal exposure has to be minimised to an extent as 
technically feasible when working under certain 

conditions as described in above exposure scenario 
section 2 and in section 8 and section 11 of the core 

MSDS. 

Melting & refinement 
analogous data (90th 

percentile) 
0.217 mg/m³ (0.434) 

Casting measured data (90th percentile  0.035 mg/m3 (0.07) 

Mechanical treatment and 
finishing 

MEASE (PROC 24) 0.303 mg/m3 (0.606) 

Final packaging MEASE (PROC 21) 0.050 mg/m3 (0.10) 
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Environmental emissions 

Local PEC 

Air mg.m-3 (RCR) 
Fresh water 
mg/l (RCR) 

Marine water 
mg/l (RCR) 

Sediment freshwater 
mg/kg wwt (RCR) 

Sediment marine 
water mg/kg 

wwt (RCR) 

Soil mg/kg wwt 
(RCR) 

STP mg/l (RCR) 

7.62E-03 (NA) 3.66E-03 (0.032) 
1.61E-03 
(0.142) 

3.56 (0.46) 1.56 (1.0) 5.94 (0.18) 0.031 (0.012) 

4. Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the ES 

Occupational exposure / Environmental emissions 

The DU works inside the boundaries set by the ES if either the proposed risk management measures as described above are met or the downstream user 
can demonstrate on his own that his operational conditions and implemented risk management measures are adequate. Detailed guidance for evaluation 
of ES can be acquired via your supplier or from the ECHA website (guidance R14, R16). If measured data are not available, scaling tool for human health 

part is: MEASE (free download via: www.ebrc.de/mease.html).For environmental exposure: DU-Scaling tool (free download via: 

http://www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/duscaling-tool). 

mailto:info@trademet.be
http://www.ebrc.de/mease.html
http://www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/duscaling-tool


Annex I to Extended Safety Data Sheet (eSDS) for Sb prepared by i2a 

(Regulation N° 1907/2006/EC and amendments) August 2014 

Version:  
Revision date:  10 / 2014     Printing Date: Month / year 

TRADEMET S.A. 
_________________________________________________________________ 

 

2  PLACE G. BAUGNIET     –     B-1390 GREZ-DOICEAU     –     BELGIUM 

TEL.  32 10 84.18.37  -  FAX  32 10 84.16.32  -  TVA  BE  0433.369.076  VAT 

 E-MAIL : info@trademet.be   Page 32 of 41 

 

 

v) Exposure Scenario N. 5 

Use of antimony metal in semiconductors, electrical and mechanical carbon products, seal and pump 
industry, impregnating agent for porous carbon and graphite ceramics, recordable media 

Systematic title based on 
use descriptor 

SU3 (Industrial uses), SU7, SU10, SU16, SU17, SU24 
PC33 (Semiconductors) 

AC2, AC7, AC 0: TARIC 8523 
(appropriate PROCs and ERCs are given in section 2 below) 

Processes, tasks and/or 
activities covered 

Processes, tasks and/or activities covered are described in Section 2 below. 

Assessment Method For occupational assessment either measured data or MEASE was used. Environmental assessment uses EUSES. 

2. Operational conditions and risk management measures 

Workplace Involved tasks Involved PROCs Involved ERC 

Raw material handling Unloading, weighing 8a, 8b, 9, 21, 26 

3, 5 

Preparation of raw materials Impregnation, grinding, inclusion into matrix, compressing 3, 4, 14, 24 

Calcination Calcination 22, 23 

Processes in closed systems 
Sputtering/evaporation, doping and pulling in closed 

systems 
1 

Further processing 
Polishing, chemical and plasma etching, grinding, slicing, 

lapping 
13, 21, 24 

Final packaging Packaging 21 

2.1 Control of workers exposure 

Product characteristic 

Workplace Used in preparation Content in preparation Physical form Emission potential 

Raw material handling not restricted granulate or massive low 

Preparation of raw materials not restricted solid low 

Calcination not restricted molten high 

Processes in closed systems not restricted gaseous or molten high 

Further processing not restricted solid high (abrasion-based) 

Final packaging not restricted 
massive, antimony metal is 

tightly bound into the 
product matrix 

very low 

Amounts used 

Not restricted. 

Frequency and duration of use/exposure 

Duration of exposure is not restricted except for ”Calcination” which is limited to 240 minutes. 

Human factors not influenced by risk management 

The shift breathing volume during all process steps reflected in the PROCs is assumed to be 10 m3/shift (8 hours). 

Other given operational conditions affecting workers exposure 

Not restricted or not relevant. 
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Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release 

Workplace “Processes in closed systems” should be conducted in closed systems (e.g vacuum based process). Containment of other workplaces is not 
required. 

Technical conditions and measures to control dispersion from source towards the worker 

A standard local exhaust ventilation (efficiency of 78%) is required during preparation of raw materials, calcination, further processing. Localised 
controls for other workplaces are not required. Consider control rooms or other measures to separate workers from emission sources if a reduced 
exposure duration is given above. 

Organisational measures to prevent /limit releases, dispersion and exposure 

Check section 7.1.2, section 8.2.2.2 and section 11 in the core MSDS for further information. 

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health evaluation 

Workplace 
Specification of respiratory 
protective equipment (RPE) 

RPE efficiency (assigned 
protection factor, APF) 

Specification of gloves 
Further personal protective 

equipment (PPE) 

Raw material handling FFP1 mask APF=4 protective gloves 

standard working clothes 
(overall) and safety shoes 

Preparation of raw materials not required na protective gloves 

Calcination FFP1 mask APF=4 protective gloves 

Processes in closed systems not required na not required 

Further processing FFP2 mask APF=10 not required 

Final packaging not required na not required 
 

2.2 Control of environmental exposure 

Amounts used 

10 tonnes Sb/year/site 

Frequency and duration of use 

Continuous use/release, 300 days/year 

Environment factors not influenced by risk management 

Default data for receiving water and for the municipal sewage treatment plant are18 000 m3/d and 2000 m3/d, respectively (resulting dilution factor 
10). For marine assessments a default additional tenfold dilution is assumed. 

Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to  soil 

Air: Assumed on site measures to reduce emissions to air with 99% efficiency. 
Waste water: Assumed waste water goes to sewage treatment works in local freshwater assessment. Assumed waste water by-passes sewage 
treatment works in local marine assessment. 
Soil: Assumed no measures to reduce emissions to soil. 
Modelled release factors to air 0.5% (ERC + emission reductions), water 0.9% before STP (maximum release to give RCR <1 based on tonnage), soil 1% 
(ERC). 

Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant 

EUSES default STP with primary settler with effluent discharge rate 2000000l/d, serving 10000 inhabitants. Zero degradation assumed. 79.1% to sludge, 
20.9% to water calculated in EUSES based on partition coefficients. Sludge assumed to be spread to agricultural land. 

Conditions and measures related to  external treatment of waste for disposal 

Appropriate waste codes - hazardous waste: 02 01 10*, 06 05 02*, 10 08 04, 10 08 08*, 10 08 15*, 15 01 10*, 16 06 01*, 19 02 05*, 19 12 03 
Appropriate waste codes - non-hazardous waste:02 01 10, 06 05 03, 10 08 04, 10 08 09, 10 08 16, 15 01 6, 19 02 06, 19 12 03 
Check section 13 in the core MSDS for further information. 
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3. Exposure estimation and reference to its source 

Occupational exposure 

The risk characterisation ratio (RCR) is the quotient of the refined exposure estimate and the respective DNEL (derived no-effect level) and has to be 
below 1 to demonstrate a safe use. For inhalation exposure, the RCR is based on the DNEL for antimony metal of 0.5 mg/m3. 

Workplace 
Method used for inhalation 

exposure assessment 
Inhalation exposure 

estimate (RCR) 
Method used for dermal 

exposure assessment 
Dermal exposure estimate 

(RCR) 

Raw material handling MEASE (PROC 8b) 0.375 mg/m³ (0.75) 

Dermal exposure has to be minimised to an extent as 
technically feasible when working under certain conditions 

as described in this exposure scenario section 2 and in 
section 8 and section 11 of the core MSDS. 

Preparation of raw materials MEASE (PROC 4) 0.11 mg/m3 (0.22) 

Calcination MEASE (PROC 22) 0.231 mg/m3 (0.46) 

Processes in closed systems MEASE (PROC 1) 0.010 mg/m³ (0.20) 

Further processing MEASE (PROC 24) 0.121 mg/m³ (0.24) 

Final packaging MEASE (PROC 21) 0.050 mg/m3 (0.50) 

Environmental emissions 

Local PEC 

Air mg.m-3 (RCR) 
Fresh water mg/l 

(RCR) 
Marine water mg/l 

(RCR) 

Sediment 
freshwater mg/kg 

wwt (RCR) 

Sediment marine 
water mg/kg wwt 

(RCR) 

Soil mg/kg wwt 
(RCR) 

STP mg/l (RCR) 

4.07E-5 (NA) 3.66E-03 (0.032) 1.61E-03 (0.142) 3.56 (0.456) 1.56 (1.0) 5.8 (0.18) 0.031 (0.0123) 

4. Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the ES 

Occupational exposure / Environmental emissions 

The DU works inside the boundaries set by the ES if either the proposed risk management measures as described above are met or the downstream 
user can demonstrate on his own that his operational conditions and implemented risk management measures are adequate. Detailed guidance for 
evaluation of ES can be acquired via your supplier or from the ECHA website (guidance R14, R16). If measured data are not available, scaling tool for 

human health part is: MEASE (free download via: www.ebrc.de/mease.html).For environmental exposure: DU-Scaling tool (free download via: 

http://www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/duscaling-tool). 
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vi) Exposure Scenario N. 6 

Use of antimony metal in explosives 

Systematic title based on 

use descriptor 

SU3 (Industrial uses), SU9 (Manufacture of fine chemicals), PC11 

(appropriate PROCs and ERCs are given in section 2 below) 

Processes, tasks and/or 

activities covered 
Processes, tasks and/or activities covered are described in Section 2 below. 

Assessment Method 
The assessment of inhalation exposure is based on MEASE. 

The environmental assessment uses EUSES. 

2. Operational conditions and risk management measures 

Workplace Involved tasks Involved PROCs Involved ERC 

Processing 
Grinding of powder, mixing, formulation, pressing, grinding 

of pellets, loading 
1, 5, 14, 24, 26 

3 

Final handling Packaging 21 

2.1 Control of workers exposure 

Product characteristic 

Workplace Used in preparation? Content in preparation Physical form Emission potential 

Processing not restricted powder high 

Final handling yes <5 % massive very low 

Amounts used 

Not restricted 

Frequency and duration of use/exposure 

Workplace Duration of exposure 

Processing 8 h (not restricted) 

Final handling 8 h (not restricted) 

Human factors not influenced by risk management 

The shift breathing volume during all process steps reflected in the PROCs is assumed to be 10 m3/shift (8 hours). 

Other given operational conditions affecting workers exposure 

All workplaces are indoors and the room volume is >1000 m³.  Process temperature and pressure are not considered relevant for occupational 

exposure assessment of the conducted processes. 

Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release 

Containment  is not required for all workplaces 

Technical conditions and measures to control dispersion from source towards the worker 

A local exhaust ventilation (efficiency of 78%) is required for the workplace ‘processing’, no localized controls are required for workplace ‘final 

handling’. No separation is required for both workplaces. 

Organisational measures to prevent /limit releases, dispersion and exposure 

Check Section 7.1.2, section 8.2.2.2 and section 11 in the core MSDS for further information. 
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Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health evaluation 

Workplace 
Specification of respiratory 

protective equipment (RPE) 

RPE efficiency (assigned 

protection factor, APF) 
Specification of gloves 

Further personal 

protective equipment 

(PPE) 

Processing FFP2 mask APF=10 PVC nitrile gloves standard working clothes 

(overall) and safety shoes Final handling not required na not required 

2.2 Control of environmental exposure 

Amounts used 

10 tonnes Sb/year/site 

Frequency and duration of use 

Continuous use/release, 300 days/year 

Environment factors not influenced by risk management 

Default data for receiving water and for the municipal sewage treatment plant are 18 000 m3/d and 2000 m3/d, respectively (resulting dilution factor 

10). For marine assessments a default additional tenfold dilution is assumed. 

Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to  soil 

Air: Assumed on site measures to reduce emissions to air with 99% efficiency. 

Waste water: Assumed waste water goes to sewage treatment works in local freshwater assessment. Assumed waste water by-passes sewage 

treatment works in local marine assessment. 

Soil: Assumed no measures to reduce emissions to soil. 

Modelled release factors to air 0.3% (ERC + emission reductions), water 0.2% before STP (ERC), soil 0.1% (ERC). 

Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant 

EUSES default STP with primary settler with effluent discharge rate 2000000l/d, serving 10000 inhabitants. Zero degradation assumed. 79.1% to 

sludge, 20.9% to water calculated in EUSES based on partition coefficients. Sludge assumed to be spread to agricultural land. 

Conditions and measures related to  external treatment of waste for disposal 

Appropriate waste codes - hazardous waste: 02 01 10*, 06 05 02*, 10 08 04, 10 08 08*, 10 08 15*, 15 01 10*, 16 06 01*, 19 02 05*, 19 12 03 

Appropriate waste codes - non-hazardous waste:02 01 10, 06 05 03, 10 08 04, 10 08 09, 10 08 16, 15 01 6, 19 02 06, 19 12 03 

Check section 13 in the core MSDS for further information. 

3. Exposure estimation and reference to its source 

Occupational exposure 

The assessment of inhalation exposure is based on MEASE. The risk characterisation ratio (RCR) is the quotient of the refined exposure estimate and 

the respective DNEL (derived no-effect level) and has to be below 1 to demonstrate a safe use. For inhalation exposure, the RCR is based on the DNEL 

for antimony metal of 0.5 mg/m3. 

Workplace 
Method used for inhalation 

exposure assessment 

Inhalation exposure 

estimate (RCR) 

Method used for dermal 

exposure assessment 

Dermal exposure estimate 

(RCR) 

Processing MEASE (PROC 26) 0.22 mg/m3 (0.44) 
Due to the negligible dermal absorption of antimony 

metal (which based on inevitable surface oxide layers on 

any antimony metal particle is assumed to be comparable 

to a value of 0.26 % derived for diantimony trioxide as 

reported in the risk assessment report on diantimony 

trioxide), the dermal route is not a relevant exposure path 

for antimony metal. Thus, dermal exposure is not assessed 

in this exposure scenario. 

Final handling MEASE (PROC 21) 0.01 mg/m3 (0.02) 
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Environmental emissions 

Local PEC 

Air mg.m-3 (RCR) 
Fresh water mg/l 

(RCR) 

Marine water mg/l 

(RCR) 

Sediment 

freshwater mg/kg 

wwt (RCR) 

Sediment marine 

water mg/kg wwt 

(RCR) 

Soil mg/kg wwt 

(RCR) 
STP mg/l (RCR) 

2.54E-5 (NA) 1.37E-03 (0.012) 5.12E-04 (0.045) 3.56 (0.171) 0.498 (0.319) 2.46 (0.075) 6.97E-03 (0.0027) 

4. Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the ES 

Occupational exposure 

The DU works inside the boundaries set by the ES if either the proposed risk management measures as described above are met or the downstream 

user can demonstrate on his own that his operational conditions and implemented risk management measures are adequate. This has to be done by 

showing that they limit the inhalation and dermal exposure to a level below the respective DNEL (given that the processes and activities in question 

are covered by the PROCs listed above) as given below. If measured data are not available, the DU may make use of an appropriate scaling tool such as 

MEASE (www.ebrc.de/mease.html) to estimate the associated exposure. The dustiness of the substance used can be determined according 

to the MEASE glossary. 

DNELinhalation: 0.5 mg/m³ 
Important note: Since for the DNEL derivation it was assumed that all exposure is in fact to diantimony trioxide, any measured exposure data should 

be multiplied by a factor of 1.2 before comparing with the DNEL. 
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vii) Exposure scenario N 7 

 

 Use of antimony metal in preparations (including solder) 

Systematic title based on 
use descriptor 

SU22 (Professional uses) 
PC11, PC38 
AC2, AC7 

(appropriate PROCs and ERCs are given in section 2 below) 

Processes, tasks and/or 
activities covered 

Processes, tasks and/or activities covered are described in Section 2 below. 

Assessment Method For occupational assessment either measured data or MEASE was used. Environmental assessment uses EUSES. 

2. Operational conditions and risk management measures 

Task Involved tasks Involved PROCs Involved ERC 

Handling of preparations at 
ambient temperature 

Handling of solder 21 

10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b 
Use of preparations at 
elevated temperatures 

Soldering 25 

2.1 Control of workers exposure 

Product characteristic 

Task Used in preparation Content in preparation Physical form Emission potential 

Handling of preparations at 
ambient temperature 

not restricted massive object very low 

Use of preparations at 
elevated temperatures 

yes <5 % molten low (temperature based) 

Amounts used 

Not restricted. 

Frequency and duration of use/exposure 

Duration of exposure is not restricted for any workplace. 

Human factors not influenced by risk management 

The shift breathing volume during all process steps reflected in the PROCs is assumed to be 10 m3/shift (8 hours). 

Other given operational conditions affecting workers exposure 

Process temperature for workplace “Use of preparation at elevated temperatures” is up to  500°C. Operational conditions are not restricted or not 
relevant for other workplaces. 

Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release 

No containment for any workplace is required. 

Technical conditions and measures to control dispersion from source towards the worker 

Dilution ventilation is required for all workplaces. 

Organisational measures to prevent /limit releases, dispersion and exposure 

Check section 7.1.2, section 8.2.2.2 and section 11 in the core MSDS for further information. 

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health evaluation 

No respiratory protective equipment is required for any workplace. Check section 8 in the core MSDS for further information. 

2.2 Control of environmental exposure 

Amounts used 

Based on a EU tonnage of 30000 tonnes Sb/year and equation given in R.16 (EU tonnage/10/2000*4) the modelled tonnage is 6 tonnes Sb/year/typical 
STP. This therefore covers the combined risk from all uses (professional and consumer) of Sb metal containing products and articles. 
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Frequency and duration of use 

Continuous use/release, 365 days/year 

Environment factors not influenced by risk management 

Default data for receiving water and for the municipal sewage treatment plant are18 000 m3/d and 2000 m3/d, respectively (resulting dilution factor 
10). For marine assessments a default additional tenfold dilution is assumed. 

Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to  soil 

For local assessment of diffuse inputs of Sb metal all emissions are assumed to go to a local sewage treatment works.  
Over 95% of use of Sb containing products and articles has a release to water ≤3.2% based on the ERC. This has therefore been selected as the release 
fraction. 
Modelled release factors to water 3.2% before STP (ERC). 

Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant 

EUSES default STP with primary settler with effluent discharge rate 2000000l/d, serving 10000 inhabitants. Zero degradation assumed. 79.1% to sludge, 
20.9% to water calculated in EUSES based on partition coefficients. Sludge assumed to be spread to agricultural land. 

Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant 

EUSES default STP with primary settler with effluent discharge rate 2000000l/d, serving 10000 inhabitants. Zero degradation assumed. 79.1% to sludge, 
20.9% to water calculated in EUSES based on partition coefficients. Sludge assumed to be spread to agricultural land. 

Conditions and measures related to  external treatment of waste for disposal 

Appropriate waste codes: 20 01 34, 20 01 40, 20 03 01, 20 03 07 
Check section 13 in the core MSDS for further information. 

3. Exposure estimation and reference to its source 

Occupational exposure 

The risk characterisation ratio (RCR) is the quotient of the refined exposure estimate and the respective DNEL (derived no-effect level) and has to be 
below 1 to demonstrate a safe use. For inhalation exposure, the RCR is based on the DNEL for antimony metal of 0.5 mg/m3. 

Task 
Method used for inhalation 

exposure assessment 
Inhalation exposure 

estimate (RCR) 
Method used for dermal 

exposure assessment 
Dermal exposure estimate 

(RCR) 

Handling of preparations at 
ambient temperature 

MEASE 0.050 mg/m³ (0.10) 
Dermal exposure has to be minimised to an extent as 

technically feasible when working under certain conditions 
as described in above exposure scenario section 2 and in 

section 8 and section 11 of the core MSDS. 
Use of preparations at 
elevated temperatures 

MEASE 0.20 mg/m³ (0.40) 

Environmental emissions 

Environmental modelling was carried out in EUSES 2.1 

Air mg.m-3 (RCR) 
Fresh water mg/l 

(RCR) 
Marine water mg/l 

(RCR) 

Sediment 
freshwater mg/kg 

wwt (RCR) 

Sediment marine 
water mg/kg wwt 

(RCR) 

Soil mg/kg wwt 
(RCR) 

STP mg/l (RCR) 

2.6E-06 (NA) 5.87E-03 (0.052) 7.15E-04 (0.063) 5.71 (0.73) 0.70 (0.45) 9.03 (0.28) 5.5E-02 (0.022) 

4. Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the ES 

Occupational exposure / Environmental emissions 

The DU works inside the boundaries set by the ES if either the proposed risk management measures as described above are met or the downstream 
user can demonstrate on his own that his operational conditions and implemented risk management measures are adequate. Detailed guidance for 
evaluation of ES can be acquired via your supplier or from the ECHA website (guidance R14, R16). If measured data are not available, scaling tool for 

human health part is: MEASE (free download via: www.ebrc.de/mease.html). 
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viii) Exposure Scenario N. 8 

 

Use of antimony metal containing articles including ammunition, recordable media, electrical and 
mechanical carbon products, seal and pump, carbon and graphite ceramics 

Systematic title based on 
use descriptor 

SU22 (Professional uses) 
AC1, AC2, AC3, AC7, TARIC 9303, 8523 

(appropriate PROCs and ERCs are given in section 2 below) 

Processes, tasks and/or 
activities covered 

Processes, tasks and/or activities covered are described in Section 2 below. 

Assessment Method For occupational assessment either measured data or MEASE was used. Environmental assessment uses EUSES. 

2. Operational conditions and risk management measures 

Task Involved tasks Involved PROCs Involved ERC 

Handling of articles 
Use of recordable media, loading of 
guns, use of other antimony metal 

containing articles 
21 

10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b Abrasive tasks with articles 
(full shift) 

Shooting (shooting instructors) 24 

Abrasive tasks with articles 
(part shift) 

Occasional shooting (policemen, 
hunters) 

24 

2.1 Control of workers exposure 

Product (article) characteristic 

Task Content in article Release potential Emission potential 

Handling of articles not restricted 
tightly bound in alloy or in other 

matrix 
very low 

Abrasive tasks with articles 
(full shift) 

<25 % 
moderate abrasion potential during 

shooting 
medium 

Abrasive tasks with articles 
(part shift) 

<25 % 
moderate abrasion potential during 

shooting 
medium 

Amounts (contained in articles) present at workplace 

Not restricted. 

Frequency and duration of use/exposure 

Duration of exposure is not restricted except for the workplace “Abrasive tasks with articles (part shift)” which is limited to 60 minutes. 

Human factors not influenced by risk management 

The shift breathing volume during all process steps reflected in the PROCs is assumed to be 10 m3/shift (8 hours). 

Other given operational conditions affecting workers exposure 

Not restricted or not relevant. 

Technical conditions and measures at process level (source) to prevent release 

A generic local exhaust ventilation (efficiency 80%) is required in workplace “Abrasive tasks with articles (full shift)”. Localised controls for other 
workplaces are not required. Consider control rooms or other measures to separate workers from emission sources if a reduced exposure duration is 
given above. 

Organisational measures to prevent /limit releases, dispersion and exposure 

Check section 7.1.2, section 8.2.2.2 and section 11 in the core MSDS for further information. 

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health evaluation 

No respiratory protective equipment is required for any workplace. Check section 8 in the core MSDS for further information. 

mailto:info@trademet.be


Annex I to Extended Safety Data Sheet (eSDS) for Sb prepared by i2a 

(Regulation N° 1907/2006/EC and amendments) August 2014 

Version:  
Revision date:  10 / 2014     Printing Date: Month / year 

TRADEMET S.A. 
_________________________________________________________________ 

 

2  PLACE G. BAUGNIET     –     B-1390 GREZ-DOICEAU     –     BELGIUM 

TEL.  32 10 84.18.37  -  FAX  32 10 84.16.32  -  TVA  BE  0433.369.076  VAT 

 E-MAIL : info@trademet.be   Page 41 of 41 

 

2.2 Control of environmental exposure 

Amounts used 

Based on a EU tonnage of 30000 tonnes Sb/year and equation given in R.16 (EU tonnage/10/2000*4) the modelled tonnage is 6 tonnes Sb/year/typical 
STP. This therefore covers the combined risk from all uses (professional and consumer) of Sb metal containing products and articles. 

Frequency and duration of use 

Continuous use/release, 365 days/year 

Environment factors not influenced by risk management 

Default data for receiving water and for the municipal sewage treatment plant are18 000 m3/d and 2000 m3/d, respectively (resulting dilution factor 
10). For marine assessments a default additional tenfold dilution is assumed. 

Technical onsite conditions and measures to reduce or limit discharges, air emissions and releases to soil 

For local assessment of diffuse inputs of Sb metal all emissions are assumed to go to a local sewage treatment works.  
Over 95% of use of Sb containing products and articles has a release to water ≤3.2% based on the ERC. This has therefore been selected as the release 
fraction. 
Modelled release factors to water 3.2% before STP. 

Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant 

EUSES default STP with primary settler with effluent discharge rate 2000000l/d, serving 10000 inhabitants. Zero degradation assumed. 79.1% to sludge, 
20.9% to water calculated in EUSES based on partition coefficients. Sludge assumed to be spread to agricultural land. 

Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant 

EUSES default STP with primary settler with effluent discharge rate 2000000l/d, serving 10000 inhabitants. Zero degradation assumed. 79.1% to sludge, 
20.9% to water calculated in EUSES based on partition coefficients. Sludge assumed to be spread to agricultural land. 

Conditions and measures related to  external treatment of waste for disposal 

Appropriate waste codes: 20 01 34, 20 01 40, 20 03 01, 20 03 07 
Check section 13 in the core MSDS for further information. 

3. Exposure estimation and reference to its source 

Occupational exposure 

The risk characterisation ratio (RCR) is the quotient of the refined exposure estimate and the respective DNEL (derived no-effect level) and has to be 
below 1 to demonstrate a safe use. For inhalation exposure, the RCR is based on the DNEL for antimony metal of 0.5 mg/m3. 

Task 
Method used for inhalation 

exposure assessment 
Inhalation exposure 

estimate (RCR) 
Method used for dermal 

exposure assessment 
Dermal exposure estimate 

(RCR) 

Handling of articles MEASE 0.050 mg/m³ (0.10) 
Dermal exposure has to be minimised to an extent as 

technically feasible when working under certain conditions 
as described in above exposure scenario section 2 and in 

section 8 and section 11 of the core MSDS. 

Abrasive tasks with articles 
(full shift) 

MEASE 0.360 mg/m³ (0.72) 

Abrasive tasks with articles 
(part shift) 

MEASE 0.360 mg/m³ (0.72) 

Environmental emissions 

Local PEC 

Air mg.m-3 (RCR) 
Fresh water mg/l 

(RCR) 
Marine water mg/l 

(RCR) 

Sediment 
freshwater mg/kg 

wwt (RCR) 

Sediment marine 
water mg/kg wwt 

(RCR) 

Soil mg/kg wwt 
(RCR) 

STP mg/l (RCR) 

2.6E-06 (NA) 5.87E-03 (0.052) 7.15E-04 (0.063) 5.71 (0.732) 0.70 (0.45) 9.03 (0.28) 5.5E-02 (0.022) 

4. Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the ES 

Occupational exposure / Environmental emissions 

The DU works inside the boundaries set by the ES if either the proposed risk management measures as described above are met or the downstream 
user can demonstrate on his own that his operational conditions and implemented risk management measures are adequate. Detailed guidance for 
evaluation of ES can be acquired via your supplier or from the ECHA website (guidance R14, R16). If measured data are not available, scaling tool for 

human health part is: MEASE (free download via: www.ebrc.de/mease.html). 
 
 
 

      *******************************THE END OF REPORT*************************** 
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET 
 

 
Section 1: Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking 

 
       
Product name :                            Tin ingot, bar 
CAS#:                                                 7440-31-5 
Synonym: 
Chemical Name:                                Tin 
Chemical Formula:                           Sn 
Contact Information:                       Thailand Smelting and Refining  Co.,Ltd. 
                                                            80 Moo 8 Sakdedej Road, T. Vichit, A.Muang, Phuket 83000 

Thailand  
Phone :    (66 76) 371111  , Facsimile  :  (66 76) 371120-1 
Email :    tsr@thaisarco.com 
 

Section 2: Hazards Identification 

 

According to the evaluative data available, a classification according to categories of danger as specified in 
Directive 67/548/EEC and laid down in the legislation of the country concerned is not required.  
 

Section 3: Composition / Information on Ingredients 

 
Composition: 
      Name                        Tin                     
      CAS #                       7440-31-5                                                     
      EC number #           231-141-8 
Toxicological Data on Ingredients: Not applicable. 
 

Section 4: First Aid Measures 
 
Eye Contact: 
Check for and remove any contact lenses. In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for 
at least 15 
minutes. Get medical attention if irritation occurs. 
Skin Contact: Wash with soap and water. Cover the irritated skin with an emollient. Get medical attention if 
irritation develops. 
Serious Skin Contact: Not available. 
Inhalation: 
If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give 
oxygen. Get medical attention. 
Serious Inhalation: Not available. 
Ingestion: 
Do NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an 
unconscious person. If large quantities of this material are swallowed, call a physician immediately. Loosen 
tight clothing such as a collar,tie, belt or waistband. 
Serious Ingestion: Not available. 



 
Section 5: Fire-fighting measures 

 
Flammability of the Product: May be combustible at high temperature. 
Auto-Ignition Temperature: Not available. 
Flash Points: Not available. 
Flammable Limits: Not available. 
Products of Combustion: Some metallic oxides. 
Fire Hazards in Presence of Various Substances: 
Slightly flammable to flammable in presence of open flames and sparks, of heat. Non-flammable in presence 
of shocks. 
Explosion Hazards in Presence of Various Substances: 
Risks of explosion of the product in presence of mechanical impact: Not available.  
Risks of explosion of the product in presence of static discharge: Not available. 
Fire Fighting Media and Instructions: 
SMALL FIRE: Use DRY chemical powder. LARGE FIRE: Use water spray, fog or foam. Do not use water 
jet. 
Special Remarks on Fire Hazards: 
When heated in Chlorine, Tin reacts, producing light and much heat. In the presence of water, cupric nitrate 
and tin foil, on prolonged intimate contact, will produce flaming and sparking. Sodium peroxide and 
Potassium peroxide, potassium dioxide, oxidize tin with incandescence. The reaction between tin and 
tellurium attains incandescence. 
Special Remarks on Explosion Hazards: 
Tin reacts violently or explosively with fused ammonium nitrate below 200 deg. C. Contact of metallic tin 
with turpentine may cause fires and explosions. 
 

 

Section 6: Accidental Release Measures 
 
Small Spill: 
Use appropriate tools to put the spilled solid in a convenient waste disposal container. Finish cleaning by 
spreading water on the contaminated surface and dispose of according to local and regional authority 
requirements. 
Large Spill: 
Use a shovel to put the material into a convenient waste disposal container. Finish cleaning by spreading 
water on the contaminated surface and allow to evacuate through the sanitary system. Be careful that the 
product is not present at a concentration level above TLV. Check TLV on the MSDS and with local 
authorities. 
 
 

Section 7: Handling and Storage 

 
Precautions: 
Keep away from heat. Keep away from sources of ignition. Empty containers pose a fire risk, evaporate the 
residue under a fume hood. Ground all equipment containing material. Do not breathe dust. Keep away from 
incompatibles such as oxidizing agents, acids, alkalis. 
Storage: Keep container tightly closed. Keep container in a cool, well-ventilated area. Do not store above 
25°C (77°F). 
 
 



Section 8: Exposure Controls/Personal Protection 
 
Engineering Controls: 
Use process enclosures, local exhaust ventilation, or other engineering controls to keep airborne levels below 
recommended exposure limits. If user operations generate dust, fume or mist, use ventilation to keep 
exposure to airborne contaminants below the exposure limit. 
Personal Protection: Safety glasses. Lab coat. Gloves (impervious). 
Personal Protection in Case of a Large Spill: 
Splash goggles. Full suit. Boots. Gloves. Suggested protective clothing might not be sufficient; consult a 
specialist BEFORE handling this product. 
 
 

Section 9: Physical and Chemical Properties 
 
Physical state and appearance:                                   Solid. 
Smell:                                                                             Odorless. 
Taste:                                                                             Not available. 
Molecular Weight:                                                       118.71 g/mole 
Color:                                                                            Silver-white Grey. 
pH (1% soln/water):                                                    Not applicable. 
Boiling Point:                                                               2507°C (4544.6°F) 
Melting Point:                                                              231.9°C (449.4°F) 
Critical Temperature:                                                 Not available. 
Specific Gravity:                                                          7.31 (Water = 1) 
Vapor Pressure:                                                           Not applicable. 
Vapor Density:                                                             Not available. 
Volatility:                                                                      Not available. 
Odor Threshold:                                                          Not available. 
Water/Oil Dist. Coeff:                                                 Not available. 
Ionicity (in Water):                                                      Not available. 
Dispersion Properties:                                                 Not available. 
Solubility:                                                                     Insoluble in cold water, hot water. 
 

Section 10: Stability and Reactivity Data 
 
Stability: The product is stable. 
Instability Temperature: Not available. 
Conditions of Instability: Excess heat, incompatible materials 
Incompatibility with various substances: Reactive with oxidizing agents, acids, alkalis. 
Corrosivity: Non-corrosive in presence of glass. 
Special Remarks on Reactivity: 
Incompatible with bromine, bromine trifluoride, Chlorine, Chlorine trifluoride + Carbon, water + Cupric 
Nitrate, Sodiumperoxide, water vapor + Carbon Tetrachloride, Disulfur Dichloride, fused Ammonium 
Nitrate, Potassium dioxide, Tellurium,Turpentine, Acids (Nitric acid, Sulfuric Acid, Hydrochloric Acid, 
Acetic Acid), caustic Alkali, IOdine Bromide. In the presence of water vapor, the interaction between tin and 
carbon tetrachloride is violent. The interaction between tin and disulfur dichloride is violent. Tin reacts 
violently with Iodine Bromide 
Special Remarks on Corrosivity: Not available. 
Polymerization: Will not occur. 
 



Section 11: Toxicological Information 
 
Routes of Entry: Ingestion. 
Toxicity to Animals: 
LD50: Not available. LC50: Not available. 
Chronic Effects on Humans: Not available. 
Other Toxic Effects on Humans: Slightly hazardous in case of skin contact (irritant), of ingestion, of 
inhalation. 
Special Remarks on Toxicity to Animals: Not available. 
Special Remarks on Chronic Effects on Humans: Not available. 
Special Remarks on other Toxic Effects on Humans: 
Acute Potential Health Effects: Skin: May cause skin irritation. Eyes: May cause eye irritation to due 
mechanical action. 
Inhalation: Inhalation of tin dust may cause respiratory tract and mucous membrane tract irritation due to 
mechanical action 
Ingestion: It is poorly absorbed from the digestive tract. It can cause gastrointestinal tract disturbances which 
may be from irritant or astringent action on the stomach. 
 
 

Section 12: Ecological Information 

Ecotoxicity: Not available. 
BOD5 and COD: Not available. 
Products of Biodegradation: 
Possibly hazardous short term degradation products are not likely. However, long term degradation products 
may arise. 
Toxicity of the Products of Biodegradation: The product itself and its products of degradation are not 
toxic. 
Special Remarks on the Products of Biodegradation: Not available. 
 

Section 13: Disposal Considerations 

Waste Disposal: 
Waste must be disposed of in accordance with federal, state and local environmental control regulations. 
 
 

Section 14: Transport Information 
UN-Number 
ADR, ADN, IMDG, IATA                                              Not applicable     
 
UN proper shipping name 
ADR, ADN, IMDG, IATA                                              Not applicable    
 
Transport hazard class(es) 
ADR, ADN, IMDG, IATA                                              Not applicable    
 
Packing group  
ADR, IMDG, IATA                                                        Not applicable    
  
Environmental hazards 
Marine pollutant:                                                            No 
                                                
Special precautions for user                                   Not applicable 



 
Section 15: Other Regulatory Information 

Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 
Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008            Not applicable 
 
Hazard pictograms :                                                Not applicable 
 
Signal word :                                                            Not applicable 
 
Hazard statements :                                                 Not applicable 
 
Information about limitation of use:                     Not applicable 
 
Water hazard class:                                                Generally not hazardous for water 
 

 
Section 16: Other Information 

Created: 17/01/2011 10:00 AM 
Last Updated: 14/02/2012 14:30 PM      
  
The information above is believed to be accurate and represents the best information currently 
available to us. However, we make no warranty of merchantability or any other warranty, express or 
implied, with respect to such information, and we assume no liability resulting from its use. Users 
should make their own investigations to determine the suitability of the information for their 
particular purposes. In no way shall the company be liable for any claims, losses, or damages of any 
third party or for lost profits or any special, indirect, incidental, consequential or exemplary damages, 
however arising, even if the company has been advised of the possibility of such damages.  
 

 
 



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ตามระเบียบอีซี 91/55/อีอีซี 

 

 
 

 
1. ข้อมูลเก่ียวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย 
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

หมายเลขผลิตภณัฑ:์ 101056  

ช่ือผลิตภณัฑ:์ Aluminium fine powder, stabilized about 2% fat  

 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง 

บริษทั: บริษทั เมอร์ค จ ากดั 
ชั้น 9 อาคาร มอนเทอเรย ์2170 ถนน เพชรบุรีตดัใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 

โทรศพัท ์: (662) 308 - 0218 

 

 

 
2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเก่ียวกับส่วนผสม 

เลขรหัสซีเอเอส: 7429-90-5 
 

เลขดชันีอีซี: 013-001-00-6 
 

มวลต่อโมล: 26.98 
 

เลขอีไอเอ็นอีซีเอส: 231-072-3 
 

สูตรโมเลกุล: Al 

 

 
3. ข้อมูลเก่ียวกับอันตราย 
ท าปฏิกริยากบัน ้า เกิดแก๊สท่ีไวไฟอยา่งย่ิง ติดไฟไดเ้องในอากาศ 

 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
เมื่อสูดดมฝุ่นละออง: ให้รับอากาศบริสุทธ์ิ ปรึกษาแพทย ์หากมีอาการผิดปกติ 

เมื่อถูกผิวหนงั: ชะลา้งออกดว้ยน ้าปริมาณมาก ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนออกทนัที 

เมื่อเขา้ตา: ชะลา้งออกดว้ยน ้าปริมาณมาก โดยลืมตากวา้งในน ้า 
เมื่อกลืนกิน: ให้ผูป่้วยด่ืมน ้าปริมาณมาก กระตุน้ให้อาเจียน ควรปรึกษาแพทยห์ากมีอาการผิดปกติ 

 

 
5. มาตรการการผจญเพลิง 
สารดบัไฟท่ีเหมาะสม: 

ผงโลหะท่ีติดไฟได ้, คลุมไวด้ว้ยทรายแห้งหรือซีเมนต์ 

 
สารดบัไฟท่ีห้ามใช:้ 

น ้า , คาร์บอนไดออกไซด,์ โฟมดบัเพลิง, ผงเคมีดบัเพลิง 

 
ขอ้มูลอนัตรายอื่น: 

ลุกไหมติ้ดไฟได ้อนัตรายจากการระเบิดของฝุ่น เก็บห่างจากแหล่งก าเนิดประกายไฟ 

 

 



6. มาตรการเม่ือมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ 
ขอ้ควรระวงัส่วนบุคคล: 
ไม่ควรสูดละอองฝุ่นเขา้ไป 

มาตรการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม: 
ป้องกนัไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือส่ิงแวดลอ้ม 
วิธีท าความสะอาด/ดูดซบั: 
กวาดขณะแห้ง ส่งไปก าจดั ไม่ควรท าให้เกิดฝุ่น 

 

 
7. การจัดการและการเก็บรักษา 
การจัดการ: 

ไม่มีขอ้บงัคบัอื่น 

 
การเก็บ: 

ปิดให้แน่น เก็บในท่ีแห้ง เก็บห่างจากแหล่งก าเนิดประกายไฟและความร้อน 

 

 
8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล 
ตัวแปรควบคุมเฉพาะ 

 
MAK German [ความเขม้ขน้สูงสุดในท่ีท างาน] 

Aluminium 1.5 มิลลิกรัม ต่อ ลูกบาศกเ์มตร  

 
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล: 

การป้องกนัระบบหายใจ: จ าเป็น เมื่อมีฝุ่น 

การป้องกนัตา: จ าเป็น 

การป้องกนัมือ: ไม่จ าเป็น 

ขอ้ควรปฏิบติั เปลี่ยนเส้ือผา้ท่ีเป้ือนสารเคมี ลา้งมือหลงัจากการใชส้าร 

 

 
9. สมบัตทิางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะ: 
 

ของแขง็ 
  

สี: 
 

ออกเงิน 
  

กลิ่น: 
 

ไม่มีกลิ่น 
  

ค่าพีเอช 
  

ไม่มีขอ้มูล 
 

จุดหลอมเหลว 
  

660 ฐC 
 

จุดเดือด 
  

2467 ฐC 
 

อุณหภูมิติดไฟ 
  

ประมาณ 400 ฐC 
 

จุดวาบไฟ 
  

ไม่มีขอ้มูล 
 

ขอบเขตการระเบิด ล่าง 
 

ไม่มีขอ้มูล 
 

 
บน 

 
ไม่มีขอ้มูล 

 

ความหนาแน่น 
 

(20 ฐC) 2.70 g/cm3 
 



ความสามารถในการละลาย น ้า (20 ฐC) ไม่ละลาย 
 

 

 
10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง 

สามารถเกิดปฏิกิริยารุนแรงกบั น ้า (การเกิดไฮโดรเจน) 

 
สารที่ต้องหลีกเลี่ยง 

กรด , ด่าง , ตวัออกซิไดซ์ , ฮาโลเจน , ไนเตรต , ซลัเฟต , ซลัไฟด ์, แอลกอฮอล ์, สารประกอบแอมโมเนียม , ไฮดรอกไซดข์องโลหะอลัคาไล , เกลือของโลหะอลัคาไล , 
ฮาโลจิเนตเตด ไฮโดรคาร์บอน , ออกไซดก่ึ์งโลหะ , อโลหะ , ออกไซดข์องอโลหะ , สารประกอบของฮาโลเจน-ฮาโลเจน , โลหะออกไซด ์, เกลือของโลหะ , อากาศ , 
ออกซิเจน , สารประกอบของปรอท , เฮไลด์ก่ึงโลหะ , เฮไลดข์องอโลหะ 

 
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย 

ไม่มีขอ้มูล 

 

 
11. ข้อมูลทางพิษวิทยา 
พิษเฉียบพลัน 

ไม่มีขอ้มูลเป็นตวัเลขท่ีแสดงความเป็นพิษของผลิตภณัฑ์ 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมทางพิษวิทยา 

เมื่อสูดดมฝุ่น: ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ 
เมื่อสัมผสัผิวหนงั: ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน: ระคายเคืองเล็กนอ้ย 
เมื่อเขา้ตา: ก่อให้เกิดการระคายเคือง 
เมื่อกลืนกิน: ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน: ระคายเคืองต่อเย่ือเมือก 

 

 
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์: 
ไม่มีขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข เก่ียวกบัผลต่อระบบนิเวศน์ของผลิตภณัฑ์น้ี 

ขอ้มูลอื่นๆเก่ียวกบัระบบนิเวศน์: 
 
ขอ้มูลส าหรับสารประกอบอลูมิเนียมโดยทัว่ไป: 
ส าหรับสารประกอบอลูมิเนียมท่ีเป็นกรด: ผลกระทบทางชีวภาพ: เป็นพิษต่อส่ิงมีชีวิตอาศยัอยู่ในน ้า ปลา: เป็นพิษตั้งแต่ 0.55 mg/l; ในน ้าท่ีอ่อนมากเป็นพิษตั้งแต่ 0.1 

mg/l; สัตวท่ี์มีกระดองเป็นเปลือก: D. magna toxic ตั้งแต่ 0.55 mg/l; สาหร่าย: Sc. quadricauda toxic ตั้งแต่ 1.5 mg/l (ทุกค่าอา้งอิงถึง
อลูมิเนียมท่ีละลาย) ในกรณีสารประกอบอลูมิเนียมท่ีเป็นด่าง การจบัตวัเป็นกอ้นอาจท าความเสียหายให้ส่ิงมีชีวิตอาศยัอยูใ่นน ้า 

 

 
13. มาตรการการก าจัด 

ผลิตภัณฑ์: 

ไม่มีกฎขอ้บงัคบัของอีซีว่าดว้ยการก าจดัสารเคมีหรือกากเคมีซ่ึงมกัจะถือว่าเป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและขอ้บงัคบัในการก าจดัของเสียเฉพาะเหล่านั้น 
โปรดติดต่อผูรั้บผิดชอบหรือบริษทัรับก าจดัของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีก าจดั 

 



บรรจุภัณฑ์: 

ก าจดัตามระเบียบราชการ หีบห่อท่ีปนเป้ือนสารเคมีให้จดัการเช่นเดียวกบัตวัสารเคมี ส าหรับหีบห่อท่ีไม่เป้ือนให้ก าจดัเหมือนของเสียตามบา้นหรือน ามาใชใ้หม่ หากไม่มี
ขอ้ก าหนดอื่นเป็นพิเศษ ติดต่อบริษทัผูผ้ลิตตามที่ระบุในฉลาก 

 

 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
ข้อมูลการขนส่งทางบก เอดีอาร์/อาร์ไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน] 

จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส: 4.3 ตวัเลขและตวัอกัษร: 13b 

เอดีอาร์/อาร์ไอดี คลาส: 4.3 ตวัเลขและตวัอกัษร: 13b 

ช่ือผลิตภณัฑ:์ 1396 ALUMINIUMPULVER, NICHT UEBERZOGEN 

 
ข้อมูลการขนส่งทางน ้า เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร์ 

ไม่ก าหนด    

 
ข้อมูลการขนส่งทางทะเล ไอเอ็มดีจี 

ไอเอ็มดีจี คลาส: 4.3 เลขยเูอ็น: 1396 ประเภทบรรจุภณัฑ:์ II 

อีเอ็มเอส: 4.3-06 เอ็มเอฟเอจี: 4.2 

ช่ือเทคนิคท่ีถูกตอ้ง: ALUMINIUM POWDER, UNCOATED  

 
ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร์ 

ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส: 4.3 เลขยเูอ็น: 1396 ประเภทบรรจุภณัฑ:์ II 

ช่ือเทคนิคท่ีถูกตอ้ง: ALUMINIUM POWDER, UNCOATED 

 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขนส่งขา้งตน้เป็นไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบท่ีปฏิบติัในประเทศเยอรมนั [จีจีวีเอส/จีจีวีอี] ซ่ึงในบางประเทศอาจไม่มีการก าหนดตามรูปแบบ
ดงักล่าว 

 

 
15. ข้อมูลเก่ียวกับข้อก าหนด 

การติดฉลากตามระเบียบอีซี 

สัญลกัษณ์: F ไวไฟ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัอนัตราย: R 15-17 ท าปฏิกริยากบัน ้า เกิดแก๊สท่ีไวไฟอยา่งย่ิง ติดไฟไดเ้องในอากาศ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความปลอดภยั: S 7/8-43.6 เก็บภาชนะปิดแน่น และแห้ง เมื่อไฟไหม ้ใชท้ราย ห้ามใชน้ ้า 

เลขอีซี: 013-001-00-6 EC label 

 
ระเบียบของเยอรมัน 

ระดบัมลพิษต่อแหล่งน ้า 0 (โดยปกติ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ) 

 

 
16. ข้อมูลอ่ืน 

การเปลี่ยนแปลงจากเอกสารฉบับก่อน 

เปลี่ยนแปลงฉลาก 
เพิ่มเติมขอ้มูลทัว่ไป 

เปลี่ยนแปลงช่ือของผลิตภณัฑ์ 
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1 Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

· 1.1 Product identifier

· Trade name: Selenium
· CAS Number:

7782-49-2

· EC number:
231-957-4

· Index number:
034-001-00-2

· 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against - 

· Application of the substance / the preparation Alloy manufacturing.

· 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet
· Manufacturer/Supplier:

TRADEMET S.A.

P.O. Box 7B

2 place G. Baugniet

B1390 Grez-doiceau

Belgium

tel: +32 10 84 18 37

fax. +32 10 84 16 32

e-mail: info@trademet.be

· Further information obtainable from: info@trademet.be

· 1.4 Emergency telephone number: National Poisons Information Service (NPIS): 0870 600 6266 (UK only)

* 2 Hazards identification

· 2.1 Classification of the substance or mixture
· Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008

GHS06 skull and crossbones

Acute Tox. 3 H301 Toxic if swallowed.

Acute Tox. 3 H331 Toxic if inhaled.

GHS08 health hazard

STOT RE 2 H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

Aquatic Chronic 4 H413 May cause long lasting harmful effects to aquatic life.

· Classification according to Directive 67/548/EEC or Directive 1999/45/EC

T; Toxic

R23/25:   Toxic by inhalation and if swallowed.

R33-53:   Danger of cumulative effects. May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

· Information concerning particular hazards for human and environment: Not applicable.

· 2.2 Label elements
· Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008 The substance is classified and labelled according to the CLP regulation.

· Hazard pictograms GHS06, GHS08

· Signal word Danger
(Contd. on page 2)
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· Hazard-determining components of labelling:
selenium

· Hazard statements
H301+H331 Toxic if swallowed or if inhaled.

H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

H413 May cause long lasting harmful effects to aquatic life.

· Precautionary statements
P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

P273 Avoid release to the environment.

P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

P304+P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

P311 Call a POISON CENTER or doctor/physician.

P321 Specific treatment (see on this label).

P405 Store locked up.

P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

· 2.3 Other hazards
· Results of PBT and vPvB assessment
· PBT:

Does not meet the specific criteria detailed in Annex XIII of Regulation 1907/2006 and the substances is not considered as a PBT.

· vPvB:
Does not meet the specific criteria detailed in Annex XIII of Regulation 1907/2006 and the substances is not considered as a

vPvB.

3 Composition/information on ingredients

· 3.1 Substances
· CAS No. Description

7782-49-2 selenium

· Identification number(s)
· EC number: 231-957-4

· Index number: 034-001-00-2

4 First aid measures

· 4.1 Description of first aid measures
· General information:

Immediately remove any clothing soiled by the product.

Remove breathing equipment only after contaminated clothing have been completely removed.

In case of irregular breathing or respiratory arrest provide artificial respiration.

· After inhalation:
Supply fresh air or oxygen; call for doctor.

In case of unconsciousness place patient stably in side position for transportation.

· After skin contact: Generally the product does not irritate the skin.

· After eye contact: Rinse opened eye for several minutes under running water. Then consult a doctor.

· After swallowing: If symptoms persist consult doctor.

· 4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed No further relevant information available.

· 4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed No further relevant information available.

5 Firefighting measures

· 5.1 Extinguishing media
· Suitable extinguishing agents: CO2, powder or water spray. Fight larger fires with water spray or alcohol resistant foam.

· 5.2 Special hazards arising from the substance or mixture No further relevant information available.
(Contd. on page 3)
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· 5.3 Advice for firefighters
· Protective equipment: Mouth respiratory protective device.

6 Accidental release measures

· 6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures Not required.

· 6.2 Environmental precautions:
Inform respective authorities in case of seepage into water course or sewage system.

Do not allow to enter sewers/ surface or ground water.

· 6.3 Methods and material for containment and cleaning up:
Dispose contaminated material as waste according to item 13.

Ensure adequate ventilation.

· 6.4 Reference to other sections
See Section 7 for information on safe handling.

See Section 8 for information on personal protection equipment.

See Section 13 for disposal information.

7 Handling and storage

· 7.1 Precautions for safe handling
Thorough dedusting.

Open and handle receptacle with care.

· Information about fire - and explosion protection: Keep respiratory protective device available.

· 7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities
· Storage:
· Requirements to be met by storerooms and receptacles: No special requirements.

· Information about storage in one common storage facility: Store away from reducing agents.

· Further information about storage conditions: Keep container tightly sealed.

· 7.3 Specific end use(s) No further relevant information available.

* 8 Exposure controls/personal protection

· Additional information about design of technical facilities: No further data; see item 7.

· 8.1 Control parameters
· Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace: Not required.

· Additional information: The lists valid during the making were used as basis.

· 8.2 Exposure controls
· Personal protective equipment:
· General protective and hygienic measures:

Immediately remove all soiled and contaminated clothing

Wash hands before breaks and at the end of work.

Store protective clothing separately.

· Respiratory protection: Suitable respiratory protective device recommended.

· Protection of hands:

Protective gloves

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation.

Due to missing tests no recommendation to the glove material can be given for the product/ the preparation/ the chemical mixture.

Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation.

· Material of gloves
The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from

manufacturer to manufacturer.
(Contd. on page 4)
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· Penetration time of glove material
The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.

· Eye protection:
Wear helmet or use face shield with filter lens. As a rule of thumb, start with a shade which is too dark to see the weld zone. Then

go to the next lighter shade which gives sufficient view of the weld zone. Provide protective screens and flash goggles, if

necessary, to shield others.

9 Physical and chemical properties

· 9.1 Information on basic physical and chemical properties
· General Information
· Appearance:

Form: Solid

Colour: Not determined.

· Odour: Characteristic

· Odour threshold: Not determined.

· pH-value: Not applicable.

· Change in condition
Melting point/Melting range: 217.4 °C

Boiling point/Boiling range: 684 °C

· Flash point: Not applicable.

· Flammability (solid, gaseous): Product is not flammable.

· Ignition temperature:

Decomposition temperature: Not determined.

· Self-igniting: Not determined.

· Danger of explosion: Product does not present an explosion hazard.

· Explosion limits:
Lower: Not determined.

Upper: Not determined.

· Vapour pressure: Not applicable.

· Density at 20 °C: 4.79 g/cm³

· Relative density Not determined.

· Vapour density Not applicable.

· Evaporation rate Not applicable.

· Solubility in / Miscibility with
water: Insoluble.

· Partition coefficient (n-octanol/water): Not determined.

· Viscosity:
Dynamic: Not applicable.

Kinematic: Not applicable.

· Solvent content:
Organic solvents: 0.0 %

VOC (EC)   0.00 %

Solids content: 100.0 %

· 9.2 Other information No further relevant information available.

(Contd. on page 5)
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10 Stability and reactivity

· 10.1 Reactivity
· 10.2 Chemical stability
· Thermal decomposition / conditions to be avoided: No decomposition if used according to specifications.

· 10.3 Possibility of hazardous reactions No dangerous reactions known.

· 10.4 Conditions to avoid No further relevant information available.

· 10.5 Incompatible materials: No further relevant information available.

· 10.6 Hazardous decomposition products: No dangerous decomposition products known.

11 Toxicological information

· 11.1 Information on toxicological effects
· Acute toxicity:

· LD/LC50 values relevant for classification:

7782-49-2 selenium

Oral LD50 6700 mg/kg (rat)

· Primary irritant effect:
· on the skin: No irritant effect.

· on the eye: No irritating effect.

· Sensitization: No sensitizing effects known.

· Other information (about experimental toxicology): Knowledge about health hazard is incomplete.

· Specific Target Organ Toxicity (STOT) single exposure: Not applicable.

· Specific Target Organ Toxicity (STOT) repeated exposure: Not applicable.

· Toxicokinetics, metabolism and distribution Route of entry: Ingestion, skin and/or eye contact.

· Acute effects (acute toxicity, irritation and corrosivity)
Oral:

May cause discomfort if swallowed.

Inhalation:

Dust in high concentrations may irritate the respiratory system.

12 Ecological information

· 12.1 Toxicity
· Aquatic toxicity: No further relevant information available.

· 12.2 Persistence and degradability No further relevant information available.

· 12.3 Bioaccumulative potential No further relevant information available.

· 12.4 Mobility in soil No further relevant information available.

· Additional ecological information:
· General notes:

Water hazard class 2 (German Regulation) (Self-assessment): hazardous for water

Do not allow product to reach ground water, water course or sewage system.

Danger to drinking water if even small quantities leak into the ground.

· 12.5 Results of PBT and vPvB assessment
· PBT:

Does not meet the specific criteria detailed in Annex XIII of Regulation 1907/2006 and the substances is not considered as a PBT.

· vPvB:
Does not meet the specific criteria detailed in Annex XIII of Regulation 1907/2006 and the substances is not considered as a

vPvB.

· 12.6 Other adverse effects No further relevant information available.
(Contd. on page 6)
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13 Disposal considerations

· 13.1 Waste treatment methods
· Recommendation Must not be disposed together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system.

· Uncleaned packaging:
· Recommendation: Disposal must be made according to official regulations.

* 14 Transport information

· 14.1 UN-Number
· ADR, ADN, IMDG, IATA Not applicable

· 14.2 UN proper shipping name
· ADR, ADN, IMDG, IATA Not applicable

· 14.3 Transport hazard class(es)

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Class Not applicable

· 14.4 Packing group
· ADR, IMDG, IATA Not applicable

· 14.6 Special precautions for user Not applicable.

· 14.7 Transport in bulk according to Annex II of
MARPOL73/78 and the IBC Code Not applicable.

· Transport/Additional information: The product is not covered by international regulation on the transport of

dangerous goods (IMDG, IATA, ADR/RID).

· UN "Model Regulation": - 

15 Regulatory information

· 15.2 Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

16 Other information

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific product

features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

· Abbreviations and acronyms:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of

Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous

Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

· * Data compared to the previous version altered.   
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1 Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

· 1.1 Product identifier

· Trade name: Arsenic
· CAS Number:

7440-38-2

· EC number:
231-148-6

· Index number:
033-001-00-X

· 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against - 

· Application of the substance / the preparation Alloy manufacturing.

· 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet
· Manufacturer/Supplier:

TRADEMET S.A.

P.O. Box 7B

2 place G. Baugniet

B1390 Grez-doiceau

Belgium

tel: +32 10 84 18 37

fax. +32 10 84 16 32

e-mail: info@trademet.be

· Further information obtainable from: info@trademet.be

· 1.4 Emergency telephone number: National Poisons Information Service (NPIS): 0870 600 6266 (UK only)

* 2 Hazards identification

· 2.1 Classification of the substance or mixture
· Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008

GHS06 skull and crossbones

Acute Tox. 3 H301 Toxic if swallowed.

Acute Tox. 3 H331 Toxic if inhaled.

GHS09 environment

Aquatic Acute 1 H400 Very toxic to aquatic life.

Aquatic Chronic 1 H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

· Classification according to Directive 67/548/EEC or Directive 1999/45/EC

T; Toxic

R23/25:   Toxic by inhalation and if swallowed.

N; Dangerous for the environment

R50/53:   Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

· Information concerning particular hazards for human and environment: Not applicable.

· 2.2 Label elements
· Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008 The substance is classified and labelled according to the CLP regulation.

· Hazard pictograms GHS06, GHS09

· Signal word Danger
(Contd. on page 2)
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· Hazard-determining components of labelling:
arsenic

· Hazard statements
H301+H331 Toxic if swallowed or if inhaled.

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

· Precautionary statements
P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

P273 Avoid release to the environment.

P264 Wash thoroughly after handling.

P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

P304+P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

P311 Call a POISON CENTER or doctor/physician.

P321 Specific treatment (see on this label).

P405 Store locked up.

P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

· 2.3 Other hazards
· Results of PBT and vPvB assessment
· PBT:

Does not meet the specific criteria detailed in Annex XIII of Regulation 1907/2006 and the substances is not considered as a PBT.

· vPvB:
Does not meet the specific criteria detailed in Annex XIII of Regulation 1907/2006 and the substances is not considered as a

vPvB.

3 Composition/information on ingredients

· 3.1 Substances
· CAS No. Description

7440-38-2 arsenic

· Identification number(s)
· EC number: 231-148-6

· Index number: 033-001-00-X

4 First aid measures

· 4.1 Description of first aid measures
· General information:

Immediately remove any clothing soiled by the product.

Remove breathing equipment only after contaminated clothing have been completely removed.

In case of irregular breathing or respiratory arrest provide artificial respiration.

· After inhalation:
Supply fresh air or oxygen; call for doctor.

In case of unconsciousness place patient stably in side position for transportation.

· After skin contact: Generally the product does not irritate the skin.

· After eye contact: Rinse opened eye for several minutes under running water. Then consult a doctor.

· After swallowing: If symptoms persist consult doctor.

· 4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed No further relevant information available.

· 4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed No further relevant information available.

5 Firefighting measures

· 5.1 Extinguishing media
· Suitable extinguishing agents: CO2, powder or water spray. Fight larger fires with water spray or alcohol resistant foam.

· 5.2 Special hazards arising from the substance or mixture No further relevant information available.
(Contd. on page 3)
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· 5.3 Advice for firefighters
· Protective equipment: Mouth respiratory protective device.

6 Accidental release measures

· 6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures Not required.

· 6.2 Environmental precautions:
Inform respective authorities in case of seepage into water course or sewage system.

Do not allow to enter sewers/ surface or ground water.

· 6.3 Methods and material for containment and cleaning up:
Dispose contaminated material as waste according to item 13.

Ensure adequate ventilation.

· 6.4 Reference to other sections
See Section 7 for information on safe handling.

See Section 8 for information on personal protection equipment.

See Section 13 for disposal information.

7 Handling and storage

· 7.1 Precautions for safe handling
Thorough dedusting.

Open and handle receptacle with care.

· Information about fire - and explosion protection: Keep respiratory protective device available.

· 7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities
· Storage:
· Requirements to be met by storerooms and receptacles: No special requirements.

· Information about storage in one common storage facility: Not applicable.

· Further information about storage conditions: Keep container tightly sealed.

· 7.3 Specific end use(s) No further relevant information available.

8 Exposure controls/personal protection

· Additional information about design of technical facilities: No further data; see item 7.

· 8.1 Control parameters

· Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace:

7440-38-2 arsenic

WEL Long-term value: 0.1 mg/m³

as As; Carc

· Additional information: The lists valid during the making were used as basis.

· 8.2 Exposure controls
· Personal protective equipment:
· General protective and hygienic measures:

Immediately remove all soiled and contaminated clothing

Wash hands before breaks and at the end of work.

Store protective clothing separately.

· Respiratory protection: Not required.

· Protection of hands:

Protective gloves

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation.

Due to missing tests no recommendation to the glove material can be given for the product/ the preparation/ the chemical mixture.
(Contd. on page 4)
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Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation.

· Material of gloves
The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from

manufacturer to manufacturer.

· Penetration time of glove material
The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.

· Eye protection:
Wear helmet or use face shield with filter lens. As a rule of thumb, start with a shade which is too dark to see the weld zone. Then

go to the next lighter shade which gives sufficient view of the weld zone. Provide protective screens and flash goggles, if

necessary, to shield others.

9 Physical and chemical properties

· 9.1 Information on basic physical and chemical properties
· General Information
· Appearance:

Form: Solid

Colour: Not determined.

· Odour: Characteristic

· Odour threshold: Not determined.

· pH-value: Not applicable.

· Change in condition
Melting point/Melting range: 615 °C

Boiling point/Boiling range: Undetermined.

· Flash point: Not applicable.

· Flammability (solid, gaseous): Product is not flammable.

· Ignition temperature:

Decomposition temperature: Not determined.

· Self-igniting: Not determined.

· Danger of explosion: Product does not present an explosion hazard.

· Explosion limits:
Lower: Not determined.

Upper: Not determined.

· Vapour pressure at 267 °C: 0.01 hPa

· Density at 20 °C: 5.73 g/cm³

· Relative density Not determined.

· Vapour density Not applicable.

· Evaporation rate Not applicable.

· Solubility in / Miscibility with
water: Insoluble.

· Partition coefficient (n-octanol/water): Not determined.

· Viscosity:
Dynamic: Not applicable.

Kinematic: Not applicable.

· Solvent content:
Organic solvents: 0.0 %

(Contd. on page 5)
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VOC (EC)   0.00 %

Solids content: 100.0 %

· 9.2 Other information No further relevant information available.

10 Stability and reactivity

· 10.1 Reactivity
· 10.2 Chemical stability
· Thermal decomposition / conditions to be avoided: No decomposition if used according to specifications.

· 10.3 Possibility of hazardous reactions No dangerous reactions known.

· 10.4 Conditions to avoid No further relevant information available.

· 10.5 Incompatible materials: No further relevant information available.

· 10.6 Hazardous decomposition products: No dangerous decomposition products known.

* 11 Toxicological information

· 11.1 Information on toxicological effects
· Acute toxicity:

· LD/LC50 values relevant for classification:

7440-38-2 arsenic

Oral LD50 763 mg/kg (rat)

· Primary irritant effect:
· on the skin: No irritant effect.

· on the eye: No irritating effect.

· Sensitization: No sensitizing effects known.

· Specific Target Organ Toxicity (STOT) single exposure: Not applicable.

· Specific Target Organ Toxicity (STOT) repeated exposure: Not applicable.

12 Ecological information

· 12.1 Toxicity
· Aquatic toxicity: No further relevant information available.

· 12.2 Persistence and degradability No further relevant information available.

· 12.3 Bioaccumulative potential No further relevant information available.

· 12.4 Mobility in soil No further relevant information available.

· Ecotoxical effects:
· Remark: Very toxic for fish

· Additional ecological information:
· General notes:

Also poisonous for fish and plankton in water bodies.

Very toxic for aquatic organisms

Water hazard class 3 (German Regulation) (Self-assessment): extremely hazardous for water

Do not allow product to reach ground water, water course or sewage system, even in small quantities.

Danger to drinking water if even extremely small quantities leak into the ground.

· 12.5 Results of PBT and vPvB assessment
· PBT:

Does not meet the specific criteria detailed in Annex XIII of Regulation 1907/2006 and the substances is not considered as a PBT.

· vPvB:
Does not meet the specific criteria detailed in Annex XIII of Regulation 1907/2006 and the substances is not considered as a

vPvB.

· 12.6 Other adverse effects No further relevant information available.
(Contd. on page 6)
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13 Disposal considerations

· 13.1 Waste treatment methods
· Recommendation Must not be disposed together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system.

· Uncleaned packaging:
· Recommendation: Disposal must be made according to official regulations.

* 14 Transport information

· 14.1 UN-Number
· ADR, IMDG, IATA UN1558

· 14.2 UN proper shipping name
· ADR 1558 ARSENIC, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

· IMDG, IATA ARSENIC

· 14.3 Transport hazard class(es)

· ADR

· Class 6.1 Toxic substances.

· Label 6.1

· IMDG, IATA

· Class 6.1 Toxic substances.

· Label 6.1

· 14.4 Packing group
· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Environmental hazards:
· Marine pollutant: No

· Special marking (ADR): Symbol (fish and tree)

· 14.6 Special precautions for user Warning: Toxic substances.

· Danger code (Kemler): 60

· EMS Number: F-A,S-A

· 14.7 Transport in bulk according to Annex II of
MARPOL73/78 and the IBC Code Not applicable.

· Transport/Additional information:

· ADR
· Limited quantities (LQ) 500 g

· Transport category 2 

· Tunnel restriction code D/E

· UN "Model Regulation": UN1558, ARSENIC, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS, 6.1, II

(Contd. on page 7)
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15 Regulatory information

· 15.2 Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

16 Other information

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific product

features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

· Abbreviations and acronyms:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of

Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous

Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

· * Data compared to the previous version altered.   











PRODUCT NAME : CALCIUM HYDROXIDE CONTACT INFORMATION:

CAS#: 1305-62-0 SIAM LIME PRODUCTS CO., LTD

SYNONYM : HYDRATED LIME; SLAKED LIME ; 603 USRINT BUILDING FLOOR 4

CALCIUM OXIDE, HYDRATED PRACHAUTIT RD., WANGTHONG LANG,BANGKOK 10310

CHEMICAL NAME : CALCIUM HYDROXIDE TELEPHONE NUMBER : 662-9356157

CHEMICAL FORMULA: Ca(OH)2 EMERGENCY TELEPHONE NUMBER : 66847146262

COMPOSITION :

NAME: CALCIUM HYDROXIDE CAS#: 1305-62-0 % BY WEIGHT : 100

TOXICOLOGICAL DATA ON INGREDIENTS : CALCIUM HYDROXIDE : ORAL(LD50) ACUTE: 7340 MG/KG(RAT)

7300 MG/KG (MOUSE)

POTENTIAL ACUTE HEALTH EFFECTS : 

VERY HAZARDOUS IN CASE OF EYE CONTACT (IRRITANT). HAZARDOUS IN CASE OF SKIN CONTACT (IRRITANT),

OF EYE CONTACT (CORROSIVE),OF INGESTION,OF INHALATION. CORROSIVE TO EYES AND SKIN. THE AMOUNT

OF TISSUE DAMAGE DEPENDS ON LENGTH OF CONTACT. EYE CONTACT CAN RESULT IN CORNEAL DAMAGE

OR BLINDNESS. SKIN CONTACT CAN PRODUCE INFLAMMATION AND BLISTERING.INHALATION OF DUST WILL

PRODUCE IRRITATION TO GASTRO-INTESTINAL OR RESPIRATORY TRACT,CHARACTERIZED BY BURNING,

SNEEZING AND COUGHING. SEVERE OVER-EXPOSURE CAN PRODUCE LUNG DAMAGE,CHOKING,

UNCONSCIOUSNESS OR DEATH.. INFLAMMATION OF THE EYE IS CHARACTERIZED BY REDNESS,WATERING

AND ITCHING.

Head office: 603 Usrint Building Floor 4, Pracha-Utit Rd., Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel: (662)  935-6157,   Fax: (662) 934-7459

Factory: 48/1 Moo 5, Heuy Pa Wai, Pra Phuddha Bath, Saraburi 18120

Tel: (036) 360 117-9 Fax: (036) 360 120 

SECTION 1: CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

MATERIAL SAFETY DATA SHEET CALCIUM HYDROXIDE MSDS

SECTION 2: COMPOSITION AND INFORMAITON ON INGREDIENTS

SECTION 3: HAZARDS IDENTIFICATION



HAZARDOUS IN CASE OF SKIN CONTACT (IRRITANT).

CARCINOGENIC EFFECTS: NOT AVAILABLE MUTAGENIC EFFECTS : NOT AVAILABLE

TERATOGENIC EFFECTS: NOT AVAILABLE DEVELOPMENTAL TOXICITY: NOT AVAILABLE.

REPEATED EXPOSURE OF THE EYES TO A LOW LEVEL OF DUST CAN PRODUCE EYE IRRITATION. 

REPEATED SKIN EXPOSURE CAN PRODUCE LOCAL SKIN DESTRUCTION, OR DERMATITIS.

REPEATED INHALATION OF DUST CAN PRODUCE VARYING DEGREE OF RESPIRATORY OR LUNG DAMAGE

EYE CONTACT :

CHECK FOR AND REMOVE ANY COTACT LENSES. IN CASE OF CONTACT, IMMEDIATELY FLUSH EYES WITH

PLENTY OF WATER FOR AT LEAST 15 MINUTES. COLD WATER MAY BE USED. GET MEDICAL ATTENTION

IMMEDIATELY.

SKIN CONTACT : 

IN CASE OF CONTACT, IMMEDIATELY FLUSH SKIN WITH PLENTY OF WATER FOR AT LEAST 15 MINUTES WHILE

REMOVING CONTAMINATED CLOTHING AND SHOES. COVER THE IRRITATED SKIN WITH AND EMOLLIENT.

COLD WATER MAY BE USED. WASH CLOTHING BEFORE REUSE. THOROUGHLY CLEAN SHOES BEFORE REUSE.

GET MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.

SERIOUS SKIN CONTACT :

WASH WITH A DISINFECTANT SOAP AND COVER THE CONTAMINATED SKIN WITH AN ANTI-BACTERIAL 

CREAM. SEEK MEDICAL ATTENTION.

INHALATION : 

IF INHALED, REMOVE TO FRESH AIR. IF NOT BREATHING, GIVE ARTIFICIAL RESPIRATION. IF BREATHING

IS DIFFICULT,GIVE OXYGEN. GET MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.

SERIOUS INHALATION : NOT AVAILABLE

INGESTION : 

DO NOT INDUCE VOMITING UNLESS DIRECTED TO DO SO BY MEDICAL PERSONNEL. NEVER GIVE ANYTHING

BY MOUTH TO AN UNCONSCIOUS PERSON. LOOSEN TIGHT CLOTHING SUCH AS A COLLAR, TIE, BELT OR

WAISTBAND. GET MEDICAL ATTENTION IF SYMPTOMS APPEAR.

SERIOUS INGESTION : NOT AVAILABLE.

Head office: 603 Usrint Building Floor 4, Pracha-Utit Rd., Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel: (662)  935-6157,   Fax: (662) 934-7459

Factory: 48/1 Moo 5, Heuy Pa Wai, Pra Phuddha Bath, Saraburi 18120

Tel: (036) 360 117-9 Fax: (036) 360 120 

SECTION 4 : FIRST AID MEASUES

POTENTIAL CHRONIC HEALTH EFFECTS:



FLAMMABILITY  OF THE PRODUCTS : NON-FLAMMABLE.

AUTO-IGNITION TEMPERATURE : NOT APPLICABLE

FLASH POINTS: APPLICABLE

FLAMMABLE LIMITS: NOT APPLICABLE

PRODUCTS OF COMBUSTION : NOT AVAILABLE

FIRE HAZARDS IN PRESENCE OF VARIOUS SUBSTANCES : NOT APPLICABLE

EXPLOSION HAZARDS IN PRESENCE OF VARIOUS SUBSTANCES:

RISKS OF EXPLOSION OF THE PRODUCT IN PRESENCE OF MECHANICAL IMPACT: NOT AVAILABLE. 

RISK OF EXPLOSION OF THE PRODUCT IN PRESENCE OF STATIC DISCHARGE: NOT AVAILABLE

FIRE FIGHTING MEDIA AND INSTRUCTION : NOT APPLICABLE

SPECIAL REMARKS ON FIRE HAZARDS: ALKALINE HYDROXIDES BOILED WITH PHOSPHURUS YIELDS

MIXED PHOSPHINES WHICD MAY IGNITE SPONTANEOUSLY IN AIR.

SPECIAL REMARKS ON EXPLOSION HAZARDS : NOT AVAILABLE

SMALL SPILL : 

USE APPROPRIATE TOOLS TO PUT THE SPILLED SOLID IN A CONVENIENT WASTE DISPOSAL CONTAINER.

IF NECESSARY : NEUTRALIZE THE RESIDUE WITH A DILUTE SOLUTION OF ACETIC ACID. FINISH CLEANIN BY 

SPREADING WATER ON THE CONTAMINATED SURFACE AND DISPOSE OF ACCORDING TO LOCAL AND

REGIONAL AUTHORITY REQUIRMENTS.

LARGE SPILL:

CORROSIVE SOLID. STOP LEAK IT WITHOUT RISK. DO NOT GET WATER INSIDE CONTAINER. DO NOT TOUCH

SPILLED MATERIAL. USE WATER SPRAY TO REDUCE VAPORS. PREVENT ENTRY INTO SEWERS, BASEMENT OR 

CONFINED AREAS; DIKE IF NEEDED. CALL FOR ASSISTANCE ON DISPOSAL. NEUTRALIZE THE RESIDUE WITH A 

DILUTE SOLUTION OF ACETIC ACID. FINISH CLEANING BY SPREADING WATER ON THE CONTAMINATED 

SURFACE AND ALLOW TO EVACUATE THROUGH THE SANITARY SYSTEM.

Head office: 603 Usrint Building Floor 4, Pracha-Utit Rd., Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel: (662)  935-6157,   Fax: (662) 934-7459

Factory: 48/1 Moo 5, Heuy Pa Wai, Pra Phuddha Bath, Saraburi 18120

Tel: (036) 360 117-9 Fax: (036) 360 120 

SECTION 5 : FIRE AND EXPLOSION DATA

SECTION 6 : ACCIDENTAL RELEASE MEASURES



PRECAUTIONS :

KEEP CONTAINER DRY . DO NOT INGEST. DO NOT BREATHE DUST. NEVER ADD WATER TO THIS PRODUCT.

IN CASE OF INSUFFICIENT VENTILATION WEAR SUITABLE RESPIRATORY EQUIPMENT. IF INGESTED,

SEEK MEDICAL ADVICE IMMEDIATELY AND SHOW THE CONTAINER OR THE LABLE. AVOID

CONTACT WITH SKIN AND EYES. KEEP AWAY FROM INCOMPATIBLES SUCH AS ACIDS.

STORAGE : 

KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED. KEEP CONTAINER IN A COOL, WELL-VENTILATED AREA.

DO NOT STORE ABOVE ROOM TEMPERATURE.

ENGINERRING CONTROLS:

USE PROCESS ENCLOSURES, LOCAL EXHAUST VENTILATION, OR OTHER ENGINERRING CONTROLS

TO KEEP AIRBORNE LEVELS BELOW RECOMMENDED EXPOSURE LIMITS. IF USER OPERATIONS GENERATE 

DUST, FUME OR MIST, USE VENTILATION TO KEEP EXPOSURE TO AIRBORNE CONTAMINANTS BELOW

THE EXPOSURE LIMIT.

PERSONAL PROTECTION : 

SPLASH GOGGLES. SYNTHETIC APRON. VAPOR AND DUST RESPIRATOR. BE SURE TO USE ON APPROVED/

CETIFIED OR EQUIVALENT GLOVES.

PERSONAL PROTECTION IN CASE OF LARGE SPILL: 

SPLASH GOGGLES. FULL SUIT. VAPOR AND DUST RESPIRATOR. BOOTS. GLOVES. A SELF CONTAINED 

BREATHING APPARATUS SHOULD BE USED TO AVOID INHALATION OF THE PRODUCT. SUGGESTED

PROTECTIVE CLOTHING MIGHT NOT BE SUFFICIENT; CONSULT A SPECIALIST BEFORE HANDING THIS PRODUCT

PHYSICAL STATE AND APPEARANCE : SOLID (POWDERED SOLID)

ODOR: ODORLESS

TASTE : BITTER . ALKALINE. (SLIGHT)

Head office: 603 Usrint Building Floor 4, Pracha-Utit Rd., Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel: (662)  935-6157,   Fax: (662) 934-7459

Factory: 48/1 Moo 5, Heuy Pa Wai, Pra Phuddha Bath, Saraburi 18120

Tel: (036) 360 117-9 Fax: (036) 360 120 

SECTION 8 : EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

SECTION 9 : PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

SECTION 7 : HANDLING AND STORAGE



MOLECULAR WEIGHT : 74.1 g/mole

COLOR : WHITE

pH (1% soln/water) : 14 (BASIC)

BOILING POINT : NOT AVAILABLE

MELTING POINT: 580 C

CRITICAL TEMPERATURE : NOT AVAILABLE.

SPECIFIC GRAVITY : 2.24 (WATER =1)

VAPOR PRESSURE : NOT AVAILABLE

VAPOR DENSITY : NOT AVAILABLE

IONICITY (IN WATER): NOT AVAILABLE

SOLUBILITY : VERY SLIGHTLY SOLUBLE IN COLD WATER, HOT WATER. INSOLUBLE IN ALCOHOL.

SOLUBLE IN AMMONIUM SALTS, GLYECEROL,SUGAR OR AMMONIUM CHLORIDE SOLUTION,

SOLUBLE IN ACIDS WITH EVOLUTION OF MUCH HEAT.

STABILITY : THE PRODUCT IS STABLE.

INSTABILITY TEMPERATURE : NOT AVAILABLE

CONDITIONS OF INSTABILITY : INCOMPATIBLE MATERIALS, AIR

INCOMPATIBILITY WITH VARIOUS SUBSTANCES: REACTIVE WITH ACIDS.

CORROSIVITY : NON-CORROSIVE IN PRESENCE OF GLASS.

SPECIAL REMARKS ON REACTIVITY: 

INCOMPATIBLE WITH MALEIC ANHYDRIDE, PHOSPHOROUS, NITROETHANE, NITROMETHANE, 

NITROPARAFFINS, NITROPROPANE, POLYCHLORINATED PHENOLS + POTASSIUM NITRATE. WHEN 

CHLORINATED PHEONAL ARE HEATED FOR ANALYTICAL PURPOSES WITH CALCIUM HYDROXIDE-

POTASSIUM NITRATE MIXTURES, CHLORINATED BENZODIOXINS ANALAGOUS TO EXTREMELY TOXIC

TETRAACHLORODIBENZODIOXIN MAY BE FORMED. READILY ABSORBS CO2 FROM AIR FORMING CALCIUM

CARBONATE.

SPECIAL REMARKS ON CORROSIVITY : NOT AVAILABLE

POLYMERIZATION : WILL NOT OCCUR

Head office: 603 Usrint Building Floor 4, Pracha-Utit Rd., Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel: (662)  935-6157,   Fax: (662) 934-7459

Factory: 48/1 Moo 5, Heuy Pa Wai, Pra Phuddha Bath, Saraburi 18120

Tel: (036) 360 117-9 Fax: (036) 360 120 

SECTION 10 : STABILITY AND REACTIVITY DATA



ROUTES OF ENTRY : ABSORBED THROUGH SKIN. INHALATION. INGESTION

TOXICITY TO ANIMALS: ACUTE ORAL TOXICITY (LD50): 7300 mg/kg (MOUSE)

CHRONIC EFFECTS ON HUMANS : NOT AVAILABLE

OTHER TOXIC EFFECTS ON HUMANS:

EXTREMELY HAZARDOUS IN CASE OF EYE CONTACT (IRRITANT) HAZARDOUS IN CASE OF SKIN 

CONTACT (IRRITANT), OF EYE CONTACT (CORROSIVE) , OF INGESTION, INHALATION SLIGHTLY

HAZARDOUS IN CASE OF SKIN CONTACT (CORROSIVE, PERMEATOR).

SPECIAL REMARKS ON TOXICITY TO ANIMALS : NOT AVAILABLE

SPECIAL REMARKS ON CHRONIC EFFECTS ON HUMANS : MUTANGENICITY: CYTOGENIC ANALYSIS 

(RAT): CELL TYPE: ASCITIES TUMOR; DOSE: 1200 mg/kg.

SPECIAL REMARKS ON OTHER TOXIC EFFECTS ON HUMANS:

ACUTE POTENTIAL HEALTH EFFECTS: SKIN : CAUSES SKIN IRRITATION. ALKALIES PENETRATE SKIN SLOWLY.

THE EXTENT OF DAMAGE DEPENDS ON THE DURATION OF CONTACT. EYES: CAUSES SEVERE IRRITATION

OF THE EYES. CAN CAUSE "LIME BURNS" OF THE EYE. CLUMPS MAY LODGE DEEP IN THE RECESSES OF THE EYE,

RELEASING CALCIUM HYDROXIDE OVER A LONG PERIOD OF TIME. SEVERE BURNS OF THE CORNEA WITH

POSSIBLE DAMAGE TO CORNEAL NERVES CAN OCCUR. INGESTION: CAUSES GASTROINTESTINAL 

 TRACT IRRITATION WITH VOMITING, DIARRHEA,SEVERE PAIN. VOMITUS MAY CONTAIN BLOOD AND 

DESQUAMATED MUCOSAL LINING. MAY CAUSE DELAYED GASTROINTESTINAL BURNS AND PERFORATION

(GASTRIC OR ESOPHAGEAL) WITH SEVERE ABDOMINAL PAIN AND RAPID FALL IN BLOOD PRESSURE.

INHALATION: CAUSES SEVERE IRRITATION OF THE RESPIRATORY TRACT (NOSE,THROAT,LUNGS), AND

MUCOUS MEMBRANES WITH COUGHING, WHEEZING AND /OR SHORTNESS OF BREATH. MATERIAL IS

DESTRUCKTIVE TO TISSUE OF THE MUCOUS MEMBRANES AND UPPER RESPIRATORY TRACT. CHRONIC

POTENTIAL HEALTH EFFECTS: PROLONGED OF REPEATED SKIN CONTACT MAY PRODUCE SEVERE IRRITATION

OR DERMATITIS.

Head office: 603 Usrint Building Floor 4, Pracha-Utit Rd., Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel: (662)  935-6157,   Fax: (662) 934-7459

Factory: 48/1 Moo 5, Heuy Pa Wai, Pra Phuddha Bath, Saraburi 18120

Tel: (036) 360 117-9 Fax: (036) 360 120 

SECTION 11 : TOXICOLOGICAL INFORMATION



ECOTOXICITY: NOT AVAILABLE.

BOD5 AND COD : NOT AVAILABLE.

PRODUCTS OF BIODEGRADATION:  POSSIBLY HAZARDOUS SHORT ITEM DEGRADATION PRODUCTS

ARE NOT LIKELY. HOWEVER, LONG TERM DEGRADATION PRODUCTS MAY ARISE.

TOXICITY OF THE PRODUCTS OF BIODEGRADATION: THE PRODUCT ITSELF AND ITS PRODUCTS OF

DEGRADATION ARE NOT TOXIC.

SPECIAL REMARKS ON THE PRODUCTS OF BIODEGRADATION: NOT AVAILABLE.

WASTE DISPOSAL: 

WASTE MUST BE DISPOSED OF IN ACCORDANCE WITH FEDERAL, STATE AND LOCAL ENVIRONMENTAL

CONTROL REGULATIONS.

Calcium dihydroxide is not classified as hazardous for transport (ADR (Road),RID (Rail),IMDG/GGVSea (Sea)

14.1 UN- Number: Not regulated 14.5 Environmental hazards : None

14.2 UN proper shipping name : Not regulated 14.6 Special precaution for user: Avoid any release of dust during transportation,

14.3 Transport hazard class (es): Not regulated by using air -tight tanks.

14.4 Packing group : Not regulated 14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code : 

Not regulated

FEDERAL AND STATE REGULATIONS:

lllNOIS TOXIC SUBSTANCES DISCLOSURE TO EMPLOYEE ACT: CALCIUM HYDROXIDE RHODE ISLAND

RTK HAZARDOUS SUBSTACES: CALCIUM HYDROXIDE PENNSYLVANIA RTK: CALCIUM HYDROXIDE

MINNESOTA : CALCIUM HYDROXIDE MASSACJISETTS RTL : CALCIUM HYDROXIDE NEW JERSEY : CALCIUM 

HYDROXIDE CALIFORNIA DIRECTOR'S LIST OF HAZARDOUS SUBSTANCES : CALCIUM HYDROXIDE TSCA 8(b)

INVENTORY: CALCIUM HYDROXIDE

Head office: 603 Usrint Building Floor 4, Pracha-Utit Rd., Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel: (662)  935-6157,   Fax: (662) 934-7459

Factory: 48/1 Moo 5, Heuy Pa Wai, Pra Phuddha Bath, Saraburi 18120

Tel: (036) 360 117-9 Fax: (036) 360 120 

SECTION 13 : DISPOSAL CONSIDERATIONS

SECTION 14 : TRANPORT INFORMATION

SECTION 15 : OTHER REGULATORY INFORMATION

SECTION 12 : ECOLOGICAL INFORMATION



OTHER REGULATIONS:

OSHA : HAZARDOUS BY DEFINITION OF HAZARD COMMUNICATION STANDARD (29 CFR 1910.1200).

EINECS : THIS PRODUCT IS ON THE EUROPEAN INVENTORY OF EXISTING COMMERCIAL CHEMICAL

SUBSTANCES.

OTHER CLASSIFICATIONS : 
WHMIS (CANDA) : CLASS E: CORROSIVE SOLID.

DSCL (EEC):

R34- CAUSES BURNS. R41-RISK OF SERIOUS DAMAGE TO EYES. S24/25-AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES.

S26-IN CASE OF CONTACT WITH EYES, RINSE IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER AND SEEK 

MEDICAL ADVICE.S28-AFTER CONTACT WITH SKIN, WASH IMMEDIATEDLY WITH PLENTY OF WATER. 

S36/37/39-WATER SUITABLE PROTECTIVE CLOTHING, GLOVES AND EYE/FACE PROTECTION.S45-IN CASE

OF ACCIDENT OR  IF YOU FEEL UNWELL, SEEK MEDICAL ADVICE IMMEDIATELY (SHOW THE  LALBE WHERE)

HMIS (U.S.A)

HEALTH HAZARD : 2

FIRE HAZARD : 0

REACTIVITY : 0

PERSONAL PROTECTION : J

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (U.S.A) :

HEALTH: 2

FLAMMABILITY: 0

REACTIVITY : 0

SPECIFIC HAZARD :

PROTECTIVE EQUIPMENT :

GLOVE. SYNTHETIC APRON. VAPOR AND DUST RESPIRATOR. BE SURE TO USE AN APPROVED/CERTIFIED

RESPIRATOR OR EQUIVALENT. WEAR APPROPRIATE RESPIRATOR WHEN VENTILATION IS 

INADEQUATE. SPLASH GOGGLES.

Head office: 603 Usrint Building Floor 4, Pracha-Utit Rd., Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel: (662)  935-6157,   Fax: (662) 934-7459

Factory: 48/1 Moo 5, Heuy Pa Wai, Pra Phuddha Bath, Saraburi 18120

Tel: (036) 360 117-9 Fax: (036) 360 120 



REFERENCES :

Hawley, G.G.. The Condensed Chemical Dictionary, 11e ed., New York N.Y., Van Nostrand Reinold, 1987. -Material safety

data sheet emitted by: la Commission de la SantÃ© et de la SÃ©curitÃ© du Travail du QuÃ©bec. -SAX, N.I. Dangerous

Properties of Indutrial Materials. Toronto, Van Nostrand Reinold, 6e ed. 1984. -The Sigma-Aldrich Library of Chemical 

Safety Data, Edition II.

Other Special Considerations: Not available.
Created:10/10/2005  08.16 PM

Last Updated : 05/21/2013  12.00 PM

Head office: 603 Usrint Building Floor 4, Pracha-Utit Rd., Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel: (662)  935-6157,   Fax: (662) 934-7459

Factory: 48/1 Moo 5, Heuy Pa Wai, Pra Phuddha Bath, Saraburi 18120

Tel: (036) 360 117-9 Fax: (036) 360 120 
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) FOR TE-120

SECTION I : PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

PRODUCT NAME

COMPANY NAME

TEL & EMERGENCY NO

COMPANY ADDRESS

TE-l20

TreatEarth Company Limited

08 1 -697 - 697 1, 02-04 I I - 490

11766-768 Moo 17 Khu Khot, Lam Luk Ka,

Pathumthani 12130 Thailand

SECTION 2 : COMPOSITION AND TNFORMATION ON INGREDIENTS

SUBSTANCE PREPARATION

GENERAL NAME

CAS NO.

INGREDIENTS CONTRIBUTINC TO

HAZARD

CONCENTRATION RANGE

PREPARATION

COAGULANT / COAGULANT AID

N/A

N/A

N/A

SECTION3 : HAZARDS IDENTIFICATION

ADVERSE HUMAN HEALTH

EFFECTS

ENVIRONMENTAL EFFECTS

: None known.

: Minimal hazard if well dilute with Wash Water

SECTION 4 : FIRST AID MEASURES

GENERAL HAZARD STATEMENT

EYES '

Hazard

I st Aid

SKIN

Hazard

I st Aid

INGESTION

Hazard

I st Aid

INHALATION

Hazard

I st Aid

This product poses minimal health hazards.

Will cause irritaiton, tearing and blurred vision.

Immediately flush with water tbr at least l5 minutes and obtain medical

attention

May cause mild skin irritation.

Wash efl'ected area with soap and water.

May cause irritation to mucous membranes , and deep tissue.

Do not induce vemiting,immediately drink plenty of water and obtain

medical attention.

Unlikely route of exposure. Inhibition of mist to be treat as for ingestion

Move patient to fresh air. lf breathing is difficult. Administer oxygen.

Obtain medical attention.
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) FOR TE-120

SECTION 5 : FIRE FIGHTING MEASURES

GENERAL HAZARD STATEMENT

EXTINGUISHING MEDIA

SPECIAL FIRE FIGHTING PROCEDURES

INGREDIENTS CONTRIBUTING TO

HAZARD

THIS PRODUCT IS NOT FLAMMABLE AND NOT EXPLOSIVE.

Will not bum. Use media appropriate for material on fire. Use water or

appropriate media to keep containers cool.

NONE. As with any usual fire conditions involving chemicals and liquid

containers wear a selt--contained breathing apparatus with full place

operated under positive pressure.

NONE. Product is not flammable and not explosive. Product and container

may undergo thermal decomposition and emit noxious gases. Follow usual

tire fighting procedure.

ON6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

GENERAL HAZARD STATEMENT

PERSONAL PRECAUTIONS

ENVIRONM ENTAL PRECAUTIONS

SMALL SPILL

LARGE SPILL

DISPOSAL OF CONTAINERS

Spills are slippery. Do not dispose large volumes into water sources or

sewers.

Persons not wearing protective equipment should be excluded fiom area

of spill.

Prevent run-off into sewers, stream or other bodies of water. If'run-of'f

occurs, notity local authorities required.

Stop spill at source. Absorb spillage with sawdust of Envirozorb and

shovel into suitable containers. Washer area down with water.

(Envirozorb is specially fbrmulated to fully absorb spilled product).

As for small spill, but dike area to prevent run-off to drain. Pump liquid

to salvage tank or suitable containers.

Flush containers with water. Dispose in accordance with local authority

requirements. (Pref-erable utilize a refillable or bulk dosing station).

Do not use empty containers tbr any other purpose.

SECTION 7 : HANDLING AND STORAGE

HANDLING AND STORAGE Storage

Suitable materials

Unsuitable materials - Mild

Do not store bags near heat

Ceneral room ventilation where product is used is expected to be where

products are used is expected to be satisfactory.

steel, Iron. copper, aluminium and their alloys.

or in direct to sunlight.

ENGINEERINC CONTROL MEASURES
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) FOR TE-l20

SECTIONS: EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION

RESPIRATORY

HANDS

EYES

SKIN

Occupational Exposure Limits

OTHER

Unlikely route of exposure. As a precaution use duet mask or

general-purpose gas mask if mists are generated.

Wear impervious Neoprene or Butyl rubber protective safety gloves.

Wear safety glasses with side shields or goggles.

Avoid prolonged skin contact. Wear impervious clothing and boots.

None listed (as of August 1995 OHS Act) None known.

Product is non-volatile.

SECTION 9 : PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

PHYSICAL STATE

COLOUR / APPEARANCE

ODOUR

pH (0.5 % @25"c)

BOLING POINT

VAPOUR PRESSURE

EVAPORATION RATE

FLASH POINT

EXPLOSION PROPERTIES
J

DENSITY (g/cm )

SOLUBILITY IN WATER

White granular solids

White

None

5.0 - 8.0

None

None

None

None

None

0.7

Soluble with viscosity increase

SECTION l0 : STABILITY AND REACTIVITY

GEN ERAL HAZARD STATEMENT

STABILITY

CONDITIONS TO AVOID

INCOMPATIBLE MATERIALS

HAZARDOUS DECOMPOSITION

HAZARDOUS POLYMERISATION

: This product possible reactivity hazards if combined with unsuitable.

: Stable

None known. Do not mix with other chemicals.

Generally avoid contact with alkalis or oxidation / reduction agents.

Will slowly corrode iron, copper. Aluminium and their alloys.

Thermal decomposition during a fire may release carbon monoxide.

Carbon dioxide, nitrogen dioxide, hydrogen hydrogen chloride and other

noxious gasses.

Will not occur.

SECTION ll : TOXICOLOGICAL INFORMATION

ACUTE TOXICITY

ORAL LD5O

DERMAL LD5O

> 5000 mg/l

Not irritative (OECD method No. 404)
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) FOR TE-120

SECTION 12 : ECOLOGICAL INFORMATION

TOXICITY TO WATER ORGANISMS

BIODEGRADABLE

BOD5

COD

No specific

No specitic

No specific

No specitic

test data available

test data available

test data available

test data available

SECTION 13 : DISPOSAL CONSIDERATION

WASTE DISPOSAL

DISPOSAL OR CONTAINERS

Contact a certitled flrm tbr proper disposal at approved chemical dump sites.

Flush containers with water. Dispose in accordance with local authority

requirements. Do not use container for any other purposes'

ON 14 : TRANSPORT INFORMATION

UN NUMBER

ADR:CLASS/NUMBER

ADR: SHIPPINC NAME

DOT INFORMATION

SEA

IMDG CLASS AND PAGE

IMDG SHIPPINC NAME

Ems:/ MFAG - TABLE

AIR

ICAO/IATA-OQR

EU-LABELING REQUIREMENTS

RISK PHRASES

SAFETY PHRASES

lsecrroN 15 : REGULAToRY INFoRMATIoN

None

None

N/A

None

N/A

N/A

The tATA instruction is subject to annual revision. Contact your

locol supplier.

: Not regulated

: R2Ol21l22 - Harmful by inhalation, eye and skin contact and if swallowed'

: 536136137139 - Wear protective clothing, eye and face protection.

ISECTION 16 : OTHER INFORMATION, lR INFORMATION

: All chemical products whether hazardous or not should be handled with

extreme caution taking into account the wearing of safety equipment

such as : sat'ety glasses, production overall and apron, impervious gloves

and breathing apparatus.

GENERAL HAZARD STATEMENT
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) FOR TREATMET L.I

I. CHEMICAL PRODUCT & COMPANY IDENTIFICATION

CHEMICAL PRODUCT NAME TREATMET L-I

COMPANY TREATEARTH COMPANY LIMITED

11766-768 Moo 17 Khu Khot,

Lam Luk Ka, Pathumthani 12130 Thailand

Phone : 081-697-6971,02-0411-490

Fax : 02-041 l-468

2.HAZARD INDENTIFICATION

MOST IMPORTANT HAZARDS

When this product reacts with acids and oxidixing materials, it

carbon disulfide and hydrogen sulfide.

becomes feverish, and it generates

GHS classilication

Skin corrosion/irritation

Serious eye damage/irritation

Acute hazards to the aquatic environment

GHS label elements

Pictogram

I

I

Signal word : Danger

ADVERSE HUMAN HEALTH EFFECTS

This product irritates strong to eyes and skin, and it has risk of giving scrious damage to them.

ENVIRONMENTAL EFFECTS

This product is strong alkaline, and it may cause toxie to aquatic organisms.

PHYSICAL AND CHEMICAL HAZARDS

No risk ofspcific hazardous reactions or fire under normal conditions.

CLASS NAME OF HAZARDOUS CHEMICALS FOR SDS IN JAPAN

Corrosive substance

3

3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

SUBSTANCE / MIXTURE : Mixture

CHEMICAL NAME MITI No. CAS No. TYPICAL CONTENT

Mixture Sulfer compounds 30-40 0h

Water 7732-18-5 50-70 0h



Treat

Treaf Earth Contpanr' [,inrited
1i766-768 \loo l7 Khu Khor.
l-:rrn l.uk Ka, Pathurnthani t 2l-10

I'e I : OlJl-697-6971. 02-().{t l-.19(}

l'ar : (|2-()ll l-{6ll

AY d 4d a u
u5u11 lrr?ll,0:5 0tna
l,/766-76t1 hlJtl I7 fllUr.lnn9]
rllrrl0dldnrl't riitr tflililufi tti lll.ttr
I n:rt"rrri : l)til-0()?-6q71. lt:-illr !-Ji)t)
I n: rr r: : o2-{)-l l r -.r(rg

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) FOR TREATMET L-l

4. FIRST AID MEASURES

After first aid, arrange for transport to the nearest medical facility for examination and treatment

by a physician. Move the unconscious victim to safety area, and make sure the victim see a physician

immediately.

EYE CONTACT

Open the eyelids wide, and rinse all parts of eyes gently with plenty of clean water for at least l5

minutes. Let water run out of eyelids and eyeball's outer corners. Do not move the victim until rinsing

the eye.

SKIN CONTACT

Continue to wash the affected area with plenty of water until the feeling soapiness disappear.

INHALATION

Remove the victim from the contamination immediately to fresh air, and make the victim gargle with

water and have complete rest.

INGESTION

lmmediately make the victim vomit it if it is possible, because this product is considerable danger to

react gastric acid,

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Be careful not to wash away into shower or waterway,

EXTINGUISHING MEDIA

- Dry chemical poder, foam, dry sand, or water spray.

NEVER USE FOR EXTINGUISHING

Direct water jet, Carbon dioxide extinguisher

SPECIFIC HAZARDS WITH REGARD TO FIRE.FIGHTING MEASURES

Be careful not to breathe toxie gases which with may be generated by thermal decomposition during a fire.

SPECIFIC FIRE.FIGHTING MEASURES

This product does not ignite casily because it is hydrated compound. When it takes fire, shut off fuel to

fire and fight fire using a most suitable extinguisher. Keep personnel removed from and upwind of fire'

PROTECTIVE EQUIPMENT FOR FIRE-FIGHTER

Firefighters should wear suitable protective equipment (gloves, glasses, respirator, etc).

ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

FOR HUMAN

Evacuate nonessential personal. Wear suitable protective equipment (gloves, glasses, respirator).

Ventilate well when necessary.
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) FOR TREATMET L.T

FOR ENVIRONMENT

Prevent spills from entering sewerage, watercourses or low areas.

REMOVAL MEASURES

Absorb spills with inert material, (e.g.,dry sand or earth), then place in chemical waste containers.

For large spills, dike for later disposal. Do not try to neutralize with acids. Flush the least residual

spill with copious amounts of water.

PREVENT THE SECOND DISASTER

Shut off all source of ignition, no flares, smoking or flames in area. Prepare the fire extinguisher.

Let anybody not to enter the area because it has risk ofexpanding the disaster.

Hold chemical waste containers with records of releases until disposal.

7. HANDING AND STORAGE

HANDLING

TECHNICAL MEASURES

Work out measures to avoid this product from flying to bits or raising when you use.

CAUTION

Wear suitable protective equipment.

SPECIFIC SAFETY HANDLING POINTS

Separate from acids and oxidizing materials. Handle this in the well ventilated area. After use this,

wash hands and face well.Gargle with water if you need.

.STORAGE

SUITABLE STRAGE CONDITION

Keep container tightly closed in well-ventilated spaces. Do not store near acids and oxidizing

materials.

SAFETY CONTAINER

f)o not use material for container which is corrosive with alkaline.

EXPOSURE CONTROL / PERSONAL PROTECTION

EQUIPMENT

Make suitable adequate ventitation if large quantity of mist is generated or even if small quantity of

mist, the situation is continued. Made available emergency shower and eyes wash in the work area.

Improve equipment which is obeyed the law of regulation about chemical products.

CONTROL PARAMETERS

Not established.
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PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

RESPIRATORY PROTECTION : For most conditions, no respiratory protection should be needed

HAND PROTECTION : Chemical resistant gloves

EYE PROTECTION : Safety goggles

BODY PROTECTION : Work clothes with long sleeves

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES (generic value)

APPEARANCE, PHYSICAL STATE, FORM, COLOR, ODOR

pH

BOILING POINT

MELTING POINT

FLASH POINT

DENSITY

SOLUBILITY IN W

: Brown liquid with little characteristic odor like sulfer.

: ca.l 1.0-13.5 (1%o solution)

: ca.l00oC (water boiling point)

: Not available

: Not available

: ca.l.l5-1.25 (25'C)

: (lood

IO. PHYSICAL HAZARD (STABILITY AND REACTIVITY)

STABILITY : stability was noted under normal condition.

REACTIVITY : No self-reactivity was noted under normal condition. Contact

with acids or oxidizing materials' carbon disulfide or

hydrogen sulfide may be generated by decomposition.

-INCOMPABILITY : Do not mix with acids or oxidizing materials. Do not use for

(Specific materials to be avoided) container which alkaline corrodes.

II. TOXICOLOGICAL INFORMATION

ACUTE TOXICITY : rat ; over 2,000mg/kg

SUB-CHRONIC TOXICITY : Not available

CORROSIVE PROPERTIES

SKIN EFFECTS : This product is considered corrosive. l)

CARCINOGENIC EFFECTS : Not available

MUTAGENIC EFFECTS : NegativitY 2)
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I 2. ECOLOGICAL INFORMATION

ENVIRONMENTAL EFFECTS

ACUTE z himedaka;24hr,rate of survival 25ppm l007o,l0ppm 1007o

CHRONIC : No data.

MOBILITY : It has the possibility of easy to move to watercourses or ground.

RESIDUAL PROPERTY / BIODEGRADATION : Not available

BIOACCUMULATION : Not available

FISH TOXICITY : Not available

I3. DISPOSAL INFORMATION

Burn in a chemical incinerator equipped with an afterburner. Do not dump into sewers, on the ground

or into any body ofwater.

Follow all regulations in your country.

14. TRANSPORT INFORMATION

Avoid rough handling or dropping. Follow all regulations in your country.

UN number :3267

Proper Shipping Name : CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.

(Contains Dithiocarbamine derivative compounds)

UN class : Hazard Class 8 (Corrosive substances)

' UN Packing group : III

I5. REGULATORY INFORMATION

Ensure this material in compliance with federal requirements and ensure comformity to local

regulations.

I6. OTHER INFORMATION

Contact to : See "Company identification"

REFERENCES

I),2) Similarity material's data which are stoked in our company.

All materials may present unknown hazards and should be used in caution. Although certain hazards

are described herein, we cannot guarantee that these are the only hazards which exist.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาคผนวก ข-4 

แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและ 
รายละเอียดข้อมูลความปลอดภัย (แบบ สอ.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

































































































































































































 
 
 
 
 
  

ภาคผนวก ข-5 

รายละเอียดการออกแบบเตาหลอม 
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รายละเอียดการออกแบบ 

ชุด Battary Breaker 
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รายการคำนวณระบบบำบัดอากาศ 
 



    This brochure provider main specifications and options available for THAI-GENERATOR Stnadard & Customized diesel generator sets.

  THAI-GENERATOR SET

GENERATOR
STANDARD PROVISION
&  OPTIONS
&  CUSTOMIZED  PROJECTS

THAI-GENERATOR
WWW.THAIGENERATOR.CO.TH

 

GSC550
TYPE : OPEN & SILENT

550 kVA. / 440 kW. STANDBY POWER



Three phase four wires, output voltage 400/230V, 50 Hz.,between 0.8 lagging, protection capability according with

the standard

    ● GENERAL FEATURES :
        - Composed of Cummins diesel engine and THAI-GEN alternator

        - Alternator IP23 class "H" insulation

        - DEEP SEA 7320 control panel with auto start function

        - Oil and fuel filter fitted, water separator

        - Lube-oil drain valve fitted

        - Electric starter, Charge motor 24V DC

        - 50 °C radiator as standard, water-cooled

        - Independent baseskid fuel tank for 8 hour

        - 3 - pole MCCB, 24V battery, rack and cable

        - Silent type canopy 85 dBA. with powder coating color (Option)

        - Door on each side for access maintenance (for Silent type canopy)

        - lockable access door (for Silent type canopy)

        - Control panel viewing window in a lockable access door

        - Emergency stop push buttom

kVA. kW. kVA. kW.

    ● RELIABLE PERFORMANCE :
FUEL CONSUMPTION :

       Voltage Regulation

       ● Voltage regulation maintained within + 0.5% between

          power factor 0.8 and 1.0 lagging and unity

          from no load to full load

          at speed droop variation up to 4.5%

       Frequency Adjustable Ratio

       ● Change load from 0-100% within 1.0%

          (electric speed regulator)

          within 4.5% (mechanical speed regulator)

          Frequency Undulation

       ● Load from 0-100%, Frequency undulation within 0.25%

       ● No load wire volts max undulation ratio within 1.8% QUALITY STANDARDS :

       ● Three phase balanced load in the order of 5%  Generator sets: GB/T280-1997, ISO8528,

       Effet Factor of Telecom     ISO9001:2008

       ● TIF better than 50%  Alternator: BS5000, VDE0530, NEMA MG1-32

       ● THF to BS4999 Part 40 better than 2%  IEC34, CSAC22.2-100,AS1359, BS4999

       Electromagnetism  Diesel Engine: ISO3046, DIN6271

       ● In compliance with BS800 and VDE levels G and N  Control: BS4484, BS EN, UL508, IEEE C37.2

Prime output

500 400

Model : GSC550

Powered by : Cummins Engine Model KTA19-G4
THAI-GEN Alternator Model TG600SA

550 440GSC550

Gen-sets Model

STANDARD SPECIFICATION

Open type

Silent type

Cummins Engine
Standby output

THAI-GEN Alternator

KTA19-G4 TG600SA

Widely used for Telecom, Industry, Rental, Outdoor Project, Mining, Military, Special Events, etc.

GENERATOR SET DATA SHEET

  THAI-GENERATOR SET

 



    ● CUMMINS : water cooled diesel engine complete

Engine manufacturer         with air, fuel and oil filters, electric starting and

Engine model         charging equipment, engine protection against 

Maximum output (kW)         low water level.

Maximum output (HP)

Configuration     ● COOLING : Radiator and colling fan complete

Aspiration         with protection guards, designed to cool engine

Fuel type         at specified output in air temperatures upto 45 °C
Combustion type         radiators suitable for higher temperatures are

Cooling type         available. Low water level protection fitted as

Bore (mm)         standard.

Stroke (mm)

Displacement (L)     ● ELECTRICAL SYSTEM : 24V upto. Axial type

Compression ratio         starter motor, battery charging alternator, high

Lubrication Capacity (L)         capacity lead acid battery.

Coolant Capacity (L)

Governor type     ● EXHAUST SYSTEM : Heavy duty industrial exhauset 

Starting voltage         silencer with flexible piping.



    ● Brushless, self exciting

    ● Class "H" insulation Alternator manufacturer

    ● Standard degree of protection is IP23 Alternator model

    ● Self regulating Voltage

    ● With fan cooling Poles

    ● Resist Humid grease Insulation type

    ● AC excitation, roating rectification tube Enclosure (according to IEC-34-5)

    ● Stator greasse insulation covered Exciter system

    ● Rotator and exciation high polymer, Resist the Voltage rugulator

       corruption of oil and acid Voltage regulator NL-FL

    ● Rotator balance is in accordance with BS5625

       standard 12.5

    ● High-quality lubrication sealed long-time bearing

    ● Rotator silicon steel close tight

4

Class H

IP23

Electrical

AVR (Electronic)

KTA19-G4

504

+ 1%

TG600SA

380 - 440V

675

4 Cycle: In-line; 6 Cylinder

159

18.9

13.9:1

50

30

Specification

Cummins

Turbocharged and Aftercooled

Diesel

  CUMMINS ENGINE

Water cooled

159

Direct Injection

self-regulating Brushless

24 volts

  STAMFORD ALTERNATOR

Specification

THAI-GEN

 



    ●   The Base mounted control panel is a vibration isolated sheet steel enclosure.

         The Control panelis equipped as folloows :

DSE7320

Weight (Kg) Weight (Kg)

4110 4870

THAI-GENERATOR , reserves the right to modify the characteristics of its product at any time in order to

incorporate the latest technological developments. The information contained in the document may

therefore be changed wtihout notice. For more technical data

THAI-GENERATOR SALES & SERVICES CO.,LTD.

Local Distributor : Add : 24/57 Moo 6 Bangsaotong,

Bangsaotong District, Samutprakarn

Thailand 10540

Tel : +66 (0) 740 1029-30,+66 (0) 312 8288-9

www.thaigenerator.co.th

Remark : Weatherproof canopy, Trailer type, 20ft and 40ft container type please contact THAI-GENERATOR for offcially drawing spec

3226 x 1245 x 1990 3800 x 1500 x 2230

Length x Width x Height (mm) Length x Width x Height (mm)

  CONTROL SYSTEM

 



Gross Engine Power Output - BHP

U.S. Gallons/hour

Gross Engine Power Output - kWm

Litre/h

Displacement : 18.9 litre (1150 in3 ) Bore : 159 mm (6.25 in.) Stroke : 159 mm (6.25 in.)

No. of Cylinders : 6 Aspiration : Turbocharged and Aftercooled

Curve Number:

FR-4212

Engine Critical Parts List:

CPL: 4153

Date:

Page
No.

Engine Speed Standby Power Prime Power Continuous Power

RPM kWm BHP kWm BHP kWm BHP

1500 504 675 448 600 355 475

1800 563 755 507 680 429 575

CONVERSIONS: (Litres = U.S. Gal x 3.785) (Engine kWm = BHP x 0.746) (U.S. Gal = Litres x 0.2642) (Engine BHP = Engine kWm x 1.34)

Data shown above represent gross engine performance capabilities obtained and corrected in accordance with ISO-3046 conditions of 100 kPa (29.53 in Hg)
barometric pressure [110 m (361 ft) altitude], 25 °C (77 °F) air inlet temperature, and relative humidity of 30% with No. 2 diesel or a fuel corresponding to ASTM D2. 

See reverse side for application rating guidelines.
The fuel consumption data is based on No. 2 diesel fuel weight at 0.85 kg/litre (7.1 lbs/U.S. gal).
Power output curves are based on the engine operating with fuel system, water pump and lubricating oil pump; not included are battery charging alternator, fan, 
optional equipment and driven components.

TECHNICAL DATA DEPT. CERTIFIED WITHIN 5% CHIEF ENGINEER

1500 RPM

Engine Performance Data @ 1500 RPM 

Engine Performance Data @ 1800 RPM 

1800 RPM

OUTPUT POWER FUEL CONSUMPTION

% kWm BHP
kg/

kWm·h
lb/

BHP·h
litre/
hour

U.S. Gal/
hour

STANDBY POWER

100 504 675 0.204 0.336 121 31.9

PRIME POWER

100 448 600 0.203 0.336 107 28.4

75 336 450 0.207 0.341 82 21.6

50 224 300 0.216 0.353 57 14.9

25 112 150 0.228 0.383 30 8.1

CONTINUOUS POWER

100 355 475 0.207 0.340 86 22.8

OUTPUT POWER FUEL CONSUMPTION

% kWm BHP
kg/

kWm·h
lb/

BHP·h
litre/
hour

U.S. Gal/
hour

STANDBY POWER

100 563 755 0.206 0.338 136 35.9

PRIME POWER

100 507 680 0.205 0.337 122 32.3

75 380 510 0.210 0.346 94 24.8

50 254 340 0.218 0.355 65 17.0

25 127 170 0.241 0.401 36 9.6

CONTINUOUS POWER

100 429 575 0.207 0.340 104 27.5

Basic Engine Model:

KTA19-G4

03JAN2004

     CHONGQING CUMMINS 

ENGINE COMPANY Ltd.
ENGINE  PERFORMANCE CURVE



KTA19-G4

POWER RATING APPLICATION GUIDELINES
FOR

GENERATOR DRIVE ENGINES

These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines 
in A.C. generator set installations. Generator drive engines are not designed for and shall not be 
used in variable speed D.C. generator set applications.

STANDBY POWER RATING  is applicable 
for supplying emergency power for the 
duration of the utility power outage. No 
overload capability is available for this 
rating. Under no condition is an engine 
allowed to operate in parallel with the 
public utility at the Standby Power rating.

This rating should be applied where 
reliable utility power is available. A 
standby rated engine should be 
sized for a maximum of an 80% 
average load factor and 200 hours 
of operation per year. This includes 
less than 25 hours per year at the 
Standby Power rating. Standby 
ratings should never be applied 
except in true emergency power 
outages. Negotiated power outages 
contracted with a utility company 
are not considered an emergency.

PRIME POWER RATING is applicable for sup-
plying electric power in lieu of commercially 
purchased power. Prime Power applications 
must be in the form of one of the following two 
categories:

UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER

Prime Power is available for an unlimited number of 
hours per year in a variable load application. Variable 
load should not exceed a 70% average of the Prime 
Power rating during any operating period of 250 
hours.

The total operating time at 100% Prime Power shall 
not exceed 500 hours per year.

A 10% overload capability is available for a period of 
1 hour within a 12 hour period of operation. Total 
operating time at the 10% overload power shall not 
exceed 25 hours per year.

LIMITED TIME RUNNING PRIME POWER

Prime Power is available for a limited number of 
hours in a non-variable load application. It is intended 
for use in situations where power outages are 
contracted, such as in utility power curtailment. 
Engines may be operated in parallel to the public 
utility up to 750 hours per year at power levels never 
to exceed the Prime Power rating. The customer 
should be aware, however, that the life of any engine 
will be reduced by this constant high load operation. 
Any operation exceeding 750 hours per year at the 
Prime Power rating should use the Continuous Power 
rating.

CONTINUOUS POWER RATING is applicable 
for supplying utility power at a constant 
100% load for an unlimited number of hours 
per year. No overload capability is available 
for this rating.

Reference Standards:
BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.

Operation At Elevated Temperature And Altitude:
The engine may be operated at: 

1800 RPM up to 5,000 ft (1500 m) and 104o F (40o C) without 
power deration.

1500 RPM up to 3,300 ft (1000 m) and 104o F (40o C) without 
power deration.

For sustained operation above these conditions, derate by 4% per 1,000 ft 
(300 m), and 1% per 10o F (2% per 11o C).



 
Engine Data Sheet

DATA SHEET : DS-4212-A
ENGINE MODEL : KTA19-G4 CONFIGURATION NUMBER : D193091DX02 DATE :

PERFORMANCE CURVE : FR-4212
INSTALLATION DIAGRAM CPL NUMBER
 • Fan to Flywheel : 3003983  • Engine Critical Parts List : 4153
 • Heat Exchanger Cooled :  

GENERAL ENGINE DATA
Type ............................................................................................................................................................... 4 Cycle; In-line; 6 Cylinder Diesel
Aspiration....................................................................................................................................................... Turbocharged and Aftercooled
Bore x Stroke.............................................................................................................. — in x in (mm x mm) 6.25 x 6.25 (159 x 159)
Displacement.............................................................................................................................. — in3

 (liter) 1150 (18.9)
Compression Ratio........................................................................................................................................ 13.9 : 1

Dry Weight
Fan to Flywheel Engine.......................................................................................................... — lb (kg) 4085 (1855)
Heat Exchanger Cooled Engine............................................................................................ — lb (kg) 4572 (2076)

Wet Weight
Fan to Flywheel Engine.......................................................................................................... — lb (kg) 4245 (1927)
Heat Exchanger Cooled Engine............................................................................................ — lb (kg) 4808 (2183)

Moment of Inertia of Rotating Components 
 • with FW 4001 Flywheel ..........................................................................................  — lbm • ft2 (kg • m2) 170 (7.2)
 • with FW 4006 Flywheel ...........................................................................................  — lbm • ft2 (kg • m2) 199 (8.4)
Center of Gravity from Rear Face of Flywheel Housing (FH 4018)........................................  — in (mm) 28.4 (721)
Center of Gravity above Crankshaft Centerline........................................................................  — in (mm) 9.0 (229)
Maximum Static Loading at Rear Main Bearing.......................................................................... — lb (kg) 2000 (908)

ENGINE MOUNTING
Maximum Bending Moment at Rear Face of Block .........................................................  — lb • ft (N • m) 1000 (1356)

EXHAUST SYSTEM
Maximum Back Pressure at Standby Power Rating .................................................... — in Hg (mm Hg) 3 (76)

AIR INDUCTION SYSTEM
Maximum Intake Air Restriction 
 • with Dirty Filter Element.........................................................................................  — in H2O (mm H2O) 25 (635)
 • with Normal Duty Air Cleaner and Clean Filter Element......................................  — in H2O (mm H2O) 10 (254)
 • with Heavy Duty Air Cleaner and Clean Filter Element.......................................  — in H2O (mm H2O) 15 (381)

COOLING SYSTEM
Coolant Capacity — Engine Only.................................................................................... — US gal (liter) 8.0 (30)

— with HX 4073 Heat Exchanger...................................................... — US gal (liter) 17.5 (66)

Maximum Coolant Friction Head External to Engine — 1800 rpm.................................  — psi (kPa) 10 (69)
— 1500 rpm.................................  — psi (kPa) 8 (55)

Maximum Static Head of Coolant Above Engine Crank Centerline............................................. — ft (m) 60 (18.3)
Standard Thermostat (Modulating) Range................................................................................. — °F (°C) 180 - 200 (82 - 93)
Minimum Pressure Cap...........................................................................................................  — psi (kPa) 10 (69)
Maximum Top Tank Temperature for Standby / Prime Power ................................................. — °F (°C) 220 / 212 (104 / 100)
Minimum Raw Water Flow @ 90°F to HX 4073 Heat Exchanger ....................... — US gpm (liter / min) 54 (204)
Maximum Raw Water Inlet Pressure at HX 4073 Heat Exchanger......................................  — psi (kPa) 50 (345)

LUBRICATION SYSTEM
Oil Pressure @ Idle Speed....................................................................................................  — psi (kPa) 20 (138)

@ Governed Speed .........................................................................................  — psi (kPa) 50 - 70 (345 - 483)
Maximum Oil Temperature.......................................................................................................... — °F (°C) 250 (121)
Oil Capacity with OP 4019 Oil Pan : High - Low ............................................................... — US gal (liter) 10 - 8.5 (38 - 32)
Total System Capacity (Including Bypass Filter)............................................................... — US gal (liter) 13.2 (50)
Angularity of OP 4019 Oil Pan — Front Down ..................................................................................... 30°

— Front Up .......................................................................................... 30°
— Side to Side..................................................................................... 30°

03JAN2004

Chongqing Cummins Engine Company Ltd.



FUEL SYSTEM
Type Injection System...................................................................................................................................................................... Direct Injection Cummins PT
Maximum Restriction at PT Fuel Injection Pump — with Clean Fuel Filter.................................................... — in Hg (mm Hg) 4.0  (102)

— with Dirty Fuel Filter......................................................... — in Hg (mm Hg) 8.0  (203)
Maximum Allowable Head on Injector Return Line (Consisting of Friction Head and Static Head).............. — in Hg (mm Hg) 6.5  (165)
Maximum Fuel Flow to Injection Pump......................................................................................................... — US gph (liter / hr) 58 (220) 

ELECTRICAL SYSTEM
Cranking Motor (Heavy Duty, Positive Engagement)......................................................................................................... — volt 24
Battery Charging System, Negative Ground...............................................................................................................  — ampere 35
Maximum Allowable Resistance of Cranking Circuit......................................................................................................... — ohm 0.002
Minimum Recommended Battery Capacity

• Cold Soak @ 50 °F (10 °C) and Above.............................................................................................................  — 0°F CCA 600
• Cold Soak @ 32 °F to 50 °F (0 °C to 10 °C)......................................................................................................  — 0°F CCA 640
• Cold Soak @ 0 °F to 32 °F (-18 °C to 0 °C).......................................................................................................  — 0°F CCA 900

PERFORMANCE DATA
All data is based on: • Engine operating with fuel system, water pump, lubricating oil pump, air cleaner and exhaust

silencer; not included are battery charging alternator, fan, and optional driven components.
• Engine operating with fuel corresponding to grade No. 2-D per ASTM D975.
• ISO 3046, Part 1, Standard Reference Conditions of:

Barometric Pressure : 100 kPa (29.53 in Hg) Air Temperature :  25 °C (77 °F)
Altitude : 110 m (361 ft) Relative Humidity :  30%

Steady State Stability Band at any Constant Load .............................................................................................................. — % +/- 0.25
Estimated Free Field Sound Pressure Level of a Typical Generator Set; 

Excludes Exhaust Noise; at Rated Load and 7.5 m (25 ft); 1800 rpm / 1500 rpm ..................................................... — dBA 91 / 89
Exhaust Noise at 1 m Horizontally from Centerline of Exhaust Pipe Outlet Upwards at 45°; 1800 rpm / 1500 rpm ........... — dBA 119 / 118.5

STANDBY PRIME POWER
60 hz 50 hz 60 hz 50 hz

Governed Engine Speed..............................................................— rpm 1800 1500 1800 1500
Engine Idle Speed ....................................................................... — rpm 675 - 775 675 - 775 675 - 775 675 - 775
Gross Engine Power Output...........................................— BHP (kWm) 755 (563) 675 (504) 680 (507) 600 (448)
Brake Mean Effective Pressure...........................................— psi (kPa) 287 (1979) 310 (2137) 260 (1793) 275 (1896)
Piston Speed.................................................................— ft / min (m / s) 1875 (9.5) 1562 (7.9) 1875 (9.5) 1562 (7.9)
Friction Horsepower .........................................................  — HP (kWm) 85 (63) 60 (45) 85 (63) 60 (45)
Engine Water Flow at Stated Friction Head External to Engine:

• 3 psi Friction Head .......................................... — US gpm (liter / s) 196 (12.4) 162 (10.2) 196 (12.4) 162 (10.2)
• Maximum Friction Head.................................. — US gpm (liter / s) 175 (11.0) 145 (9.1) 175 (11.0) 145 (9.1)

Engine Data with Dry Type Exhaust Manifold
Intake Air Flow ................................................................— cfm (liter / s) 1517 (716) 1226 (579) 1455 (687) 1126 (532)
Exhaust Gas Temperature......................................................— °F (°C) 939 (504) 1034 (557) 898 (481) 1000 (538)
Exhaust Gas Flow ..........................................................— cfm (liter / s) 3945 (1862) 3400 (1604) 3673 (1734) 3100 (1463)
Air to Fuel Ratio ..................................................................... — air : fuel 25.5:1 22.5:1 27.2:1 23.2:1
Radiated Heat to Ambient .....................................— BTU / min (kWm) 4700 (83) 4100 (72) 4200 (74) 3645 (64)
Heat Rejection to Coolant ......................................— BTU / min (kWm) 16350 (287) 15340 (270) 14350 (252) 13660 (240)
Heat Rejection to Exhaust .....................................— BTU / min (kWm) 24000 (423) 20530 (361) 21500 (378) 18125 (319)

ENGINE MODEL : KTA19-G4
DATA SHEET : DS-4212-A

DATE :
 CURVE NO. : FR-4212

N.A. - Data is Not Available
N/A - Not Applicable to this Engine
TBD - To Be Determined

03JAN04
CHONGQING CUMMINS ENGINE COMPANY Ltd.   China Chongqing  400031
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CONTROL SYSTEM SEPARATELY EXCITED BY P.M.G. 

A.V.R. MX321 MX341

VOLTAGE REGULATION ± 0.5 % ± 1.0 % With 4% ENGINE GOVERNING

SUSTAINED SHORT CIRCUIT

CONTROL SYSTEM SELF EXCITED 

A.V.R. AS440

VOLTAGE REGULATION ± 1.0 % With 4% ENGINE GOVERNING

SUSTAINED SHORT CIRCUIT SERIES 4 CONTROL DOES NOT SUSTAIN A SHORT CIRCUIT CURRENT

INSULATION SYSTEM CLASS H

PROTECTION

RATED POWER FACTOR

STATOR WINDING

WINDING PITCH

WINDING LEADS

STATOR WDG. RESISTANCE

ROTOR WDG. RESISTANCE

EXCITER STATOR RESISTANCE

EXCITER ROTOR RESISTANCE

R.F.I. SUPPRESSION BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others

WAVEFORM DISTORTION NO LOAD < 1.5%  NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0%

MAXIMUM OVERSPEED

BEARING DRIVE END  

BEARING NON-DRIVE END

WEIGHT COMP. GENERATOR

WEIGHT WOUND STATOR

WEIGHT WOUND ROTOR

WR² INERTIA

SHIPPING WEIGHTS in a crate

PACKING CRATE SIZE

TELEPHONE INTERFERENCE

COOLING AIR

VOLTAGE SERIES STAR 380/220 400/231 415/240 440/254 416/240 440/254 460/266 480/277

VOLTAGE PARALLEL STAR 190/110 200/115 208/120 220/127 208/120 220/127 230/133 240/138

VOLTAGE SERIES DELTA 220/110 230/115 240/120 254/127 240/120 254/127 266/133 277/138

kVA BASE RATING FOR REACTANCE 

VALUES
500 500 500 500 575 594 625 644

Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS 3.02 2.72 2.53 2.25 3.52 3.25 3.13 2.96

X'd DIR. AXIS TRANSIENT 0.16 0.14 0.13 0.12 0.17 0.16 0.15 0.14

X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT 0.11 0.10 0.09 0.08 0.12 0.11 0.11 0.10

Xq QUAD. AXIS REACTANCE 2.48 2.24 2.08 1.85 2.87 2.65 2.55 2.41

X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT 0.27 0.25 0.23 0.20 0.31 0.29 0.28 0.26

XL LEAKAGE REACTANCE 0.05 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.05 0.05

X2 NEGATIVE SEQUENCE 0.19 0.17 0.16 0.14 0.22 0.20 0.20 0.19

X0 ZERO SEQUENCE 0.10 0.09 0.08 0.07 0.10 0.09 0.09 0.08

REACTANCES ARE SATURATED VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED

T'd TRANSIENT TIME CONST.

T''d SUB-TRANSTIME CONST.

T'do O.C. FIELD TIME CONST.

Ta ARMATURE TIME CONST.

SHORT CIRCUIT RATIO

17 Ohms at 22°C 

0.092 Ohms PER PHASE AT 22°C

1485 kg

 166 x 87 x 124(cm) 

1485 kg

 166 x 87 x 124(cm) 

1 BEARING 2 BEARING

2250 Rev/Min

657 kg

HCI534D/544D

1.035 m³/sec  2202 cfm 1.312 m³/sec  2780 cfm

50 Hz

THF<2%

60 Hz

TIF<50

535 kg

7.7289 kgm
2

WINDING 311

563 kg

8.0068 kgm
2

IP23

0.8

DOUBLE LAYER LAP

TWO THIRDS

12

1395 kg1393 kg

657 kg

REFER TO SHORT CIRCUIT DECREMENT CURVES (page 7)

BALL. 6314 (ISO)

1/Xd

0.08s

0.012s

2.2s

0.018s

1.77 Ohms at 22°C 

0.0049 Ohms PER PHASE AT 22°C  SERIES STAR CONNECTED

BALL. 6220 (ISO)
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Winding 311

HCI534D/544D

THREE PHASE EFFICIENCY CURVES

50
Hz
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Class - Temp Rise

Series Star (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440

Parallel Star (V) 190 200 208 220 190 200 208 220 190 200 208 220 190 200 208 220

Series Delta (V) 220 230 240 254 220 230 240 254 220 230 240 254 220 230 240 254

kVA 450 495 450 450 500 550 500 500 515 575 515 515 530 590 530 530

kW 360 396 360 360 400 440 400 400 412 460 412 412 424 472 424 424

Efficiency (%) 94.8 94.7 95.0 95.1 94.5 94.3 94.8 94.9 94.4 94.1 94.7 94.9 94.2 94.0 94.6 94.8

kW Input 380 418 379 379 423 467 422 421 436 489 435 434 450 502 448 447

Series Star (V) 416 440 460 480 416 440 460 480 416 440 460 480 416 440 460 480

Parallel Star (V) 208 220 230 240 208 220 230 240 208 220 230 240 208 220 230 240

Delta (V) 240 254 266 277 240 254 266 277 240 254 266 277 240 254 266 277

kVA 519 538 563 588 575 594 625 644 588 625 655 675 606 644 673 694

kW 415 430 450 470 460 475 500 515 470 500 524 540 485 515 538 555

Efficiency (%) 94.7 94.8 94.9 94.9 94.5 94.6 94.6 94.7 94.4 94.4 94.5 94.5 94.3 94.3 94.4 94.4

kW Input 438 454 475 496 487 502 529 544 498 530 554 571 514 546 570 588

© 2006

HCI534D/544D
Winding 311        0.8 Power Factor

RATINGS

TD_HCI5D.GB_10.06_03_GB

Cont. F - 105/40°C Cont. H - 125/40°C Standby - 150/40°C Standby - 163/27°C

DIMENSIONS

Barnack Road • Stamford • Lincolnshire • PE9 2NB

Tel:  00 44 (0)1780 484000 • Fax:  00 44 (0)1780 484100

50
Hz
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AS440 AUTOMATIC VOLTAGE 
REGULATOR (AVR) 

SPECIFICATION INSTALLATION AND ADJUSTMENTS 
General description Technical specification 

AS440 is a half wave phase controlled thyristor type AVR 
and forms part of the excitation system for a brushless 
generator. The design employs Surface Mount Technology 
(SMT) for high integration of features in a small footprint 
AVR. 

Positive voltage build up from residual levels is ensured by 
the use of efficient semiconductors in the power circuitry of 
the AVR. The power and voltage sensing circuits have 
separate terminals, allowing the excitation power to be 
derived directly from the stator winding for basic 
applications or from an auxiliary winding if sustained short 
circuit performance is required. 

The AVR is linked with the main stator windings and the 
exciter field windings to provide closed loop control of the 
output voltage with load regulation of +/- 1.0%. 

The AVR voltage sensing terminals continuously sample 
the output windings for voltage control purposes. In 
response to this sample voltage, the AVR controls the 
power fed to the exciter field, and hence the main field, to 
maintain the machine output voltage within the specified 
limits, compensating for load, speed, temperature and 
power factor, of the generator. 

A frequency measuring circuit continually monitors the 
generator output and provides under-speed protection of 
the excitation system, by reducing the output voltage 
proportionally with speed below a pre-settable threshold.  A 
manual adjustment is provided for factory setting of the 
under frequency roll off point, (UFRO). This can easily be 
changed to 50 or 60 Hz in the field by push-on link 
selection. 

Over excitation conditions are limited to a safe period by a 
protection circuit within the AVR. 

Provision is made for the connection of a remote voltage 
trimmer, allowing the user fine control of the generator's 
output. 

An analogue input is provided allowing connection to the 
Power Factor controller or other external devices with 
compatible output. 

The AVR has the facility for droop CT connection, to allow 
parallel running with other similarly equipped generators. 

SENSING INPUT 
Voltage Jumper selectable  

100-130 Vac 1 phase or 
190-264 Vac 1 phase 

Frequency 50-60 Hz nominal 

POWER INPUT 
Voltage 100-264 V ac 1 phase 

 Frequency 50-60 Hz nominal 

OUTPUT 
Voltage 82 V d.c. @ 200 V a.c. 
Current continuous 4A (see note 1). 

transient 7.5A for 10 secs. 
Resistance    15 ohms min 

(10 ohms min when input 
volts is less than 175 ac) 

REGULATION 
+/- 1.0% (see note 2) 

THERMAL DRIFT 
0.03% per deg. C change in AVR ambient (see note 3) 

TYPICAL SYSTEM RESPONSE 
AVR response 20 ms 
Filed current to 90% 80 ms 
Machine Volts to 97% 300 ms 

EXTERNAL VOLTAGE ADJUSTMENT 
+/-10% with 1 k ohm 1 watt trimmer (see note 4) 
Increasing resistance lowers voltage. 

UNDER FREQUENCY PROTECTION 
Set point 94 -98% Hz (see note 5) 

UNIT POWER DISSIPATION 
12 watts maximum 

BUILD UP VOLTAGE 
4 Volts @ AVR terminals 

ANALOGUE INPUT 
Maximum input  +/- 5 Vdc (see note 6) 
Sensitivity 1V for 5% Generator Volts (adjustable) 
Input resistance  1k ohm  

QUADRATURE DROOP INPUT 
10 ohms burden 
Max. sensitivity: 0.07 A for 5% droop 0PF 
Max. input:  0.33 A 

OVER EXCITATION PROTECTION 
Set point 65 V dc 
Time delay 10-15 seconds (fixed) 

ENVIRONMENTAL 
Vibration 20-100 Hz 50mm/sec 

100Hz – 2kHz 3.3g 
Operating temperature -40 to +70C (note 7) 
Relative Humidity 0-70C 95% (note 8) 
Storage temperature -55 to +80C 

NOTES 
1. De-rate by 12% if mounted in ‘portrait’ orientation.
2. With 4% engine governing.
3. After 2 minutes.
4. Generator de-rate may apply. Check with factory.
5. Factory set, semi-sealed, jumper selectable.
6. Any device connected to the analogue input must be fully

floating (galvanically isolated from ground), with an
insulation strength of 500V ac.

7. De-rate output current by 5% per degree C above 60C.
8. Non condensing.



DESIGN DETAIL 

The main functions of the AVR are: 

Potential Divider and Rectifier takes a proportion of the 
generator output voltage and attenuates it. The potential 
divider is adjustable by the AVR Volts potentiometer and 
external hand trimmer (when fitted). The output from the 
droop CT is also added to this signal.  A rectifier converts 
the a.c. input signal into d.c. for further processing.  

The DC Mixer adds the Analogue input signal the Sensing 
signal. 

The Amplifier (Amp) compares the sensing voltage to the 
Reference Voltage and amplifies the difference (error) to 
provide a controlling signal for the power devices. The 
Ramp Generator and Level Detector and Driver infinitely 
control the conduction period of the Power Control Devices 
and hence provides the excitation system with the required 
power to maintain the generator voltage within specified 
limits. 

The Stability Circuit provides adjustable negative ac 
feedback to ensure good steady state and transient 
performance of the control system. 

The Low Hz Detector measures the period of each 
electrical cycle and causes the reference voltage to be 
reduced approximately linearly with speed below a 
presettable threshold. A Light Emitting Diode gives 
indication of underspeed running. 

The Synchronising circuit is used to keep the Ramp 
Generator and Low Hz Detector locked to the generator 
waveform period. 

The Low Pass Filter prevents distorted waveforms 
affecting the operation of the AVR control circuit. 

The Short Circuit Detector senses the presence of a 
short circuit on the generator output and forces the 
Power Control Devices into full conduction. This only 
occurs when the AVR is powered from an auxiliary 
winding. 

Power Control Devices vary the amount of exciter field 
current in response to the error signal produced by the 
Amplifier. 

Suppression components are included to prevent sub 
cycle voltage spikes damaging the AVR components 
and also to reduce the amount of conducted noise on 
the generator terminals. 

The Over Excitation Detector continuously monitors the 
exciter field voltage and provides signals, to collapse 
the output voltage if an over excitation condition 
persists for the specified time period. 

The Power Supply provides the required voltages for 
the AVR circuitry. 

Suppression 

Low Pass 
Filter 

Synchronising 
Circuit 

Low Hz 
Detection

Power 
Control 
Devices 

Level 
Detector & 

Driver 

Reference 
Voltage

Stability 
Circuit

Potential 
Divider & 
Rectifier 

Power 
supply 

Ramp 
Generator

Generator 

Amp 

Voltage 
Sensing 

Hand 
Trimmer 

Exciter 
Field 

DC 
Mixer 

Analogue 
Input 

Droop 

Short circuit 
Detector

Over 
excitation 
detector 



FITTING AND OPERATING 

SUMMARY OF AVR CONTROLS 

CONTROL FUNCTION DIRECTION

VOLTS TO ADJUST GENERATOR OUTPUT VOLTAGE CLOCKWISE INCREASES OUTPUT VOLTAGE 

STABILITY TO PREVENT VOLTAGE HUNTING CLOCKWISE INCREASE THE DAMPING EFFECT 

STAB  SWITCH TO OPTIMISE TRANSIENT PERFORMANCE SEE TABLE ABOVE 

UFRO TO SET THE UFRO KNEE POINT CLOCKWISE REDUCES THE KNEE POINT FREQUENCY 

DROOP TO SET THE GENERATOR DROOP TO 5% AT 0PF CLOCKWISE INCREASES THE DROOP 

VTRIM TO OPTIMISE ANALOGUE INPUT SENSITIVITY CLOCKWISE INCREASES THE GAIN OR SENSITIVITY 

EXC TRIP TO SET OVER EXCITATION  TRIP CUT OFF LEVEL CLOCKWISE INCREASES THE CUT OFF LEVEL 

ADJUSTMENT OF AVR CONTROLS 

VOLTAGE ADJUSTMENT 

The generator output voltage is set at the factory, but 
can be altered by careful adjustment of the VOLTS 
control on the AVR board, or by the external hand 
trimmer if fitted. If major adjustment is necessary or 
you lose stability, follow the ‘VOLTAGE SETUP 

PROCEDURE’.  
Terminals 1 and 2 on the AVR will be fitted with a shorting 
link if no hand trimmer is required. Terminals La and Lb are 
linked only for special low voltage applications. 

WARNING!  Do not increase the voltage above the rated 
generator voltage.  If in doubt, refer to the rating plate 
mounted on the generator case. 

WARNING!  Do not ground any of the hand trimmer 
terminals as these could be above earth potential. Failure 
to observe this could cause equipment damage. 

WARNING! 
If a replacement AVR has been fitted or re-setting of the 
VOLTS adjustment is required, turn the VOLTS control 
fully anti-clockwise before running generator. 

VOLTAGE SETUP PROCEDURE  

For major adjustments and replacing the AVR. 

Read and understand this procedure before 

attempting to follow it. 

1. Before running generator, turn the VOLTS control
fully anti-clockwise. 
2. Turn remote volts trimmer (if fitted) to midway
position. 
3. Turn STABILITY control to midway position.
4. Connect a suitable voltmeter (0-300V ac) across
line to neutral of the generator. 
5. Start generator set, and run on no load at nominal
frequency e.g. 50-53Hz or 60-63Hz. 
6. If the red Light Emitting Diode (LED) is illuminated,
refer to the Under Frequency Roll Off (UFRO) 
adjustment. 
7. Carefully turn VOLTS control clockwise until rated
voltage is reached. 
8. If instability is present at rated voltage, refer to
stability adjustment, then re-adjust voltage if 
necessary. 
9. Voltage adjustment is now completed.

REFER TO GENERATOR WIRING DIAGRAM 
FOR CONNECTION DETAILS 

F2  F1    7    8 8  Z2 

S1 
S2 
A1 
A2 

AS440 

Trim 

Droop 

Volts 

Stability 
Selection 

UFRO 

Frequency 
Selection 

Indicator LED 
Stab 

60Hz 

50Hz 

1 
2 
3 
Lb 
La 

ABCD 

Stability Selection  Table 

No. Power range Response 

B-D < 100kW Slow 
A-C  < 100kW Fast 
B-C 100-550kW Fast 
A-B > 550kW Fast 

Hand trimmer terminals. Remove 
link before fitting hand trimmer. 
Link must be fitted when hand 
trimmer is not required. 

Exc 
Trip 

8 and Z2 – linked for 
normal operation 



FITTING AND OPERATING 

STABILITY ADJUSTMENT 

The AVR includes a stability or damping circuit to provide 
good steady state and transient performance of the 
generator. 

A switch is provided to change the response of the 
stability circuit to suit different frame size generators and 
applications. The table shows the options available. 

The slow response settings may prove helpful in 

reducing lamp flicker. 

The correct setting of the Stability adjustment can be 
found by running the generator at no load and slowly 
turning the stability control anti-clockwise until the 
generator voltage starts to become unstable.  

The optimum or critically damped position is slightly 
clockwise from this point (i.e. where the machine volts 
are stable but close to the unstable region). 

UNDER FREQUENCY ROLL OFF (UFRO) 

ADJUSTMENT 

The AVR incorporates an underspeed protection circuit 
which gives a volts/Hz characteristic when the generator 
speed falls below a presettable threshold known as the 
"knee" point. 

The red Light Emitting Diode (LED) gives indication that 
the UFRO circuit is operating. 

The UFRO adjustment is preset and sealed and only 
requires the selection of 50/60Hz using the jumper link. 

For optimum setting, the LED should illuminate as the 
frequency falls just below nominal, i.e. 47Hz on a 50Hz 
system or 57Hz on a 60Hz system. 

DROOP ADJUSTMENT 

Generators intended for parallel operation are fitted with 
a quadrature droop C.T. which provides a power factor 
dependent signal for the AVR. The C.T. is connected to 
S1, S2 on the AVR. 

The DROOP adjustment is normally preset in the works 
to give 5% voltage droop at full load zero power factor. 

Clockwise increases the amount of C.T. signal injected 
into the AVR and increases the droop with lagging power 
factor (cos Ø). With the control fully anti-clockwise there 
is no droop. 

TRIM ADJUSTMENT 

An analogue input (A1 A2) is provided to connect to a 
Power Factor Controller or other devices. It is designed to 
accept dc signals up to +/- 5 volts.  

WARNING! Any devices connected to this input must 

be fully floating and galvanically isolated from ground, 

with an insulation capability of 500 Vac.  Failure to 

observe this could result in equipment damage. 

The dc signal applied to this input adds to the AVR sensing 
circuit. A1 is connected to the AVR 0 volts.  Positive on A2 
increases excitation. Negative on A2 decreases excitation. 

The TRIM control allows the user to adjust the sensitivity of 
the input.  With TRIM fully anti-clockwise the externally 
applied signal has no effect. Clockwise it has maximum 
effect. 

Normal setting is fully clockwise when used with a Power 
Factor Controller. 

OVER EXCITATION (EXC TRIP) ADJUSTMENT 

The adjustment is set and sealed in the works and should 
not be altered. 
An over excitation condition is indicated on the common 
LED which also indicates under speed running. 
The generator must be stopped to reset an over excitation 
condition. 
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RELATED MATERIALS
TITLE PART NO’S
DSE7310 MKII & DSE7320 MKII Installation Instructions 053-181
DSE7310 MKII & DSE7320 MKII Operator Manual 057-253
DSE7310 MKII & DSE7320 MKII Configuration Suite PC Manual 057-243

dse7310/20 MKII
AUTO START & AUTO MAINS FAILURE 
CONTROL MODULES

®

dseGenset

FEATURES

Registered in England & Wales No.01319649
VAT No.316923457

Deep Sea Electronics Plc maintains a policy of continuous development and reserves the right to change
the details shown on this data sheet without prior notice. The contents are intended for guidance only.

SPECIFICATION

DC SUPPLY
CONTINUOUS VOLTAGE RATING
8 V to 35 V Continuous
5 V for upto 1 minute

CRANKING DROPOUTS
Able to survive 0 V for 100 mS, providing 
supply was at least 10 V before dropout and 
supply recovers to 5 V. This is achieved 
without the need for internal batteries.
LEDs and backlight will not be maintained 
during cranking.

MAXIMUM OPERATING CURRENT
510 mA at 12 V, 240 mA at 24 V

MAXIMUM STANDBY CURRENT
330 mA at 12 V, 160 mA at 24 V

CHARGE FAIL/EXCITATION RANGE
0 V to 35 V

GENERATOR & MAINS (UTILITY)
VOLTAGE RANGE
15 V to 415 V AC (Ph to N)
26 V to 719 V AC (Ph to Ph)

FREQUENCY RANGE
3.5 Hz to 75 Hz

MAGNETIC PICKUP
VOLTAGE RANGE
+/- 0.5 V to 70 V

FREQUENCY RANGE
10,000 Hz (max)

INPUTS
DIGITAL INPUTS A TO H
Negative switching

ANALOGUE INPUTS A & F
Configurable as:
Negative switching digital input
0 V to 10 V sensor
4 mA to 20 mA sensor
Resistive sensor

ANALOGUE INPUTS B, C, D & E
Configurable as:
Negative switching digital input
Resistive sensor

OUTPUTS
OUTPUT A & B  (FUEL & START)
15 A DC at supply voltage

OUTPUTS C & D
8 A AC at    250 V AC (Volt-free)

AUXILIARY OUTPUTS E, F, G, H, I & J
2 A DC at supply voltage

DIMENSIONS
OVERALL
245 mm x 184 mm x 51 mm 
9.6” x 7.2” x 2.0”

PANEL CUT-OUT
220 mm x 160 mm
8.7” x 6.3” 

MAXIMUM PANEL THICKNESS
8 mm
0.3”

STORAGE TEMPERATURE RANGE
-40°C to +85°C
-40 °F to +185 °F

OPERATING TEMPERATURE RANGE
-30°C to +70°C
-22 °F to +158 °F

HEATED DISPLAY VARIANT
-40 °C to +70 °C
-40 °F to +158 °F

DSE7310 MKII

DSE7320 MKII

KEY FEATURES
• 4-Line back-lit LCD text display
• Multiple Display Languages
• Five key menu navigation
• LCD alarm indication
• Heated display option available
• Customisable power-up text
and images

• DSENet expansion compatibility
• Data logging facility
• Internal PLC editor
• Protections disable feature
• Fully configurable via PC using
USB, RS232 & RS485
communication 

• Front panel configuration with
PIN protection

• Power save mode
• 3 phase generator sensing and
protection

• 3 phase mains (utility) sensing
and protection (DSE7320 MKII
only)

• Automatic load transfer control
(DSE7320 MKII only)

• Generator current and power
monitoring (kW, kvar, kVA, pf)

• Mains current and power
monitoring (kW, kvar, kVA, pf)
(DSE7320 MKII only)

• kW and kvar overload and
reverse power alarms

• Over current protection
• Unbalanced load protection
• Independent earth fault
protection

• Breaker control via fascia
buttons

• Fuel and start outputs
configurable when using CAN

• 6 configurable DC outputs
• 2 configurable volt-free relay
outputs

• 6 configurable analogue/digital
inputs

• Support for 0 V to 10 V & 4 mA
to 20 mA sensors

• 8 configurable digital inputs
• Configurable 5 stage dummy
load and load shedding outputs

• CAN, MPU and alternator
frequency speed sensing in one
variant

• Real time clock
• Manual and automatic fuel
pump control

• Engine pre-heat and post-heat
functions

• Engine run-time scheduler
• Engine idle control for starting &
stopping

• Fuel usage monitor and low fuel
level alarms

• Simultaneous use of RS232 and
RS485 communication ports

• True dual mutual standby using
RS232 or RS485 for accurate
engine hours balancing.

• MODBUS RTU support with
configurable MODBUS pages.

• Advanced SMS messaging
(additional external modem
required)

• Start & stop capability via SMS
messaging

•  3 configurable maintenance
alarms

• Compatible with a wide range
of CAN engines, including tier 4
engine support

• Uses DSE Configuration Suite
PC Software for simplified
configuration

• Licence-free PC software
• IP65 rating (with supplied
gasket) offers increased
resistance to water ingress

• Modules can be integrated into
building management systems
(BMS) using MODBUS RTU

KEY BENEFITS
• Automatically transfers between
mains (utility) and generator
(DSE7320 MKll only) for
convenience. 

• Hours counter provides accurate
information for monitoring and
maintenance periods

• User-friendly set-up and button
layout for ease of use

• Multiple parameters are
monitored & displayed
simultaneously for full visibility

• The module can be configured
to suit a wide range of
applications for user flexibility

• PLC editor allows user
configurable functions to meet
user specific application
requirements.



dse7310/20 MKII
AUTO START & AUTO MAINS FAILURE 
CONTROL MODULES

dseGenset

®

8 6

PC

6

USB
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STOP
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SUPPLY 8-35V
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+
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+
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FREE OUTPUT
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MAINS (UTILITY) 
SENSING
DSE7320 MKII ONLY

ISSUE 6

COMPREHENSIVE FEATURE LIST TO SUIT A
WIDE VARIETY OF GEN-SET APPLICATIONS

7

OTHER

DSE7310/20 MKII

CONFIGURABLE
INPUTS

DSENET®

EXPANSION

The DSE7310 MKII is an Auto Start
Control Module and the DSE7320
MKII is an Auto Mains (Utility) Failure
Control Module suitable for a wide
variety of single, diesel or gas, 
gen-set applications.  

Monitoring an extensive number of
engine parameters, the modules will
display warnings, shutdown and
engine status information on the
back-lit LCD screen, illuminated
LEDs, remote PC and via SMS text
alerts (with external modem). 

The DSE7320 MKII will also monitor
the mains (utility) supply. The
modules include USB, RS232 and
RS485 ports as well as dedicated
DSENet® terminals for system
expansion. 

Both modules are compatible with
electronic (CAN) and non-electronic
(magnetic pick-up/alternator
sensing) engines and offer an
extensive number of flexible inputs,
outputs and extensive engine
protections so the system can be
easily adapted to meet the most
demanding industry requirements.

The extensive list of features
includes enhanced event and
performance monitoring, remote
communications & PLC
functionality. Dual mutual standby is
now available on both the DSE7310
MKII & DSE7320 MKII using RS232
or RS485 communications. This
provides for a simpler and more
convenient installation with more
advanced features such as true
engine hours balancing. 

The modules can be easily
configured using the DSE
Configuration Suite PC software.
Selected front panel editing is also
available.

ENVIRONMENTAL TESTING STANDARDS

ELECTRO-MAGNETIC COMPATIBILITY
BS EN 61000-6-2
EMC Generic Immunity Standard for 
the Industrial Environment
BS EN 61000-6-4
EMC Generic Emission Standard for 
the Industrial Environment

ELECTRICAL SAFETY
BS EN 60950
Safety of Information Technology Equipment, 
including Electrical Business Equipment

TEMPERATURE
BS EN 60068-2-1
Ab/Ae Cold Test -30 oC
BS EN 60068-2-2
Bb/Be Dry Heat +70 oC

VIBRATION
BS EN 60068-2-6
Ten sweeps in each of three 
major axes
5 Hz to 8 Hz at +/-7.5 mm, 
8 Hz to 500 Hz at 2 gn

HUMIDITY
BS EN 60068-2-30
Db Damp Heat Cyclic 20/55 oC
at 95% RH 48 Hours
BS EN 60068-2-78
Cab Damp Heat Static 40 oC
at 93% RH 48 Hours

SHOCK
BS EN 60068-2-27
Three shocks in each of three major axes
15 gn in 11 mS

DEGREES OF PROTECTION
PROVIDED BY ENCLOSURES
BS EN 60529
IP65 - Front of module when installed into the
control panel with the supplied sealing gasket.

FEATURES

1ph
2ph
3ph
E/N

GENERATOR /
LOAD CURRENT



ขั้นตอนการท างานของชุดควบคุมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

DEEP SEA7320 & 7320MKII 

CONTROLLER  ATS
AUTO MODE

MAIN FAIL

SENSING RELAY 
TIME : 5 – 10 SEC

GEN  ON LOAD

ENGINE START
TIME : 5 - 10 SEC

GEN NORMAL

MAIM RETURN

GEN TO MAIN
TIME : 5 MIN.

GEN COOLDOWN
TIME : 15 MIN.

CONTROL CHECK
/ REPAIR

YES

NO



ขั้นตอนและระบบการท างานของชุดควบคุมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

DEEP SEA7320 & 7320MKII 

1. ระบบอตัโนมตั ิมกีารท างานดังนี้

- เป็นระบบอิเลคโทรนิคส์ ( DIGITAL MICROPROCESSOR CONTROL ) และระบบไฟฟ้า 
- มีระบบป้องกนัมิใหก้ระแสไฟฟ้าภาคปกติและกระแสไฟฟ้าจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ่ายพร้อมกนั 
- มีระบบตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้าภาคปกติ เมื่อสูงหรือต ่ากว่าเกณฑ์เพื่อส่งสัญญาณให้เคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้าท างาน (MAIN FAIL SENSING RELAY) ระหว่าง 5-15% 
- ระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต ์(START ATTEMPTS) ได ้1-9 คร้ัง (ตั้งไว ้3 คร้ัง) คร้ังละ 1-60 วินาที 

ตั้ งไว ้ 5 วินาที (CRANK PERIOD / CRANK REST) และถ้าเคร่ืองยนต์สตาร์ทไม่ติด จะมี
ระบบสญัญาไฟ “FAIL TO START” และระบบเสียงเตือน 

- สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไดภ้ายใน 0-120 นาที หลงัจากกระแสไฟฟ้าปกติขดัขอ้ง (MAIN TO GEN) 
- มีระบบหน่วงเวลาสตาร์ท (ENGINE START) ได ้1-60 วินาที เพื่อมิใหเ้คร่ืองยนตส์ตาร์ททนัที

เมื่อกระแสไฟฟ้าภาคปกติขดัขอ้ง (ปกติตั้ง 10 วินาที ) 
- มีระบบตรวจสอบแรงดัน และความเร็วรอบของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส าหรับหน่วงการจ่าย

กระแสไฟฟ้าใหไ้ดพ้ิกดั เม่ือพร้อมสัง่การท างานได ้1- 60 วินาที (ปกติตั้งไว ้10 วินาที ) 
- ระบบตรวจสอบแรงดัน และความเร็วรอบของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส าหรับหน่วงการจ่าย

กระแสไฟฟ้าใหไ้ดพ้ิกดั 
- เมื่อกระแสไฟฟ้าภาคปกติมาแลว้จะมีระบบหน่วงเวลาให้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ่ายกระแสไฟฟ้า

อีก 1-30 นาที (ปกติตั้งไว ้3 นาที ) (GEN TO MAIN) 



- เมื่อเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้าแลว้จะเดินเคร่ืองต่อไปอีก 1-30 นาที เพื่อ
ระบายความร้อน (ENGINE COOL DOWN) ( ปกติตั้งไว ้15 นาที ) 

- มีระบบประจุแบตเตอร่ี อตัโนมติัจากกระแสไฟฟ้าภาคปกติมายงัแบตเตอร่ีของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
- มีระบบให้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเดินเคร่ืองทุกสัปดาห์ (EXERCISE TIMMER 7 DAY) คร้ังละ 1 - 60 

นาที ( ปกติตั้งไว ้15 นาที ) 

2. สวทิซ์ควบคุมระบบอตัโนมตั ิ

2.1. ปุ่มกดควบคุมการท างานมีดงัน้ี 
-  “OFF / RESET” (ปิด / เร่ิมใหม่) ปิดการท างานของระบบควบคุมและเร่ิมใหม่กรณีเกิดการ

ขดัขอ้งของระบบ 
- “AUTO” ระบบท างานอตัโนมติัตามปกติ 
- “TEST” ระบบจะท างานแบบจ าลองว่าการไฟฟ้าขดัขอ้ง 
- “Manual”  ระบบการท างานแบบใชม้ือควบคุมการท างานของเคร่ืองยนต์ 
- FUNCTION / ALARM MUTE ปุ่มกดเขา้ดูฟังกช์ัน่การท างานปัจจุบนั / ปิดเสียงเตือน 
- TO MAIN ปุ่มกดจ่ายโหลดดา้นการไฟฟ้าระบบท างานดว้ยมือ 
- TO GEN ปุ่มกดจ่ายโหลดดา้นเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าระบบท างานดว้ยมือ 

- ENTER / LAMP TEST  ปุ่มกดปรับตั้งฟังกช์ัน่การท างาน 
-  

3. ไฟฟ้าสัญญาณ

- ไฟสญัญาณแสดงระบบอตัโนมติัท างาน (AUTO) 
- ไฟสญัญาณแสดงระบบปิด / เร่ิมใหม่ (OFF / RESET) 
- ไฟสญัญาณแสดงต าแหน่งทดสอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (TEST) 
- ไฟสญัญาณแสดงต าแหน่งสตาร์ทเคร่ืองยนต ์ระบบท างานดว้ยมือ(ENGINE START) 
- ไฟสญัญาณแสดงการสตาร์ทขดัขอ้ง (FAIL TO START) 
- ไฟสญัญาณเคร่ืองยนตข์ดัขอ้งแรงดนัน ้ ามนัเคร่ืองต ่า (LOW OIL PRESS) 
- ไฟสญัญาณเคร่ืองยนตข์ดัขอ้ง อุณหภูมิน ้ าสูง (HIGH ENGINE TEMP) 
- ไฟสญัญาณเคร่ืองยนตข์ดัขอ้งความเร็วรอบต ่า / สูง (UNDER / OVER SPEED) 
- ไฟสญัญาณดบัฉุกเฉิน  (EMERGENCY STOP) 
- ไฟสญัญาณแสดงสญัญาณเสียง (ALARM) 
- ไฟสญัญาณแสดงกระแสไฟฟ้าภาคปกติ 
- ไฟสญัญาณแสดงกระแสไฟฟ้าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
- ไฟสญัญาณแสดงกระแสไฟฟ้าภาคปกติจ่ายโหลด 
- ไฟสญัญาณแสดงกระแสไฟฟ้าจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ่ายโหลด 



4. สัญญาณต่อออกภายนอก OUTPUT ( โดยชุดควบคุม DEEP SEA7320 )

- สญัญาณระบบอตัโนมติัท างาน (AUTO) 
- สญัญาณระบบปิด / เร่ิมใหม่ (OFF / RESET) 
- สญัญาณต าแหน่งทดสอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (TEST) 
- สญัญาณต าแหน่งสตาร์ทเคร่ืองยนต ์ระบบท างานดว้ยมือ(ENGINE START) 
- สญัญาณระดบัน ้ ามนัเช้ือเพลิงต ่า (LOW FUEL LEVEL) 
- สญัญาณแสดงเคร่ืองยนตข์ดัขอ้ง (ALARM) 

- การสตาร์ทขดัขอ้ง (FAIL TO START) 
- แรงดนัน ้ ามนัเคร่ืองต ่า (LOW OIL PRESS) 
- อุณหภูมิน ้ าสูง (HIGH ENGINE TEMP) 
- ความเร็วรอบต ่า / สูง (UNDER / OVER SPEED) 
- ดบัฉุกเฉิน  (EMERGENCY STOP) 
- ระดบัแรงดนัไฟฟ้าของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ต ่า / สูง (GEN UNDER / OVER VOLTAGE) 
- เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ่ายกระแสสูงเกิน (SHUTDOWN INPUT) 
- ค่าความถ่ีของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ต ่า / สูง (GEN UNDER / OVER FREQUENCY) 



ปุ่ม  Stop / Reset  จะท ำหน้ำทีใ่นกำร  ใช้ในกำรหยุดกำรท ำงำนของเคร่ืองและรีเซทค่ำแจ้งเตือนต่ำงๆ ในกรณี
ที่ตั้งค่ำใหม่ 

ปุ่ม Test จะท ำกำรทดสอบเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำแบบมีโหลดได้  ขณะที่มีกำรใช้  Test  Mode  ตัวคอนโทรลจะ
ท ำงำนร่วมกบั ปุ่มสตำร์ สำมำรถทีส่ตำร์เคร่ืองยนต์และจ่ำยโหลดได้

ปุ่ม Manual สำมำรถท ำงำนกบัปุ่มส่ังสตำร์เคร่ืองยนต์ เพ่ือท ำกำรสตำร์เคร่ืองยนต์ และเดินเคร่ืองแบบไม่มี
โหลดได้ กรณีเดินเคร่ืององก ำเนิดไฟฟ้ำ  แบบไม่มีโหลด ในระบบแมนนวล และ มีสัญญำจำกรีโมทสตำร์ท จะ
ท ำกำรส่ังจ่ำยโหลดแบบอตัโนมัติ  (Close  Generator และ Active )  เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำจะท ำกำรจ่ำยโหลด 
จนกระทั่ง  เลือกโหมด Stop / Reset   หรือ Auto Mode

ปุ่ม Automatic จะอนุญำตให้คอนโทรลท ำงำนแบบอตัโนมัติ ในโหมดนีจ้ะคอยเซ็ต สัญญำรีโมทสตำร์ท และ 
สถำนะของไฟเมนหลกั ในกรณทีี่มีควำมต้องกำรเกดิขึน้ ระบบจะส่ังสตำร์ทและ จ่ำยโหลดแบบอตัโนมัติ ใน
ระบบนีจ้ะท ำกำรจ่ำยโหลดจำกเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ  และ ท ำกำรหยุด  โดยขึน้กบัระยะเวลำกำร ดีเลย์  กำรดับ
เคร่ืองและกำรคูลดำวน์เคร่ืองยนต์  และพร้อมทีจ่ะท ำกำรสตำร์ทใหม่อกีคร้ังเม่ือได้รับสัญญำณ ส่ังสตำร์ทอกี

ปุ่ม MUTE / LAMP TEST ปิดเสียงนีใ้ช้ในกรณทีี่มีเสียงเตือนหรือไฟกระพริบ บน หลอด LED ในกรณใีช้
กบัเคร่ืองยนต์ทีมี่กล่องควบคุม ECU กดปุ่ม Mute ในโหมด Stop / Reset หลงัจำกกดปุ่ม  START จะท ำกำร
ยกเลกิสัญญำณ Passive  Alarms  ของเคร่ืองยนต์ในระบบ ECU

ปุ่ม Start จะท ำงำนเฉพำะกบัปุ่ม  Stop / Reset หรือ โหมดแมนนวลเท่ำน้ัน
เม่ือกดปุ่ม STARTในกรณแีมนนวลโหมดจะสำมำรถส่ังสตำร์ท  และ  เดินเคร่ืองแบบไม่จ่ำยโหลด และ ใน
กรณี Test  Mode  จะสำมำรถส่ังสตำร์ทและจ่ำยโหลดได้ เม่ือกด START ในโหมด  Stop / Reset จะเปิด
สัญญำณ CAN engine ECU

Menu  Navigation   ใช้ในกำรที่  ค้นหำหน้ำจอแสดงผล  ตัว Event Log  หรือ ค่ำต่ำงๆ

Transfer  to  Generator อนุญำตให้มีกำรจ่ำยโหลดไปยงัเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ  (ในกรณโีหมดแมนนวลเท่ำน้ัน)

Transfer  to  Main อนุญำตให้มีกำรจ่ำยโหลดมำจำกไฟเมน หลกั (ในกรณโีหมดแมนนวลเท่ำน้ัน)

DEEP SEA7320 & 7320MKII 



รายละเอยีด DSE7320 & 7320MKII

หน้ำจอแสดงผลหลกั ไฟบอกสถำนะ 4  ต ำแหน่ง

ต ำแหน่งจ่ำยโหลดจำก
ด้ำนเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 

(Manual)

ปุ่มสตำร์ทเคร่ือง
ในระบบ (Manual)

ปุ่มปิดเสียง

ปุ่มเลือกโหมดระบบ
อตัโนมัติ (Auto)ปุ่ม Test ปุ่ม Manual

ปุ่มหยุดกำร
ท ำงำน

ต ำแหน่งจ่ำย
โหลดจำก
ด้ำนไฟเมน

หลกั 
(Manual)

ปุ่มเล่ือนทศิทำง



ไฟ LED แสดงสถำนะ
เมนด้ำนหลกั (Mani) จะ
ติดเม่ือเมนยงัจ่ำยโหลด

อยู่

ไฟ LED แสดงสถำนะด้ำนไฟเมน
ปิด จะติดเม่ือเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ   

ท ำกำรจ่ำยโหลด

ไฟ LED แสดงสถำนะด้ำน
เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ปิด จะ
ติดเม่ือเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 

ท ำกำรจ่ำยโหลด

ไฟ LED แสดงสถำนะด้ำนเคร่ือง
ก ำเนิดไฟฟ้ำจะติดเม่ือเคร่ืองก ำเนิด

ไฟฟ้ำ พร้อมทีจ่ะจ่ำยโหลด

รายละเอยีด DSE7320 & 7320MKII



ขั้นที่ 1 เลือก Manual ขั้นที่ 2 กดปุ่มสตำร์ทเพ่ือติด
เคร่ืองยนต์

• กำรส่ังสตำร์ทเคร่ืองยนต์

รายละเอยีดการใช้แบบรวดรัด DSE7320 & 7320MKII



กดปุ่ม Stop / Reset เพ่ือหยุด 
กำรท ำงำนของเคร่ืองยนต์

• กำรส่ังสตำร์ทเคร่ืองยนต์ (ต่อ)

รายละเอยีดการใช้แบบรวดรัด DSE7320 & 7320MKII







                      

                                                    (LOW OIL PRESS) 
                                            (HIGH ENGINE TEMP) 
                                           /     (UNDER / OVER SPEED) 
                     (EMERGENCY STOP) 
                           /     (BATTERY LOW / HIGH) 

 

                                        

                                                                   (  LOW VOLTAGE / HIGH 
VOLTAGE ) 

                                                                    ( LOW FERQUENCY / HIGH  
FERQUENCY ) 

                                                 (LOW OIL PRESS) 
                                         (HIGH ENGINE TEMP) 
                                        /     (UNDER / OVER SPEED) 
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4.3 CONTROL PUSH BUTTONS 
 

NOTE: For further details, see section entitled Operation  elsewhere in this manual. 
 

Icon  Description  

 

Stop / Reset  Mode 
 

This button places the module into its Stop/Reset Mode  . This clears any 
alarm conditions for which the triggering criteria has been removed. If the engine is 

running and the module is put into Stop/Reset Mode , the module 
automatically instructs the generator off load (‘Close Generator Output’  becomes 
inactive (if used on)) and place the mains on load (‘Close Mains Output’  becomes 
active (DSE7320 MKII)). The fuel supply de-energises and the engine comes to a 
standstill. Should any form of start signal be present when in  

Stop/Reset Mode  the generator remains at rest 

 

Manual  Mode 
 

This button places the module into its Manual Mode  . Once in  

Manual  Mode , the module responds to the Start   button to start the 
generator and run it off load.  
 

To place the generator on load, use the Transfer to Generator   button. The 
module automatically instructs the changeover device to take the mains off load 
(‘Close Mains Output ’ becomes inactive (if used on DSE7320 MKII)) and place 
the generator on load (‘Close Generator Output ’ becomes active (if used)). To 

place the generator off load, use the Transfer to Mains  or Open Generator  

 buttons. The module automatically instructs the changeover device to take the 
generator off load (‘Close Generator Output ’ becomes inactive (if used on)) and 
place the mains on load (‘Close Mains Output ’ becomes active (DSE7320 MKII)). 
Additional digital inputs can be assigned to perform these functions. 
 

If the engine is running off-load in Manual  Mode   and on load signal becomes 
active, the module automatically instructs the changeover device the changeover 
device to take the mains off load (‘Close Mains Output ’ becomes inactive (if used 
on DSE7320 MKII)) and place the generator on load (‘Close Generator Output ’ 
becomes active (if used)). Upon removal of the on load signal, the generator 

remains on load until either selection of the Stop/Reset Mode   or  

Auto Mode  . 

 

Test Mode (DSE7320 MKII Only)  
 

This button places the module into its Test Mode  . Once in Test Mode  , the 

module responds to the Start   button to start the generator.  
 
Once the set has started and becomes available, it is automatically placed on load 
(Close Mains Output becomes inactive (if used on DSE7320 MKII) and Close 
Generator Output becomes active (if used)).  
 

The generator remains on load until either the Stop/Reset Mode   or  

Auto Mode   is selected. 
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NOTE: For further details, see section entitled Operation  elsewhere in this manual. 
 

Icon  Description  

 

Auto  Mode 
 

This button places the module into its Auto Mode . This mode allows the 
module to control the function of the generator automatically. The module monitors 
numerous start requests and when one has been made, the set is automatically 
started. Once the generator is available, the mains is taken off load (‘Close Mains 
Output ’ becomes inactive (if used on DSE7320 MKII)) and the generator is placed 
on load (‘Close Generator Output ’ becomes active (if used)). 
 
Upon removal of the starting signal, the module starts the Return Delay Timer and 
once expired, takes the generator off load (‘Close Generator Output ’ becomes 
inactive (if used on)) and place the mains on load (‘Close Mains Output ’ becomes 
active (DSE7320 MKII)). The generator then continues to run for the duration of the 
Cooling Timer until it stops. The module then waits for the next start event.  

 

Alarm Mute / Lamp Test  
 
This button silences the audible alarm in the controller, de-activates the Audible 
Alarm output (if configured) and illuminates all of the LEDs on the module’s facia 
as a lamp test function. 

 

Start  
 

This button is only active in the Stop/Reset Mode  , Manual  Mode   and  

Test Mode .  
 

Pressing the Start   button in Stop/Reset Mode   powers up the engine’s 
ECU but does not start the engine. This can be used to check the status of the 
CAN communication and to prime the fuel system. 
 

Pressing the Start   button in Manual  Mode   or Test Mode   starts the 

generator and runs it off load in Manual  Mode   or on load in Test Mode  . 

 

Menu Navigation  
 
Used for navigating the instrumentation, event log and configuration screens.  
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NOTE: For further details, see section entitled Operation  elsewhere in this document. 
 

Icon  Description  

 

Transfer To Generator  
 

The Transfer to Generator   button controls the operation of the generator load 

switch is only active in the Manual  Mode  once the generator is available.  
 
 
‘Normal’ Breaker Button Control  

Pressing the Transfer to Generator   button when the Generator is available 
and off load, the Mains load switch is opened (‘Close Mains ’ becomes inactive) 
and the Generator load switch is closed (‘Close Generator ’ becomes active). 

Further presses of the Transfer to Generator  button have no effect. 
 
 
‘Alternative’ Breaker Button Control  

Pressing the Transfer to Generator  button when the Generator is available 
and off load, the Mains load switch is opened (‘Close Mains ’ becomes inactive) 
and the Generator load switch is closed (‘Close Generator ’ becomes active). 

Further presses of the Transfer to Generator  button opens and closes the 
Generator load switch (‘Close Generator ’ changes state) and leaves the Mains 
load switch in the open position (‘Close Mains ’ remains inactive). 

 

Open Generator (DSE7310 MKII Only)  
 

The Open Generator   button is only active in the Manual  Mode   and 
allows the operator to open the generator load switch. Pressing the Open 

Generator    button when the Generator is on load, the generator load switch is 
opened  
(‘Close Generator ’ becomes inactive). Further presses of the Open Generator 

 button have no effect. 

 

Transfer To Mains (DSE7320 MKII Only)  
 

The Transfer to Mains   button controls the operation of the mains load switch 

and is only active in Manual  Mode .  
 
 
‘Normal’ Breaker Button Control  

Pressing the Transfer to Mains   button when the Mains is available and off 
load, the generator switch is opened (‘Close Generator ’ becomes inactive) and 
the mains switch is closed (‘Close Mains ’ becomes active). Further presses of the 

Transfer to Mains   button have no effect. 
 
 
‘Alternative’ Breaker Button Control  

Pressing the Transfer to Mains   button when the Mains is available and off 
load, the generator load switch is opened (‘Close Generator ’ becomes inactive) 
and the mains load switch is closed (‘Close Mains ’ becomes active). Further 

presses of the Transfer to Mains   button opens and closes the mains load 
switch (‘Close Mains ’ changes state) and leaves the generator load switch in the 
open position (‘Close Generator ’ remains inactive). 
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4.4  VIEWING THE INSTRUMENT PAGES 
 

NOTE: Depending upon the module’s configuration, so me display screens may be 
disabled. For further details of module configurati on, refer to DSE Publication: 057-243   
DSE7310 MKII & DSE7320 MKII Configuration Software Manual.  
 
It is possible to scroll to display the different pages of information by repeatedly operating the  

Next & Previous Page   buttons. 
 
 
 
 
Example 
 

Status 
 

Generator 
 

Mains 

And so on until the desired page is reached. 
Further presses of the  

Next Page Button   returns the Status 
page. 

 
The complete order and contents of each information page are given in the following sections 
 
Once selected, the page remains on the LCD display until the user selects a different page, or after 
an extended period of inactivity (LCD Page Timer), the module reverts to the status display. 
 
If no buttons are pressed upon entering an instrumentation page, the instruments displayed are 
automatically subject to the setting of the LCD Scroll Timer. 
 
The LCD Page and LCD Scroll timers are configurable using the DSE Configuration Suite Software or 
by using the Front Panel Editor. 
 

 

The screenshot shows the factory settings 
for the timers, taken from the DSE 
Configuration Suite PC Software. 
 

 
Alternatively, to scroll manually through all instruments on the currently selected page, press the 

Instrumentation Scroll   buttons. The ‘auto scroll’ is disabled. 
 

To re-enable ‘auto scroll’ press the Instrumentation Scroll   buttons to scroll to the ‘title’ of the 
instrumentation page (ie Mains).  A short time later (the duration of the LCD Scroll Timer), the 
instrumentation display begins to auto scroll. 
 
When scrolling manually, the display automatically returns to the Status page if no buttons are 
pressed for the duration of the configurable LCD Page Timer. 
 
If an alarm becomes active while viewing the status page, the display shows the Alarms page to draw 
the operator’s attention to the alarm condition.  

If you want to view one of the instrument pages 
towards the end of the list, it may be quicker to scroll 

left through the pages rather than right! 
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4.4.1 STATUS  
 

NOTE: Press the Instrumentation Scroll   buttons on the Status Page to view other 
Configurable Status Screens if configured. For furt her details of module configuration, refer to 
DSE Publication: 057-243   DSE7310 MKII & DSE7320 MKII Configuration  Software Manual.  
 
This is the ‘home’ page, the page that is displayed when no other page has been selected, and the 
page that is automatically displayed after a period of inactivity (LCD Page Timer) of the module 
control buttons. 
 
This page changes with the action of the controller for example when the generator is running and 
available: 
 

 Status 22:31 Factory setting of Status screen showing engine stopped... 
 Generator  at Rest  

 
Stop Mode 
 

 Status 22:31 ...and engine running  
Generator Available  
 

 
 
4.4.1.1 GENERATOR LOCKED OUT 
 
            Status 22:31 Generator Locked Out indicates that the Generator cannot be 

started due to an active Shutdown or Electrical Trip Alarm on the 

module. Press the Next or Previous Page   button to scroll  

Generator Locked Out  
 

 

to the alarms page to investigate. Press the Stop/Reset Mode  button to clear the alarm, if the 
alarm does not clear the fault is still active. 
 
 
4.4.1.2 WAITING FOR GENERATOR 
 

NOTE: For further details of module configuration, refer to DSE Publication: 057-243   
DSE7310 MKII & DSE7320 MKII Configuration Software Manual.  
 
            Status 22:31 Waiting For Generator indicates that the Generator has started but 

has not reached the required Loading Voltage and or Loading 
Frequency as set in the module’s configuration. Press the  

Next or Previous Page   buttons to scroll to the Generator  

Waiting For Generator  
 

 

page to check to see if the generator voltage and frequency is higher then the configured Loading 
Voltage and Loading Frequency.  
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4.4.2 ENGINE 
 

NOTE*: For further details of support engine, refer  to DSE Publication: 057-004   
Electronic Engines and DSE Wiring Guide. 
 
These pages contain instrumentation gathered about the engine measured or derived from the 
module’s inputs, some of which may be obtained from the engine ECU. 
 

 
Engine   

 1500 RPM   

 
Engine Speed 
Oil Pressure 
Coolant Temperature 
Engine Battery Volts 
Engine Run Time 
Engine Fuel Level 
Oil Temperature* 
Coolant Pressure* 
Inlet Temperature* 
Exhaust Temperature* 
Fuel Temperature* 
Turbo Pressure* 
Fuel Pressure* 
Fuel Consumption* 
Fuel Used* 
Flexible Sensors 
Engine Maintenance Alarm 1 
Engine Maintenance Alarm 2  
Engine Maintenance Alarm 3  
After Treatment Fuel Used* 
After Treatment Exhaust Gad Temperature* 
Engine Oil Level* 
Engine Crank Case Pressure* 
Engine Coolant Level* 
Engine Injector Rail Pressure* 
Engine Exhaust Temperature* 
Intercooler Temperature* 
Turbo Oil Pressure* 
Fan Speed* 
Water In Fuel* 
Air Inlet Pressure* 
ECU Regeneration* 
ECU Regeneration Icons* 
Engine Soot Levels* 
DEF Tank Level* 
DEF Tank Temperature* 
DEF Reagent Cons* 
SCR After Treatment Status* 
ECU ECR DEF Icons* 
DEF Counter Minimum* 
DPTC Filter Status* 
Engine ECU Link* 
Tier 4 Engine Information* 
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4.4.2.2 DPF REGENERATION LAMPS 
 

NOTE: For further details of module configuration, refer to DSE Publication: 057-243   
DSE7310 MKII & DSE7320 MKII Configuration Software Manual.  
 
Depending upon the Engine Type selected in the module’s configuration, the Engine section may 
include the DPF Regeneration Lamps page. This page contains icons to show the status of various 
ECU functions, some of which are applicable to Tier 4 engine requirements. The icons flash at 
different rates to show the status of the ECU function, refer to the engine manufacturer for more 
information about this.  
 
Icon  Fault  Description  

 

ECU Amber 
Alarm 

The module received an Amber fault condition from the engine ECU. 

 

ECU Red 
Alarm 

The module received a Red fault condition from the engine ECU. 

 

DPF Active  
 

The module received a fault indication from the engine ECU informing 
that the Diesel Particulate Filter is active.  

 

DPF 
Inhibited 
 

The module received a fault indication from the engine ECU informing 
that the Diesel Particulate Filter has been inhibited.  

 

DPF Stop  
 

The module received a fault indication from the engine ECU informing 
that the Diesel Particulate Filter has been stopped.  

 

DPF 
Warning 
 

The module received a fault condition from the engine ECU informing 
that the Diesel Particulate Filter has a fault condition. 

 

HEST 
Active 
 

The module received a fault indication from the engine ECU informing 
that the High Exhaust System Temperature is active.  

 

DEF Low 
Level 
 

The module received a fault condition from the engine ECU informing 
that the Diesel Exhaust Fluid Low Level is active.  

 

SCR 
Inducement  
 

The module received a fault indication from the engine ECU informing 
that the Selective Catalytic Reduction Inducement is active.  

 
 
Example:  
 

DPF Regeneration Lamps  
 

 
 

 

 

  
 

 
 
  



Description of Controls 

 Page 89 of 180 057-253   ISSUE: 3 
 

4.4.3 GENERATOR 
 
Contains electrical values of the mains (utility), measured or derived from the module’s voltage and 
current inputs.  
 

Press the Instrumentation Scroll   buttons scroll through the Generator parameters. 
 

Generator  

 50.0 Hz   

 
Generator Voltage (ph-N) 
Generator Voltage (ph-ph) 
Generator Frequency 
Generator Current (A)  
Generator Load ph-N (kW)   
Generator Total Load (kW)  
Generator Load ph-N (kVA)  
Generator Total Load (kVA)  
Generator Single Phase Power Factors  
Generator Power Factor Average  
Generator Load ph-N (kvar)  
Generator Total Load (kvar)  
Generator Accumulated Load (kWh, kVAh, kvarh)  
Generator Loading Scheme 
Generator Phase Rotation 
Generator Nominal 
Generator Active Configuration 
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4.4.4 MAINS (DSE7320 MKII ONLY) 
 

NOTE*: Mains current and powering monitoring is onl y available when the CTs are 
configured for, and placed in the load. For further  details of module configuration, refer to DSE 
Publication: 057-243   DSE7310 MKII & DSE7320 MKII Configuration  Software Manual. 
 
Contains electrical values of the mains (utility), measured or derived from the module’s voltage and 
current inputs.  
 

Press the Instrumentation Scroll   buttons scroll through the Mains  parameters. 
 
 

Mains  

 50.0 Hz   

 
Mains Voltage (ph-N) 
Mains Voltage (ph-ph) 
Mains Frequency 
Mains Current (A)* 
Mains Phase Rotation 
Mains Active Configuration 
Mains Load ph-N (kW)* 
Mains Total Load (kW)* 
Mains Load ph-N (kVA)* 
Mains Total Load (kVA)* 
Mains Single Phase Power Factors*  
Mains Average Power Factor* 
Mains Load ph-N (kvar)* 
Mains Total Load (kvar)* 
Mains Accumulated Load (kWh, kVAh, kvarh)* 
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4.4.5 EXPANSION 
 

NOTE: Depending upon the module’s configuration, so me display screens may be 
disabled. For further details of module configurati on, refer to DSE Publication: 057-243   
DSE7310 MKII & DSE7320 MKII Configuration Software Manual.  
 
Contains measured values from various input expansion modules that are connected to the DSE 
module. 
 

Press the Instrumentation Scroll   buttons scroll through the Expansion parameters if 
configured. 
 

Oil Temperature  

 80 °C  
176 °F    

 
DSE2130 Analogue Inputs (Only appears if configured) 
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1 SUMMARY 
BAC06A switching battery charger adopts the latest switch power components, 

which is designed for charging lead-acid starting battery according to its property. 

The charger is suitable for lead-acid battery float charge. The maximum charge 

current for 12V charger is 6A; the maximum charge current for 24V charger is 3A. 

2 PERFORMANCE AND CHARACTERISTICS 

1) Designed in switching power structure, wide range of AC voltage input, small

volume, light weight and high efficiency;

2) Two-stage charging method (constant current firstly and then constant voltage),

fully considering charging property of the lead-acid battery, can avoid

overcharging and extent extend the battery life to the fullest;

3) With short circuit and reverse connection protection;

4) Charging voltage and current can be adjusted via potentiometer on the spot;

5) Suitable for 12V and 24V batteries, corresponding types are BAC06A-12V

and BAC06A-24V;

6) LED display: Power indication and charging indication;

3 CHARGING PRINCIPLE 

According to charging property of the lead-acid battery, BAC06A battery charger 

uses 2-stage charging method and charge mode is “constant-current”. When 

battery voltage is under the threshold, it is charging in constant-current mode; 

when the battery voltage is higher than the threshold，the charging current is 

decreasing as the battery voltage is rising until it reaches the set voltage, and then 

charge mode is turned into “floating charge”. Charge current is gradually reducing 
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and battery voltage is rising up to the set value. When charging current is lower 

than 0.3A, the battery is basically fully charged (charging indicator eliminates). 

Afterwards, charging current will offset self-discharge of the battery. Thus the 

charger can maintain a full charged condition and extend the battery life. 

4 SPECIFICATION 

Battery Voltage 12V 24V 

Max. Charge Current 6A 3A 

Charge Voltage Range (13~14.5)V (26~29)V 

Charge Current Range (3~7)A (1.5~3.5)A 

AC Voltage (95~280)VAC 

AC Frequency 50 Hz/60Hz 

Power Consumption 120W 115W 

No-Load Power Consumption Less than 3W 

Efficiency More than 80% More than 85% 

Working Temperature (-40~60)°C 

Storage Temperature (-40~85)°C 

Weight 0.65kg 

Case Dimensions 143 mm×92 mm×52mm 

5 SETTING 
5.1 Voltage Adjustment 

When adjusting the voltage on the spot, disconnect the battery from the 

charger, and then measure the output voltage of the charger while adjusting 

voltage potentiometer (VOLT) to a proper value.  

5.2 Current Adjustment 
Connect battery output firstly. When battery voltage is under 22.0V (11.0 V), 

adjust the current potentiometer (AMP) and set proper charge current. Output 

current can also be estimated according to the current potentiometer, which is 

recommended. 

6 OPERATION 

1. Terminals L and N connect AC 220V, using multi-strand BVR 1mm2 copper

wires.
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2. Terminals B+ and B- connect battery positive and negative, using multi-strand

BVR1.5mm2 copper wires.

3. POWER: Power indicator. When charger works, it will illuminate.

4. CHARGING: Battery charging indicator. When charging current is over 0.3A, it

will illuminate.

5. VOLT: Voltage adjustment potentiometer.

6. AMP: Current adjustment potentiometer.

7. Output 10A fuse. Reverse connection will cause fuse blown. After correcting the

connection and changing another fuse, it can continue working.

8. Procedures of changing fuse:

a) Press hard on the slotted screwdriver, screw counter-clockwise and then take
out the fuse. 

b) Put a new fuse into the block, press the slotted screwdriver and screw

clockwise.  
Note: improper operation or over tightening may damage the block.  

NOTE: 1) Because there is diode and current-limiting circuit inner the charger, it 

can be used together with charging generator, and there is no need to 

disconnect the charger when cranking. 

2) During genset is running, high current will cause voltage drop in

charging line, so recommend separately connecting to battery terminal

to avoid disturbance on sampling precision.

7 CASE DIMENSIONS 



THAI-GENERATOR , reserves the right to modify the characteristics of its product at any time in order to

incorporate the latest technological developments. The information contained in the document may

therefore be changed wtihout notice. For more technical data
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Local Distributor : Add : 24/57 Moo 6 Bangsaotong,

Bangsaotong District, Samutprakarn

Thailand 10540

Tel : +66 (0) 740 1029-30,+66 (0) 312 8288-9

www.thaigenerator.co.th

Remark : Weatherproof canopy, Trailer type, 20ft and 40ft container type please contact THAI-GENERATOR for offcially drawing spec



 
  

ภาคผนวก ข-8 

แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์

ควบคุมมลพิษทางอากาศและอะไหล่สำรอง 









































































































































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ภาคผนวก ข-9 
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตกตะกอนเคมี 

(Chemical Precipitation) ด้วยปูนขาว 



 
 

รายการคาํนวณ ระบบบาํบดันํ้าเสีย บริษทั ไทยนนัเฟอรัสเมทลั จาํกดั 
1. ขอ้มูลการออกแบบ 

1.1 คุณสมบติันํ้าเสีย 

แหล่งกาํเนิดนํ้าเสีย 
ปริมาณนํ้าเสีย 
(ลบ.ม./วนั) 

ปริมาณสารตะกัว่ 
(มก./ล) 

ปริมาณสารเหลก็ 
(มก./ล) 

pH 
TDS 

(มก./ล) 

นํ้าจาก Wet Scrubber 
นํ้าจากบดลา้งพลาสติก 
นํ้าลา้งพ้ืน,ลา้งเคร่ืองจกัร,บ่อลา้งลอ้ 
นํ้าจากหอ้งอาบนํ้า และซกัลา้ง 
นํ้ากรดจากระบบ Breaker 
นํ้าจากสาํนกังานและโรงอาหาร 
นํ้าฝนปนเป้ือน 15 นาทีแรก 
(เฉพาะฤดูฝน) 

9.0 
15.0 
10.0 
20.0 
26.0 
15.0 

174.0 

10 
15 
10 
5.0 
130 

0 
5 

0 
0 
0 
0 

34 
0 
0 

1-2 
9-10 

7 
7 

0-0.5 
7 
7 

1,200 
6,000 
2,000 
600 

25,000 
600 
300 

รวมทั้งหมด(ฤดูฝน) 
รวมทั้งหมด(นอกฤดูฝน) 

269 
95 

17.75 
41.0 

3.26 
9.30 

4.0 
1.44 

10,000 
22,000 

 
1.2 คุณสมบติัของนํ้าท้ิงหลงัจากผา่นระบบบาํบดันํ้าเสีย 

ขอ้กาํหนดของการนิคมฯ กาํหนดใหน้ํ้าท้ิงออกจากโรงงานเขา้ระบบบาํบดันํ้ าเสียส่วนกลาง จะตอ้งมีคุณสมบติัตามน้ี 
- ค่าของแขง็ละลายนํ้า (Total Dissolved Solids) ในนํ้าท้ิงไม่เกิน 3,000 มก./ล. 
- ค่าความเขม้ขน้สารละลายตะกัว่ (Pb2+) ในนํ้าท้ิงไม่เกิน 0.2 มก./ล. 
- ค่าความเขม้ขน้สารละลายเหลก็ (Fe2+) ในนํ้าท้ิงไม่เกิน 10 มก./ล. 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยูร่ะหวา่ง    5-9 

 
1.3 ประสิทธิภาพของระบบบาํบดันํ้าเสีย 

ความเขม้ขน้ของค่าของแขง็ละลายนํ้า(Total Dissolved Solids)ในนํ้าเขา้ไม่เกิน  22,000 มก./ล. 
ความเขม้ขน้ของค่าของแขง็ละลายนํ้า(Total Dissolved Solids)ในนํ้าท้ิงไม่เกิน  3,000 มก./ล. 
ประสิทธิภาพในการกาํจดัค่าของแขง็ละลายนํ้า(Total Dissolved Solids)   87.0 % 
ความเขม้ขน้ของสารละลายตะกัว่ (Pb2+) ในนํ้าเขา้ไม่เกิน    70 มก./ล. 
ความเขม้ขน้ของสารละลายตะกัว่ (Pb2+) ในนํ้าท้ิงไม่เกิน     0.2 มก./ล. 
ประสิทธิภาพในการกาํจดัสารละลายตะกัว่      99.7 % 
ความเขม้ขน้สารละลายเหลก็ (Fe2+) ในนํ้าเขา้ไม่เกิน     50 มก./ล. 

Acer
Highlight



 
 

ความเขม้ขน้สารละลายเหลก็ (Fe2+) ในนํ้าท้ิงไม่เกิน  10 มก./ล. 
ประสิทธิภาพในการกาํจดัสารละลายเหลก็   80.0 % 
**สมการทางเคมีของการลดค่าของแขง็ละลายนํ้า Ca(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + CaSO4 

หลงัจากท่ีปูนขาวทาํปฏิกิริยากบักรดกาํมะถนัอยา่งสมบูรณ์แลว้ จะไดปู้นยปิซัม่กบันํ้ า 

3. รายการคาํนวณ 
3.1 ถงัดกัตะกอนหนกั (Spent Acid Tank) จาํนวน   = 2 ถงั 

ทาํหนา้ท่ีดกัตะกอนตะกัว่ท่ีผสมในนํ้าเสีย 
ปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึน (ทางโรงงานฯกาํหนด)  = 300 ลบ.ม./ วนั 
โรงงานทาํงานวนัละ    = 16  ชัว่โมง 
      = 18.75 ลบ.ม./ ชัว่โมง 
กาํหนดระยะเวลากกัเก็บไว ้    = 120 นาที 
ดงันั้นควรมีปริมาตร    = 37.5 ลบ.ม. 
เลือกใชค้วามลึกของนํ้า    = 3.0 เมตร 
ช่องวา่งเหนือระดบันํ้า    = 0.5 เมตร 
ดงันั้นความสูงของถงัจริง    = 3.5 เมตร 
มิติของถงั เส้นผา่ศูนยก์ลาง x สูง   = Ø 3.0 x 3.0 (3.5-0.5) เมตร 
ปริมาตรจริงของถงั    = 21.2 ลบ.ม.  OK 
เน่ืองจากถงัตกตะกอนหนกั มี 2 ใบ ปริมาตรจริง = 42.4 ลบ.ม.  OK 
เลือกใชป๊ั้มส่งนํ้าเสียชนิด Polypropylene  = 20.0  ลบ.ม./ ชัว่โมง 
ป๊ัมส่งนํ้าเสียท่ีความสูง    = 10 เมตร 
ป๊ัมส่งนํ้าเสียมีจาํนวน    = 2 ชุด 
 

3.2 ถงักวนเร็ว (Rapid Mixing tank) จาํนวน  = 1 ถงั   
ทาํหนา้ท่ีปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง และเติมสารเคมีก่อตะกอน 
กาํหนดระยะเวลากกัเก็บไว ้    = 10 นาที 
ดงันั้นควรมีปริมาตร    = 3.13 ลบ.ม. 
เลือกใชค้วามลึกของนํ้า    = 1.7 เมตร 
ช่องวา่งเหนือระดบันํ้า    = 0.5 เมตร 
ดงันั้นความสูงของถงัจริง    = 2.2 เมตร 
มิติของถงั กวา้ง x ยาว x สูง    = 1.5 x 1.5 x 1.7 (2.2-0.5) เมตร 
ปริมาตรจริงของถงั    = 3.82 ลบ.ม.  OK 
เคร่ืองกวนท่ีออกแบบใชม้อเตอร์   = 900RPM, 2HP, 380V, 3PH, 50Hz 



 
 

เลือกใชปู้นขาว (Calcium Hydroxide)ในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง 
คาํนวณการใชป้นูขาวท่ี pH 1.44 
pH = 1.44 

  -log[H+] = 1.44 ; เพราะ pH = -log[H+] 
  log[H+] = - 1.44 
  [H+] = 10- 1.44 
  [H+] = 3.6x10-2 mol/l 
  ดงันั้นมนัมีกรด [H+] มากเกินไปอยู ่3.6x10-2 mol/l 
  เราใชเ้บส OH- ทาํปฏิกิริยากบักรด ในอตัราส่วน 1:1 จาก H+ + OH - = H2O 
  กรณีท่ีใชปู้นขาวสุก คือ โดนนํ้าแลว้ไม่ร้อนไม่เดือดแลว้ เป็น แคลเซียมไฮดรอกไซด ์Ca(OH)2 
  ซ่ึง 1 โมลของสารน้ี ให ้OH- ได ้2 โมล (มี2ตวั) 
  สารน้ีมีนํ้ าหนกัโมเลกลุ 74.09g/mol 
  คาํนวณนํ้าหนกัท่ีใชต่้อนํ้า1 ลิตร 
  {3.6x10-2molOH- / 1 L}  x  {1 molCa(OH)2 / 2 molOH-} x {74.09g Ca(OH)2 / mol Ca(OH)2} 
  = 1.33 g Ca(OH)2 
  สรุปคือถา้ใชป้นูสุก ตอ้งเติม 1.33 กรัม ต่อนํ้า 1 ลิตร (หรือ เติม 1.33 กิโลกรัม ต่อนํ้า 1000ลิตร) 

ดงันั้นการใชปู้นขาวเท่ากบั 300 x 1.33    = 399 กิโลกรัม/ วนั 
3.2.1 ระบบสารเคมีท่ีใชใ้นถงักวนเร็ว 

ระบบเติมปูนขาว 
อตัราการใชปู้นขาว    = 399 กิโลกรัม/ วนั 
อตัราการผสมนํ้าก่อนใช ้   = 10% 
ปริมาตรของถงัผสมท่ีตอ้งการ   = 4,000 ลิตร 
ปริมาตรของถงัผสมปูนขาวท่ีออกแบบ  = 6,125 ลิตร 
เลือกใชเ้คร่ืองกวน 500 รอบ/นาที , มอเตอร์ 3 แรงมา้ = 1 ชุด 
ระบบเติมลงถงักวนชา้จะใชส้ญัญาณจาก pH Controller เปิด-ปิดวาวลไ์ฟฟ้า ท่ีปล่อยนํ้าปูนขาวลงถงักวนเร็ว  

3.2.2 ระบบเติมสารก่อตะกอน (Poly Aluminiumchloride) 
สารเคมีทาํหนา้ท่ีก่อตะกอน(Coagulant) โดยจะจบัสารแขวนลอยทั้งหมด เพ่ือลดปริมาณสารตะกัว่, เหลก็ และอ่ืนๆ 
ปริมาณสารก่อตะกอนท่ีจะใช ้   = 200 กรัม/ ลบ.ม. 
หรือ     = 60 กิโลกรัม/ วนั 
อตัราการผสมนํ้า     = 10% 
ปริมาตรของถงัผสมท่ีตอ้งการ   = 600 ลิตร 
ปริมาตรของถงัผสมท่ีออกแบบ(Polyethylene) = 1,000 ลิตร  



 
 

เลือกใชเ้คร่ืองกวน 900 รอบ/นาที , มอเตอร์ 3 แรงมา้ = 1 ชุด   
เคร่ืองจ่ายสารเคมีมีอตัราการจ่ายท่ีตอ้งการ  = 37.5  ลิตร/ ชัว่โมง 
เคร่ืองจ่ายสารเคมีมีอตัราการจ่ายท่ีออกแบบ = 100  ลิตร/ ชัว่โมง 
   

3.3 ถงักวนชา้ (Slow Mixing Tank) จาํนวน  = 1 ถงั 
ทาํหนา้ท่ีรวมตะกอนใหใ้หญ่ข้ึน โดยใชส้ารเคมีรวมตะกอนประจุลบ (Anion Polymer) 
กาํหนดระยะเวลากกัเก็บไว ้    = 30 นาที 
ดงันั้นควรมีปริมาตร    = 9.4 ลบ.ม. 
เลือกใชค้วามลึกของนํ้า    = 2.5 เมตร 
ช่องวา่งเหนือระดบันํ้า    = 0.5 เมตร 
ดงันั้นความสูงของถงัจริง    = 3.0 เมตร 
มิติของถงั กวา้ง x ยาว x สูง    = 2.0 x 2.0 x 2.5 (3.0-0.5) เมตร 
ปริมาตรจริงของถงั    = 10.0 ลบ.ม.  OK 
เลือกใชเ้คร่ืองกวน 300 รอบ/นาที , มอเตอร์ 3 แรงมา้ = 1 ชุด 
3.3.1 ระบบเติมสารรวมตะกอน (Anionic Polymer) 

สารเคมีทาํหนา้ท่ีรวมตะกอน(Flocculant) โดยจะจบัตะกอนทั้งหมดรวมเป็นตะกอนใหญ่ เพ่ือใหมี้นํ้าหนกั และจมตวัลง
          ในถงัตกตะกอนไดเ้ร็ว 

ปริมาณสารก่อตะกอนท่ีจะใช ้   = 10 กรัม/ ลบ.ม. 
หรือ     = 3 กิโลกรัม/ วนั 
อตัราการผสมนํ้า     = 0.1% 
ปริมาตรของถงัผสมท่ีตอ้งการ   = 3,000 ลิตร 
ปริมาตรของถงัผสมท่ีออกแบบ(Polyethylene) = 4,000 ลิตร  
เลือกใชเ้คร่ืองกวน 300 รอบ/นาที , มอเตอร์ 2 แรงมา้ = 1 ชุด   
เคร่ืองจ่ายสารเคมีมีอตัราการจ่ายท่ีตอ้งการ  = 187.5  ลิตร/ ชัว่โมง 
เคร่ืองจ่ายสารเคมีมีอตัราการจ่ายท่ีออกแบบ = 300  ลิตร/ ชัว่โมง 
   

3.4 ถงัตกตะกอน (Sedimentation Tank) จาํนวน  = 1 ถงั 
ทาํหนา้ท่ีตกตะกอนท่ีเกิดข้ึนจากสารเคมี และระบายนํ้าใสออกจากถงั 
กาํหนดพ้ืนท่ีผิวของถงัตกตะกอน   = 1.5 ตร.ม./ 1 ลบ.ม. 
ดงันั้นถงัตกตะกอนควรมีพ้ืนท่ีผิว   = 18.75  ตร.ม. 
เลือกใชค้วามลึกของนํ้า (ไม่รวมกรวย)  = 2.5 เมตร 
ช่องวา่งเหนือระดบันํ้า    = 0.5 เมตร 



 
 

ดงันั้นความสูงของถงัจริง(ไม่รวมกรวย)  = 3.0 เมตร 
มิติของถงั เส้นผา่ศูนยก์ลาง x สูง   = Ø 3.0 x 3.0 (3.5-0.5) เมตร 
ปริมาตรจริงของถงั    = 21.2 ลบ.ม.  OK 

3.5 ถงัพกันํ้าใส 
ทาํหนา้ท่ีพกันํ้าใสท่ีไหลลน้จากถงัตกตะกอน เพ่ือส่งไปยงัถงักรองสารผสม 
กาํหนดระยะเวลากกัเก็บไว ้    = 60 นาที 
ดงันั้นควรมีปริมาตร    = 18.75 ลบ.ม. 
เลือกใชค้วามลึกของนํ้า    = 2.5 เมตร 
ช่องวา่งเหนือระดบันํ้า    = 0.5 เมตร 
ดงันั้นความสูงของถงัจริง    = 3.0 เมตร 
มิติของถงั กวา้ง x ยาว x สูง    = 3.0 x 3.0 x 2.5 (3.0-0.5) เมตร 
ปริมาตรจริงของถงั    = 22.5 ลบ.ม.  OK 
 

3.6 ถงักรองสารผสม (Multimedia Filter) จาํนวน  = 2 ถงั 
ทาํหนา้ท่ีกรองสารแขวนลอยท่ีตกคา้งในนํ้าใส โดยท่ีถงักรองสารผสมจะมี 2 ชุด ทาํงานพร้อมกนัต่อแบบอนุกรม 
โดยถงัแรกจะใส่สารกรองหยาบกวา่ถงัท่ีสอง และถงัท่ีสองจะละเอียดกวา่ เพ่ือใหผ้ลในการกรองนํ้าท้ิงดีท่ีสุด 
กาํหนดพ้ืนท่ีผิวถงักรอง    = 1 ลบ.ม./ 1.5 ตร.ม. 
ดงันั้นถงักรองควรมีพ้ืนท่ีผิว   = 18.75/ 1.5 
      = 12.5  ตร.ม. 
พ้ืนท่ีผิวของถงัท่ีออกแบบ    = Ø 1.5  เมตร 
พ้ืนท่ีผิวจริง ( ¶ r2 )    = 3.14 x 0.752 เมตร 
      = 1.77 ตร.ม.  OK 
ความสูงของถงั     = 1.5 เมตร 
ความสูงของสารกรอง    = 1.0 เมตร 
สารกรองประกอบดว้ย กรวด, ทราย และ แอนทราไซท ์   

 
3.7 ถงัทาํขน้ตะกอน (Sludge Thickener Tank) จาํนวน = 1 ถงั 

ตะกอนท่ีจะระบายท้ิงจากถงัตกตะกอนมีความเขม้ขน้ = 1% 
อตัราการไหลของตะกอนจากถงัตกตะกอน  = 1.87 ลบ.ม./ ชัว่โมง 
ความเขม้ขน้ของตะกอนในถงัจะเพ่ิมเป็น  = 10% 
เลือกใชค้วามลึกของนํ้า    = 2.3 เมตร 
ช่องวา่งเหนือระดบันํ้า    = 0.5 เมตร 



 
 

ดงันั้นความสูงของถงัจริง(ไม่รวมกรวย)  = 2.8 เมตร 
มิติของถงั เส้นผา่ศูนยก์ลาง x สูง   = Ø 2.5 x 2.3 (2.8-0.5) เมตร 
ความจุของถงัทาํขน้ตะกอน    = 12.5  ลบ.ม. 
ระยะเวลากกัเกบ็     = 6.68 ชัว่โมง  OK 
เลือกใชเ้คร่ืองกวน 300 รอบ/นาที , มอเตอร์ 3 แรงมา้ = 1 ชุด 
 

3.8 ระบบกาํจดันํ้าออกจากตะกอน 
3.8.1 ปริมาณตะกอน 

ความเขม้ขน้ของสารละลายตะกัว่ (Pb2+) ในนํ้าเขา้ไม่เกิน 41 มก./ ล. 
ความเขม้ขน้ของสารละลายตะกัว่ (Pb2+) ในนํ้าท้ิงไม่เกิน 0.2 มก./ ล. 
ปริมาณนํ้าเสียทั้งหมด    = 300 ลบ.ม. 
ความเขม้ขน้ของสารละลายตะกัว่ (Pb2+)   = 41 มก./ ล. 
จะได ้ Pb(OH)2    = 14.3 กก./ วนั 
ความเขม้ขน้ของสารละลายเหลก็ (Fe2+)   = 9.3 มก./ ล. 
จะได ้ Fe(OH)2    = 5.3 กก./ วนั 
รวมปริมาณตะกอน    = 19.6 กก./ วนั 
การใชปู้นขาว    = 399 กิโลกรัม/ วนั 
รวมตะกอนอ่ืนๆอีก 100% จะไดต้ะกอนทั้งส้ิน = 438.2 กก./ วนั 
 

3.8.2 เคร่ืองรีดตะกอน 
ปริมาณตะกอนแหง้ท่ีเกิดข้ึนในระบบบาํบดัต่อวนั = 438.2  กก./ วนั 
ดงันั้นปริมาณตะกอนท่ีมีความช้ืน 30% ท่ีเกิดข้ึน = 1,460 กก./ วนั 
ถา้รีดตะกอนแบบต่อเน่ือง   = 4-6  ชัว่โมง 
เลือกใชเ้คร่ืองรีดตะกอน (Screw Press)  ขนาด = 300-360 กก./ ชัว่โมง 
ความเขม้ขน้ของตะกอนก่อนรีด 10%  = 100 กก./ ลบ.ม. 
ดงันั้นมีปริมาณนํ้าตะกอนท่ีตอ้งรีด  = 3,000 ลิตร/ ชัว่โมง 
เลือกใช ้Diaphragm Pump ขนาด  = 6,000  ลิตร/ ชัว่โมง 
กาํลงัส่งสูงสุด    = 7 กก./ ตร.ซม. 
จาํนวน     = 2  ชุด 

3.8.3 เคร่ืองจ่ายสารเพ่ิมความเขม้ตะกอน 
สารเคมีท่ีใชเ้ป็นโพลีเมอร์ประจุบวก (Cationic Polymer) 
ปริมาณสารเพิ่มความเขม้ตะกอนท่ีจะใช ้  = 3 กรัม/ กก.ตะกอน 



 
 

หรือ     = 1.3 กิโลกรัม/ วนั 
อตัราการผสมนํ้า     = 0.3% 
ปริมาตรของถงัผสมท่ีตอ้งการ   = 500 ลิตร 
ปริมาตรของถงัผสมท่ีออกแบบ(Polyethylene) = 1,000 ลิตร  
เลือกใชเ้คร่ืองกวน 300 รอบ/นาที , มอเตอร์ 2 แรงมา้ = 1 ชุด   
เคร่ืองจ่ายสารเคมีมีอตัราการจ่ายท่ีตอ้งการ  = 187.5  ลิตร/ ชัว่โมง 
เคร่ืองจ่ายสารเคมีมีอตัราการจ่ายท่ีออกแบบ = 600  ลิตร/ ชัว่โมง 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

  



  

ภาคผนวก ข-10 
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นำสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน 

(แบบ สก.2) 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกภาคผนวก  งง    
ภาคผนวกประกอบรายงานภาคผนวกประกอบรายงาน  

บทที่ บทที่ 44  สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ภาคผนวก งง--11  

ตัวอย่างแบบสอบถาม 



โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัด 

ศึกษาโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มฟูเม้นท์ จํากัด  หน้า1/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 เพศ (1) หญิง    (2) ชาย             
1.2 อายุ     ……………………………….ป ี
1.3 สถานภาพในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  (1)หัวหน้าครัวเรือน   (2)คู่สมรส   (3)บุตร/บุตรเขย/สะใภ้ 
  (4)พ่ี/น้อง    (5)บิดา/มารดา (6) อ่ืนๆ (ระบุ)……………............... 
1.4 นับถือศาสนา 
 (1) พุทธ  (2) คริสต์  (3) อิสลาม   อ่ืนๆ ระบุ...................... 

1.5 การศึกษาของท่าน 
 (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ   (2) ประถมศึกษา   (3) มัธยมศึกษาตอนต้น 
 (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   (5) อนุปริญญา / ปวส.  (6) ปริญญาตรี  

       (7) สูงกว่าปริญญาตรี  

ส่วนที ่2 ข้อมูลสภาพสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือน 
2.1 ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน 

(1) จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยู่ประจำ ………………. คน เป็นชาย…………….คนหญิง……………คน  

(2) จำนวนสมาชิกจำแนกตามการมีงานทำ  มีงานทำ ………………. คน ไม่มีงานทำ…………….คน 

 1) ประกอบอาชีพ มีรายได้ จำนวน ………………….คน 
 2) เรียนหนังสือจำนวน ………………….คน 
 3) ผู้สูงอายุจำนวน ………………….คน 

4) อ่ืนๆ ระบ…ุ…………………………………จำนวน ………………….คน 

ชุดที…่………………………… 

ผู้สัมภาษณ์…………………………………………………………………….. 
บริเวณสำรวจ………………………………………………………………. 
วันที่……………………………………………………………………………… 

แบบสอบถามความคิดเห็นระดับครัวเรือน 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัด 

บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัดมีแผนจะดำเนินโครงการโรงงานหลอมตะกั ่วจากแบตเตอรี ่ที ่ผ ่าน 
การใช้งานแล้วตั ้งอยู ่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี ้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ซึ่งโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(EHIA)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อกังวลใจต่างๆ ไปประกอบการจัดทำ
รายงานฯ เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (สผ.) และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องดังนั้น คณะผู้ศึกษาจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบคำถามทุกข้อตามความเป็นจริง ซึ่งคณะผู้ศึกษา
รับรองว่าจะไม่นำไปเปิดเผยหรือส่งผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลา
ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
          ขอขอบพระคุณ 
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 (3) ครอบครัวท่านมีบุคคลเหล่านี้บ้างหรือไม่ 
  มีเด็กอ่อน ทารก เด็กก่อนวัยเรียน (น้อยกว่า 5 ปี) จำนวน.......คน  
  มีคนชรา ผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) จำนวน......คน 

 มีหญิงมีครรภ์จำนวน...........คน 
 สตรีให้นมบุตรจำนวน...........คน 

  มีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวหรือพักฟ้ืน จำนวน...........คน ลักษณะการป่วย............... 
  มีผู้พิการ จำนวน......คนลักษณะความพิการ................................  
  มีพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว (พ่อหรือแม่ที่เลี้ยงลูกโดยลำพัง) ลูกบุญธรรม 
  มีแรงงานต่างด้าวจำนวน...........คน 
  มีผู้ที่ทำงานในโรงงานหลอมตะกั่วหรือรับจ้างผ่าแบตเตอรี่ จำนวน...........คน 

 (4) กลุ่มคนข้างต้นที่ท่านเป็นห่วงมากที่สุดว่าจะได้รับผลกระทบจากโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ใช้แล้ว 
คือ................................................................................................................................………………………………………. 

 

2.2 อาชีพหลักของท่าน 
 (1)เกษตรกรรม ระบุ…………………………………………………..พ้ืนที่ทำการเกษตร…………….ไร่ 
 (2)การประมง    (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   (4) รับจ้างในการเกษตร 
 (5) รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม (6) รับจ้างทั่วไป   (7)รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (8)กำลังศึกษา   (9) พนักงานบริษัท/ห้างร้าน/โรงแรม (10)ไม่มีอาชีพแน่นอน 
 (10)อ่ืนๆระบ…ุ…………………………………………… 

2.3 อาชีพรองของท่าน 
 (1) ไม่มี   (2)เกษตรกรรม     (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
 (4) รับจ้าง/ลูกจ้าง    (5)อ่ืนๆระบ…ุ…………………………………………… 

2.4 รายได้ของครอบครัว……………………………………………………………….บาท/เดือน    
2.5 ครอบครัวของท่านมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายหรือไม่ 
(1)เพียงพอ และมีเหลือออม   (2) เพียงพอ ยังไม่มีออม  
(3)ไม่เพียงพอ แต่ไม่มีหนี้สิน   (4) ไม่เพียงพอ ต้องกู้ยืม 

2.6 ปัญหาในการประกอบอาชีพ 
     (1) ไม่มี    
     (2) มี ได้แก่………………………………………………………………………………………………….  
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ส่วนที ่3 การตั้งถิ่นฐานและการถือครองท่ีดิน/ที่อยู่อาศัยของครัวเรือน 

3.1ภูมิลำเนาเดิม 
 (1)อยู่ในพ้ืนที่ตั้งแต่เกิด ระยะเวลาที่ตั้งถิ่นฐานของครัวเรือน ..............ปี   
 (2) ย้ายมาจากอำเภออ่ืน/จังหวัดอ่ืน ระยะเวลาที่ย้ายมา ..............ปี 

  สาเหตุที่ย้ายมา 
   (1) มาหางานทำ  (2) มาหาที่อยู่อาศัยใหม่  (3) ย้ายตามครอบครัว/เครือญาติ
   (4) มาแต่งงาน  (5) ใกล้ที่ดินทำกิน/แหล่งประกอบอาชีพ  (5) อ่ืนๆ ระบุ......... 
3.2 ครัวเรือนของท่านมีโครงการจะย้ายที่อยู่ใหม่หรือไม่ 
  (1)ไม่คิดย้าย 
  (2)คิดจะย้ายเพราะ……………………………………………………………………. 
  (3)ไม่แน่ใจ ขึ้นอยู่กับ…………………………………………………………………… 
3.3 การถือครองบ้านพักอาศัยในปัจจุบันของครัวเรือน 
(1)เป็นเจ้าของเอง  (2) เช่าซื้อ (3) เช่า   (4)อ่ืนๆ ………………………… 

3.4 ขนาดที่ดินในการทำการเกษตร (เฉพาะครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร) 
  (1)ที่ทำนา   ขนาด…………………………(ไร่-งาน-วา) การถือครอง…………………………………….. 
  (2)ที่ทำสวนขนาด…………………………(ไร่-งาน-วา) การถือครอง…………………………………….. 
  (3) อ่ืนๆ ระบุ………………………..ขนาด…………………………(ไร่-งาน-วา) การถือครอง………………………… 
 
ส่วนที ่4ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคในชุมชน 
4.1 น้ำดื่ม-น้ำใช้ ในครัวเรือน ปัจจุบันครัวเรือนของท่านใช้น้ำจากที่ใดและมีปัญหาในการใช้น้ำหรือไม่ อย่างไร 

การใช้น้ำ แหล่งที่มาของน้ำ 
 

ปัญหาที่พบจากการใช้น้ำ ท่านแก้ไข
ปัญหา 

เรื่องน้ำที่พบ
ดังกล่าว
อย่างไร 

ไม่มี 
ปัญหา 

ปริมาณ 
ไม่เพียงพอ 
(ระบุเวลา) 

คุณภาพไม่ดี 
(ระบุปัญหา 

เช่น 
มีกลิ่น สี ฯลฯ) 

น้ำดื่ม 
 

 (1) น้ำฝน  (2) น้ำบ่อตื้น 
 (3) น้ำบาดาล (4) น้ำประปา  
(5) ซื้อน้ำ (รถบรรทุก) (6) น้ำในคลอง 
(7) ซื้อน้ำดื่ม (ถัง,ขวด)  
(8) น้ำในบึง,อ่างเก็บน้ำ 
(กรณีน้ำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ให้ ระบุ
ชื่อแหล่งน้ำ........................) 

    

น้ำใช้ 
 

(1)น้ำฝน  (2) น้ำบ่อตื้น 
 (3) น้ำบาดาล  (4) น้ำประปา  
 (5) ซื ้อน้ำ (รถบรรทุก)  (6) น้ำใน
คลอง 
 (7) น้ำในบึง,อ่างเก็บน้ำ 
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การใช้น้ำ แหล่งที่มาของน้ำ 
 

ปัญหาที่พบจากการใช้น้ำ ท่านแก้ไข
ปัญหา 

เรื่องน้ำที่พบ
ดังกล่าว
อย่างไร 

ไม่มี 
ปัญหา 

ปริมาณ 
ไม่เพียงพอ 
(ระบุเวลา) 

คุณภาพไม่ดี 
(ระบุปัญหา 

เช่น 
มีกลิ่น สี ฯลฯ) 

 (กรณีน้ำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ให้ ระบุ
ชื่อแหล่งน้ำ........................) 

น้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 
 

 (1) น้ำฝน  (2) น้ำบ่อตื้น 
 (3) น้ำบาดาล  (4) น้ำประปา  
 (5) ซื ้อน้ำ (รถบรรทุก)  (6) น้ำใน
คลอง 
 (7) น้ำในบึง,อ่างเก็บน้ำ 
 (กรณีน้ำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ให้ ระบุ
ชื่อแหล่งน้ำ........................) 

    

 

4.2 แหล่งที่มาของอาหารที่ท่านใช้ประกอบอาหาร (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     ปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์เอง (กรุณาระบุชนิดของผักที่บริโภคบ่อยที่สุด..........................................) 
     เก็บพืชผักที่ข้ึนเองตามธรรมชาติ(กรุณาระบุชนิดของผักที่บริโภคบ่อยที่สุด....................................) 
     ซื้อจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง 
     มีจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำในชุมชนมาบริโภค (ระบุแหล่งน้ำ.....................................................)  
         กรุณาระบุชนิดของสัตว์น้ำที่บริโภคบ่อยที่สุด..........................................) 

4.3 ท่านมีการกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ในครัวเรือนอย่างไร 
      (1) ทิ้งลงคลอง/แหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยตรง   (2) ระบายลงดิน/ที่โล่ง 
      (3) ระบบบำบัดน้ำเสียรวม/ท่อระบายน้ำ    (4) อ่ืนๆ ระบุ ………………… 
4.4 การกำจัดขยะในครัวเรือนของท่าน 
     (1) เผา  (2) ขุดหลุมฝังในบริเวณบ้าน (3)กองไว้ข้างบ้าน/ที่โล่ง/ที่สาธารณะ 
     (4) ทิ้งถังขยะของเทศบาลหรืออบต   (5) อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………… 
4.5 ครัวเรือนของท่านมีปัญหาการกำจัดขยะหรือไม่ 
  (1) ไม่มี    (2)มี ระบุ………………………………………………………… 
4.6 ครอบครัวท่านมีปัญหาไฟฟ้าใช้หรือไม่    
 (1) ไม่มี     (2) มี ระบุ......................................... .......................... 
4.7 ครอบครัวของท่านมีปัญหาการคมนาคมในพื้นที่หรือไม่ 
  (1) ไม่มี     (2) มี ระบุ......................................... ...................................... 
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ส่วนที ่5 ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดภายในชุมชน 
5.1 ท่านเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรใดบ้าง(ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 
 (1) กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร  (2) กลุ่มสมาชิก ธกส.  (3) กลุ่มแม่บ้าน 
 (4) กลุ่มวิทยุชุมชน  (5) กลุ่ม อสม.  
 (6) กลุ่ม ทสม. (อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน) 
 (7) กลุ่มอ่ืนๆ ระบุ.............................................................................................. 

5.2  ท่านคิดว่าคนในชุมชนของท่านมีลักษณะตรงกับข้อใดมากที่สุด 
 (1)คนส่วนใหญ่อยู่กันแบบเครือญาติ  
 (2)คนส่วนใหญ่อยู่กันเป็นพวกเป็นหมู่  
 (3)คนส่วนใหญ่ต่างคนต่างอยู่  
 (4) อ่ืนๆ ระบุ..................................................................................................  

5.3  ลักษณะความสัมพันธ์ในสังคมมีการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่น (ทำงานเพื่อส่วนรวม)  
(1) ช่วยงานพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา เช่น วันสำคัญทางศาสนา งานศพ งานแต่งงาน ฯลฯ 

          ระดับการมีส่วนร่วม  (1) ทุกครั้ง  (2) บ่อยครั้ง (3) นานๆ ครั้ง  (4) ไม่เคยเข้าร่วม 
(2) ช่วยเหลือเพ่ือนบ้าน เช่น ช่วยสร้างบ้านทำการเกษตร แบ่งปันอาหาร ฯลฯ 

          ระดับการมีส่วนร่วม  (1) ทุกครั้ง  (2) บ่อยครั้ง (3) นานๆ ครั้ง  (4) ไม่เคยเข้าร่วม 
(3) พัฒนาท้องถิ่น เช่น ซ่อมถนน ขุดลอกคูคลอง ตัดหญ้า ฯลฯ   

          ระดับการมีส่วนร่วม  (1) ทุกครั้ง  (2) บ่อยครั้ง (3) นานๆ ครั้ง  (4) ไม่เคยเข้าร่วม 
(4) การยืมสิ่งของเครื่องใช้ 

          ระดับการมีส่วนร่วม  (1) ทุกครั้ง  (2) บ่อยครั้ง (3) นานๆ ครั้ง  (4) ไม่เคยเข้าร่วม 
(5) อ่ืนๆ ระบุ...........................................................................................................  

          ระดับการมีส่วนร่วม  (1) ทุกครั้ง  (2) บ่อยครั้ง (3) นานๆ ครั้ง  (4) ไม่เคยเข้าร่วม 
 
ส่วนที ่6 ข้อมูลด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
6.1 ท่านและสมาชิกในครัวเรือนของท่านในภาพรวมมีการตรวจสุขภาพประจำปีหรือไม่ 

(1) ไม่เคยตรวจ    (2) ตรวจทุกปี  (3) ตรวจปีเว้นปี 

(4) ตรวจมานานกว่า 2 ปี (5) ไม่แน่นอน 

6.2 ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา-ปัจจุบัน ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วย/ไม่สบายซึ่งต้องไปพบแพทย์หรือไม่  
       ไม่มี   
       มี ระบุ (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)................................................................................  
   อาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ /ภูมิแพ้ต่างๆ  

 อาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องผูก คลื่นไส้ เบื่ออาหาร ปวดท้องเกร็ง   
     รู้สึกเหมือนมีรสโลหะในปาก 

   อาการเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ เช่น อ่อนเพลีย เมื่อยล้า ปวดตามกล้ามเนื้อและข้อต่อเป็น
ตะคริวบ่อย ไม่ค่อยมีแรง 

   อาการทางผิวหนังและภูมิแพ้ผิวหนัง   
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   ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบเลือดต่างๆ เช่น โลหิตจาง เม็ดเลือดแดงผิดปกติซีด 
   อาการเก่ียวกับตา เช่น ระคายเคืองตา น้ำตาไหล บ่อยๆ     
   อาการเก่ียวกับระบบประสาท รู้สึกมึนงงบ่อยๆ นอนไม่ค่อยหลับ กระสับกระส่าย 
   เป็นโรคที่เก่ียวกับความผิดปกติของตับ หรือไต  
   บริเวณเหงือกมีเส้นสีฟ้า/น้ำตาล/เขียว เกิดข้ึน 
   อ่ืน ๆ ระบุ………………………………………………………………………………………… 
6.3  ท่านหรือสมาชิกในครัวเรือนของท่านเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรบ่อยท่ีสุด 
   (1) ระบบทางเดินหายใจ  (2) โรคเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร     (3) โรคผิวหนัง/ภูมิแพ้ 
   (4) โรคหวัด        (5) โรคเก่ียวกับหู/ตา/ฟัน/กระดูก    (6) ระบบกล้ามเนื้อ 
   (7) โรคเก่ียวกับระบบเลือด(8) อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ/เดินทาง/ยานพาหนะ  
  (9) มะเร็ง           (10) อ่ืนๆ…………………………. 
6.4  ท่านคิดว่าสาเหตุของโรคที่ท่าน/บุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วย คืออะไร 
   (1) อากาศเปลี่ยนแปลง   (2) มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม     (3) ทำงานหนัก 
   (4) โรคประจำตัว/ระบบร่างกายบกพร่อง    (5) พักผ่อนไม่เพียงพอ    (6) ประมาท 
   (6) อ่ืนๆ………………………………………….. 
6.5  ในครอบครัวที่มีสมาชิกที่ป่วยเป็นโรคประจำตัว/ เรื้อรัง จำนวน..............คน ป่วยเป็นโรค หรือ มี 
       อาการที่พบเห็นบ่อยๆ (ระบุโรค) 

1. ........................................................................ 
2......................................................................... 
3........................................................................ 

6.6  ท่านและครอบครัวมีวิธีการเตรียมการป้องกันโรคและมลพิษอย่างไร(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (1) สวมหน้ากาก/ผ้ากันจมูก     (2) รับประทานพืชผักปลอดสารพิษหรือสมุนไพร 
 (3) ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร   (4) การซื้อน้ำถังหรือขวดดื่ม 
 (5) สวมถุงมือเมื่อต้องสัมผัสกับสิ่งของที่เสี่ยงต่อการติดโรค 
 (6) บ้านติดตั้งระบบระบายอากาศ/ติดแอร์  (7) การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  
 (8) อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………………… 

6.7  การรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย ส่วนใหญ่ท่านจะรับการรักษาหรือใช้บริการที่ใดมากที่สุด 
   (1) ซื้อยาทานเอง         (2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
   (3) โรงพยาบาลประจำอำเภอ   (4) คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน 
   (5) โรงพยาบาลประจำจังหวัด   (6) ปล่อยให้หายเอง  (7) อ่ืนๆ (ระบุ)................................ 
6.8  ท่านคิดว่าการให้บริการทางสาธารณสุขจากสถานพยาบาลต่างๆ มีเพียงพอหรือไม่ 
   (1) เพียงพอ           (2) ไม่เพียงพอ (ระบุ) ........................................................... 
 
6.9  ในรอบปีที่ผ่านมามีหน่วยงานของสาธารณสุขของรัฐหรือเอกชนมาให้ความรู้หรือแนะนำเกี่ยวกับ 
      รักษาสุขภาพอนามัย การเฝ้าระวังโรคหรือการป้องกันโรคหรือไม่ 
   (1) ไม่มี             (2) มี (ระบุ) ……………………………………………… 
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6.10  การประเมินสุขภาพจิต (ความสุขและความเครียด) ของคนในชุมชน 
   ให้ประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็นและความรู้สึก ในช่วง2 เดือนที่ผ่านมา ว่าอยู่ในระดับใด 

- ไม่เลย หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์อาการ ความรู้สึกหรือไม่เห็นด้วยกับเร่ืองนั้นๆ 
 - เล็กน้อย หมายถึง เคยมีเหตุการณ์อาการความรู้สึกในเร่ืองนั้นๆเพียงเล็กน้อย หรือเห็นด้วยเพียงเล็กน้อย 
 - มาก หมายถึง เคยมีเหตุการณ์อาการความรู้สึกในเร่ืองนั้นๆมาก หรือเห็นด้วยมาก 
 - มากที่สุด หมายถึง เคยมีเหตุการณ์อาการความรู้สึกในเร่ืองนั้นๆมากที่สุด หรือเห็นด้วยมากที่สดุ 
 

6.10.1 ประเมินสุขภาพจิตด้านความเครียด 

อาการ  พฤติกรรม หรือ ความรู้สึก 
ระดับอาการ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ      
2. รู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ      
3. ทำอะไรไม่ได้เลย เพราะประสาทตึงเครียด      
4. มีความวุ่นวายใจ      
5. ไม่อยากพบปะผู้คน      
6. ปวดหัวข้างเดียว หรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง      
7. รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง      
8. รู้สึกหมดหวังในชีวิต      
9. รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า      
10. กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา      
11. รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ      
12. รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะทำอะไร      
13. รู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่อยากทำอะไร      
14.มีอาการหัวใจเต้นแรง      
15. เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไม่พอใจ      
16. รู้สึกกลัวผิดพลาดในการทำสิ่งต่าง ๆ      
17. ปวดหรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอย หลัง หรือไหล่      
18. ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย      
19. มึนงงหรือเวียนศีรษะ      
20. ความสุขทางเพศลดลง      
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6.10.2 ประเมินสุขภาพจิตด้านความสุข 

อาการ  พฤติกรรม หรือ ความรู้สึก 
ระดับอาการ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1.ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุข      

2.ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง      

3.ท่านต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอเพ่ือดำเนินชีวิต/ทำงานได้      

4. ท่านพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของท่าน      

5.ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน      

6.ท่านรู้สึกประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต      

7.ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต      

8.ถ้าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวังท่านจะรู้สึกหงุดหงิด      

9.ท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆด้วยตัวท่านเอง      

10.ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา      

11.ท่านมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม่ๆและมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ      

12.ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านไร้ค่าไม่มีประโยชน์      

13.ท่านมีเพ่ือนหรือญาติคอยช่วยเหลือท่านในยามท่ีท่านต้องการ      

14.ท่านมั่นใจว่าชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยมีความปลอดภัยต่อท่าน      

15.ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด      

6.11 เม่ือเกิดปัญหาขึ้นภายในครอบครัวและมีความเครียดท่านและคนในครอบครัวแก้ไขปัญหาด้วยวิธีใด 

   (1) ปรึกษาคนในครอบครัว           (2) ปรึกษาผู้นำชุมชน 
   (3) เข้าวัด/ฟังธรรม/ปรึกษาพระสงฆ์    (4) ปรึกษาเพ่ือนบ้าน 
   (5) อ่ืนๆ ระบุ………………………………….. 
6.12 ท่านคิดว่าสุขภาพของท่านโดยรวมอยู่ในระดับใด 

   (1) สุขภาพดี   (2) สุขภาพดีปานกลาง  (3) สุขภาพย่ำแย่ 

ส่วนที ่7 สภาพแวดล้อมในปัจจุบันของชุมชน 

7.1  ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่ามา สภาพแวดล้อมในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีการ เปลี่ยนแปลง ไปอย่างไร 
  (1) ไม่เปลี่ยนแปลง 
  (3) เปลี่ยนแปลง (มาก/ปานกลาง/น้อย)…………………………………….. 
  ลักษณะการปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด………………………………………………………………………………….. 
  สาเหตุเกิดจาก………………………………………………………………………………………………………………… 
7.2  สถานที่สำคัญหรือพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในชุมชนมากที่สุด 

 (1) โรงพยาบาลประจำอำเภอ/จังหวัด  (2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 (3) โรงเรียน     (4)วัด 
 (5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก (6) อ่ืนๆ ระบุ..........................................................  
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7.3  ความเดือดร้อน/ความรำคาญด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน (โปรดแสดงความคิดเห็นให้ครบทุกข้อ) 

 (ในรอบปีที่ผ่านมาบริเวณหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับใด) 

ลักษณะปัญหา 
ระดับการได้รับผลกระทบ สาเหตุของผลกระทบ 

มากที่สุด 
(ชุมชน/โรงงาน/การจราจร/ ฯลฯ) 

ไม่ได้
รับ 

ได้รับ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. มลพิษทางอากาศ         
2. ฝุ่นละออง         
3. ควัน/เขม่า         
4. กลิ่นรบกวน         
5. เสียงดัง         
6. ขยะมูลฝอย         
7.น้ำเสีย         
8. การจราจร / อุบัติเหตุ         
9. ความแห้งแล้ง         
10. อ่ืนๆ (ระบุ)…………         

 

7.4  ปัญหาของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(โปรดแสดงความคิดเห็นให้ครบทุกข้อ) 
 (ในรอบปีที่ผ่านมาบริเวณหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านี้อยู่ในระดับใด) 
 ระดับที่คดิว่าได้รับผลกระทบ  น้อย   หมายถึง    10  ครั้งและน้อยกว่าต่อป ี
      ปานกลาง  หมายถึง    11 – 20  ครั้งต่อปี  
      มาก   หมายถึง    21  ครั้งและมากกว่าต่อปี  

เหตุการณ์ในชุมชน 
ระดับการได้รับผลกระทบ 

ไม่ได้
รับ 

ได้รับ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. การลักขโมย /ปล้น/จี ้        

2. การทะเลาะวิวาท         

3. การจับกุมเรื่องยาเสพติด        

4. การมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน        

5. มีแรงงานอพยพเข้ามา        

6. มีผู้สูงอาย/ุคนพิการที่ไม่รับการดูแลช่วยเหลือ         

7. มีคนว่างงานในชุมชน         

8. มีผู้ไม่ได้รับบริการ/ 
    สวัสดิการจากหน่วยงานของรัฐ  

       

9.อื่นๆ………………………………………………..        

7.5  ความพึงพอใจต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน 
      (1) พอใจมาก          (2) ค่อนข้างพอใจ (3) พอใจน้อย  (4) ไม่พอใจ 
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ส่วนที ่8 การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ 

8.1 ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯหรือไม่ ..  
 (1) ไม่รู้มาก่อน เพ่ิงรู้ในวันนี้ 
 (2) รู้มาก่อนหน้านี้แล้ว จาก  
   เพ่ือนบ้านเล่าให้ฟัง   ผู้นำชุมชน         ประกาศเสียงตามสาย 
  การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ของโครงการ     จดหมายเชิญประชุม 
   เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการเมื่อวันที่ 28-29พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
   เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการป้ายประกาศ      อ่ืนๆ ระบุ................................... 
8.2 ท่านเคยเข้าร่วมทำกิจกรรมกับบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัด 
     (1) ไม่เคย   
     (2) เคย (ระบุกิจกรรม…………………………………………………………………………………………………….) 
8.3 ท่านต้องการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการผ่านช่องทางใดมากที่สุด 
    (1) ผู้นำชุมชน    (2) ประกาศเสียงตามสาย (3) การประชุมชี้แจง 
    (4) จดหมาย/เอกสาร(5) วิทยุชุมชน         (6) หนังสือพิมพ์ ระบุ.................. 
    (7) อ่ืนๆ ระบ.ุ.................................. 
8.4 ท่านต้องการให้โครงการฯแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ด้านใดบ้าง  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     (1) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน (2) การทำกิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน 
     (3) กระบวนการผลิตของโครงการ       (4) การจ้างงาน 
    (5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………… 
8.5 ความถี่ท่ีท่านต้องการทราบข้อมูลข่าวสารจากโครงการ 
      (1) 3 เดือน/ครั้ง       (2) 6 เดือน/ครั้ง    
  (3) ปีละ 1 ครั้ง        (4) อ่ืนๆ (ระบุ)………………………. 
8.6 หากโครงการมีการดำเนินจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือส่วนรวมท่านยินดีเข้าร่วมทำ 
      กิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นหรือไม่  
  (1) ยินดี  เพราะ...................................................... ................. 
 (2) ไม่ยินดี เพราะ......................................................................  
  (3) ไม่มีความเห็น เพราะ............................................... .................. 
8.7 ท่านคิดว่าโครงการที่ดีควรมีการดำเนินงานอย่างไรมากที่สุด 
 (1) รับผิดชอบต่อชุมชน    (2) ควบคุมและดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 (3) จ้างแรงงานในชุมชน   (4) อ่ืนๆ ระบุ.................................... 
8.8 ท่านต้องการให้โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนหรือสนับสนุนกิจกรรมด้านใดมากที่สุด 
 (1) พ้ืนที่สีเขียว/สวนสาธารณะ      (2) ด้านสุขภาพ/บริการด้านสาธารณสุข 
 (3) ทุนการศึกษา      (4) กิจกรรมสำคัญประจำปีของชุมชน 
 (5) อ่ืนๆ ระบุ.................................... 
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8.9 ท่านมีความเชื่อม่ันต่อการดำเนินการของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัดในระดับใด 
  (1) ไม่เชื่อม่ันเพราะ………………………………………………………………………………………………… 
  (2) มีความเชื่อม่ันน้อย เพราะ…………………………………………………………………...……………… 
  (3) มีความเชื่อม่ันปานกลาง เพราะ…………………………………………………………………………… 

  (4) มีความเชื่อม่ันมาก เพราะ…………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที ่9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 
9.1 ประโยชน์และความวิตกกังวลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระดับท่ีคิดว่าได้รับผลกระทบ 

ไม่ได้
รับ 

ได้รับ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก 
ที่สุด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        

1. มีการจ้างแรงงานท้องถิ่น        
2. รายไดเ้พิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพ        
3. เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตขึ้น        
4. ท้องถิ่นมีรายได้จากภาษ ี        
5.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำ ไฟฟ้า ประปา ถนน        
6. สนับสนุนด้านการศึกษา        
7. สนับสนุนกิจกรรม/ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน        
8. อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………        
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับ        
1. เสียงดัง        

2. อากาศเสียและเขมา่ควัน        
3. น้ำเสีย        
4. ฝุ่นละออง        
5. กลิ่นรบกวน        
6. การจราจร/อุบัตเิหต ุ        
7. ความปลอดภยั        
8. ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ/การเกษตร        
9. ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและสังคม        
10. อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………      
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9.2 การมีโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ใช้แล้ว มีผลกระทบต่อท่านและครอบครัวหรือไม่ 
     (1) ไม่มี     (2) มี (โปรดระบุประเภทและระดับผลกระทบในตาราง) 
                        ผลกระทบด้านลบ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1.จะส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยผลกระทบที่ห่วง
กังวลมากที่สุด คือ(จัดลำดับความสำคัญของปัญหา 3 ลำดับแรก) 
…………….กลิ่นรบกวน 
…………….อากาศเสีย/เขม่าควัน/ฝุ่นละออง 
…………….น้ำเสีย 
…………….กากของเสีย 
…………….เสียงดัง 
…………….อ่ืน ๆ ระบุ……………………………………… 

     

2. ส่งผลกระทบต่อการจัดการน้ำเสียของชุมชน      
3. ส่งผลกระทบต่อการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลของชุมชน      
4. ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและการจัดการน้ำท่วมในชุมชน      
5. ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชน      
6. ส่งผลกระทบต่อการจราจรของชุมชน      
7. ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของชุมชน/

การเกษตร 
     

8. ส่งผลกระทบต่อบริการด้านการศึกษาของชุมชน      
9. ส่งผลกระทบต่อบริการพ้ืนฐานด้านนันทนาการในชุมชน      
10. ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนใน

ชุมชน 
     

11. ส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและสังคม      
12. ส่งผลกระทบต่อบริการด้านสาธารณสุขของชุมชน      
13. ส่งผลให้ท่านและคนในชุมชนมีปัญหาสุขภาพ (เจ็บป่วย/ไม่

สบาย) 
     

                        ผลกระทบด้านบวก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. มีการจ้างแรงงานท้องถิ่น      
2. รายได้เพ่ิมขึ้นจากการประกอบอาชีพ      
3. เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตขึ้น      
4. ท้องถิ่นมีรายได้จากภาษี      
5.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำ ไฟฟ้า ประปา ถนน      
6. สนับสนุนด้านการศึกษา      
7. สนับสนุนกิจกรรม/ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน      
8. อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………………………      
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9.3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่สละเวลาตอบคำถาม 

 

 

 

ชื่อ-สกุลผู้ใหส้ัมภาษณ์ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………………….. 
บ้านเลขที…่……………………   หมู่บ้าน……………………………….. หมู่ที่ …………ตำบล ……………………………. 
อำเภอ ……………………….…   จังหวัด ……ฉะเชิงเทรา……   โทรศัพท์ ………………………………………………… 
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ชุมชน................................................แบบสอบถามเลขท่ี......................... 

ชือ่พนักงานสัมภาษณ.....................................................................วนั/เดือน/ป...................................... 
 

ข้ันตอนดำเนินการสัมภาษณ 

  แนะนำตนเอง แนะนำบริษัทท่ีปรึกษา บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จำกัด  แนะนำชื่อโครงการท่ี

ทำการศึกษา  โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ท่ีผานการใชงานแลว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส

เมทัล จำกัด (TNC) พรอมย่ืนเอกสารรายละเอียดโครงการ แนะนำวัตถุประสงค เหตุผลความจำเปนในการ

สำรวจความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูถูกสัมภาษณจะมีประโยชนตอการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA)  

 สอบถามเบื้องตนเก่ียวกับคุณสมบัติผูตอบแบบสอบถาม  

o เปนกำนัน/ผูใหญบาน/ประธานชุมชน/กรรมการชุมชน 

 

 โปรดเขียนเครื่องหมายลงบนคำตอบท่ีทานเลือกและเติมขอความในชองวางท่ีเวนไวตามความเหมาะสม 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูถูกสัมภาษณ 

1.1 ชือ่ผูสัมภาษณ............................................................................................................................. 

1.2 บานเลขท่ี.................................หมูท่ี..................................ซอย................................................. 

 ตำบล........................................อำเภอ................................จงัหวัด.......................................... 

1.3  เพศ   ชาย   หญิง 

1.4   อาย.ุ......................ป   

1.5  ตำแหนง..................................................................................ระยะเวลาดำรงตำแหนง................ป..............เดือน                                 

1.6    การศึกษา..................................................................................  

1.7       แหลงรายไดหลักของครัวเรือนของทาน มาจากอาชีพใด 

  กสิกรรม/ปศุสัตว        ประมง/เลี้ยงสัตวน้ำ   ขาราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 

  ธุรกิจสวนตัว        พนักงานเอกชน/โรงงาน  รับจางท่ัวไป 

  นักศึกษา        แมบาน    ไมไดประกอบอาชีพ 

  อ่ืนๆ................................................. 

1.8       แหลงรายไดรองของครัวเรือนของทาน มาจากอาชีพใด 

  กสิกรรม/ปศุสัตว        ประมง/เลี้ยงสัตวน้ำ   ขาราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 

  ธุรกิจสวนตัว        พนักงานเอกชน/โรงงาน  รับจางท่ัวไป 

  นักศึกษา        แมบาน    ไมไดประกอบอาชีพ 

  อ่ืนๆ................................................. 

ชุดท่ี 2 หนวยงานราชการ (ผูนำชุมชน) 

แบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของประชาชน 

               โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ใชงานแลว ของ บริษัท บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัด  

โดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัลมูฟเมนท จำกัด 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลการตั้งถิ่นฐานและแนวโนมการอพยพยายถิ่น 

2.1 ทานอยูอาศัยเปนประจำในชุมชนนี้ มานานประมาณก่ีป ……………………..ป                                                    

2.2    ภูมิลำเนา 

 อยูท่ีนี่/บริเวณ (ชุมชน/หมูบาน) นี้มาตั้งแตเกิด 

 ยายมาจากท่ีอำเภอ................................. จังหวัด.................................ระยะเวลาท่ียายมา............ป 

 อ่ืนๆ (ระบุ)……………………..................... 

2.3 กรณีท่ียายมาจากท่ีอ่ืน สาเหตุท่ียาย 

 มาประกอบอาชีพ    แตงงานกับคนท่ีนี่  

   ยายตามพอแม/ญาติพ่ีนอง    ยายตามหนาท่ีการงาน 

   อ่ืนๆ (ระบุ)……………………..................... 

2.4 ทานคิดจะยายท่ีอยูอาศัยหรือไม 

   ไมเคย   เคย เพราะ 

   ไดรับผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอม  เหตุผลสวนตัว/ครอบครัว/แตงงาน 

   ตองการมีบานท่ีดินเปนของตัวเอง   มีปญหาทางสังคม/ขัดแยงในชุมชน 

   ยายตามคำสั่งของหนวยงาน   ขายท่ีดินไดราคาดี 

   ถูกไลท่ี      อ่ืนๆ……………………..................... 

2.5 การเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพ เพ่ิมเติมของโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจาก 

            แบตเตอรี่ใชงานแลวของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัด (TNC)   มีผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของ

ทานหรือไม 

  ไมมีผลกระทบ   

  มีผลกระทบ.....................................................................................................    

 ไมแนใจ........................................................................................................... 

  

ตอนท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปของคนในชุมชน 

3.1       อาชีพหลักสวนใหญของประชากรในชุมชน ไดแก 

  กสิกรรม/ปศุสัตว        ประมง/เลี้ยงสัตวน้ำ   ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  ธุรกิจสวนตัว        พนักงานเอกชน/โรงงาน  รับจางท่ัวไป 

  นักศึกษา        แมบาน    ไมไดประกอบอาชีพ 

  อ่ืนๆ................................................. 

3.2       อาชีพรอง/เสริมของประชากรในชุมชน ไดแก 

  กสิกรรม/ปศุสัตว        ประมง/เลี้ยงสัตวน้ำ   ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  ธุรกิจสวนตัว        พนักงานเอกชน/โรงงาน  รับจางท่ัวไป 

  นักศึกษา        แมบาน    ไมไดประกอบอาชีพ 

  อ่ืนๆ................................................. 

3.3  ลักษณะการจางงานในภาคเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี (รับจางทำสวน ทำไร ทำนา ฯลฯ) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  ไมมี  จางแรงงานจากคนในหมูบาน/ทองถ่ิน  

   จางแรงงานจากคนตางจังหวัด  จางแรงงานตางดาว  อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผานการใชงานแลวโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผานการใชงานแลว                      บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัด  
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3.4   ลักษณะการจางงานนอกภาคเกษตรในพ้ืนท่ี 

  รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม         รับจางแรงงานท่ัวไป   อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
 

3.5   สถานท่ีสำคัญในหมูบาน/ชุมชน 

    ไมมี      มี ไดแก      โรงเรียน        ศาลาอเนกประสงค  สวนสาธารณะ 

                         วัด   โบราณสถาน   ปาชุมชน   

                        ศูนยจำหนายสินคาชุมชน/รานคา OTOP  อ่ืนๆ (ระบุ)........... 

3.6  แหลงเรียนรูในหมูบาน/ชุมชน 

   ไมมี  มี ไดแก  ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร   

    ศูนยฝกอาชีพชุมชน   ท่ีอานหนังสือชุมชน   

    หอกระจายขาวชุมชน   วิทยุชุมชน                               

    ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง   อ่ืนๆ (ระบุ)................... 

 

ตอนท่ี 4 ขอมูลสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมของชุมชน 

4.1 แหลงน้ำดื่ม-น้ำใชในชุมชน 

          4.1.1  แหลงน้ำดื่มของชุมชนปจจุบันมาจากท่ีใด (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

      น้ำฝน     น้ำบาดาล        น้ำประปา  น้ำบอตื้น/บอรอง/บอปอก 

    ซ้ือน้ำบรรจุขวด/ถัง           อ่ืนๆ (ระบุ).................................... 

 4.1.2  ปญหาเก่ียวกับแหลงน้ำดื่ม 

  ไมมี                มี ไดแก 

          น้ำดื่มราคาแพง     คุณภาพน้ำไมดี     อ่ืนๆ (ระบุ)...............................  

 4.1.3  แหลงน้ำใชของชุมชนมาจากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)       

   น้ำฝน   น้ำสระขุด   บอน้ำตื้น    น้ำบาดาล    น้ำประปา  

   แมน้ำ/ลำคลองสาธารณะ  คลองชลประทาน      อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

 4.1.4 ปญหาดานน้ำใชของชุมชน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

       ไมมี   มี ไดแก 

                            คุณภาพน้ำไมดี น้ำขุนมีตะกอน มีสี  ตองซ้ือน้ำใชบางสวน   ปริมาณไมพียงพอ      

                          น้ำประปามีกลิ่นคลอรีน            อ่ืนๆ (ระบุ)......................... 

 4.1.5 แหลงน้ำใชเพ่ือการเกษตรของชุมชน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

     น้ำคลอง        บึง       อางเก็บน้ำ      บาดาล      อ่ืนๆ (ระบุ)........................ 

 4.1.6 ทานตองการใหมีการปรับปรุงบริการน้ำดื่ม-น้ำใชในครัวเรือนหรือไม อยางไร 

        ไมตองปรับปรุง ดีอยูแลว         ควรปรับปรุงเรื่อง............................................ 

4.2 การกำจัดน้ำเสีย/น้ำท้ิงจากกิจกรรมในครัวเรือนของชุมชน 

  ระบายลงทอระบายน้ำของเทศบาล  ระบายลงแมน้ำ/ลำคลองโดยตรง 

  ระบายลงดิน/ท่ีโลง   อ่ืนๆ ระบุ................................. 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผานการใชงานแลวโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผานการใชงานแลว                      บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัด  
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4.3 ปจจุบันชุมชนของทานมีวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยอยางไร 

  กองแลวเผา           ฝง     ท้ิงกลางแจง 

  ใสถังขยะรอรถขยะจากเทศบาล มาเก็บ    อ่ืนๆ ระบุ................................. 
ปญหาในการกำจัดขยะมูลฝอย 

   ไมมีปญหา   มีปญหา ไดแก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  ถังขยะไมเพียงพอ  ขยะลนถังเก็บไมทัน 

  ปญหาท้ิงขยะไมเปนท่ี  ปญหาน้ำชะกองขยะ      ปญหาดานแมลงวัน 

   สงกลิ่นเหม็น  ปญหาการนำขยะจากภายนอกมาท้ิงในเขตชุมชน 

  อ่ืนๆ ระบุ.................................... 

4.4 ในพ้ืนท่ีของทานมีปญหาดานการคมนาคม/ถนนหนทาง และการสัญจรไปมาในชุมชนหรือไม 

  ไมมี  มี ไดแก 

   มีอุบัติเหตุ  จราจรติดขัด  ถนนชำรุดเสียหาย ขรุขระ เปนหลุมเปนบอ 

   มีรถบรรทุก หรือรถขนาดใหญจำนวนมาก  อ่ืนๆ (ระบุ)................................. 

4.5 บริการนันทนาการ 

 4.5.1 ในชุมชนของทานมีบริการพ้ืนฐานดานนันทนาการหรอืไม (ระบุระดับความพึงพอใจ)  

   ไมมี (ขามไปตอบตอนท่ี 6)  มี ไดแก 

บริการพ้ืนฐานดานนันทนาการ 
โปรดระบุช่ือสถานท่ีท่ีใชเปนประจำ (ถามี) 

ระดับความเพียงพอ/ ความพึงพอใจ   คะแนน 0-5 

นอยมาก นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

สวนสาธารณะ/สถานท่ีพักผอน
.................................................... 

1 2 3 4 5 

สนามกีฬา/สถานท่ีออกกำลังกาย
...................................................  

1 2 3 4 5 

 4.5.2   ทานตองการใหมีการปรับปรุงบริการพ้ืนฐานดานนันทนาการในชุมชนหรือไม อยางไร 

   ไมตองปรับปรุง ดีอยูแลว  ควรปรับปรงุเรื่อง........................................................... 
           4.5.3   การเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพ เพ่ิมเติมของโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจาก 

             แบตเตอรี่ใชงานแลวของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัด (TNC) สงผลกระทบตอบริการพ้ืนฐานดาน
นนัทนาการในชุมชนหรือไม   

    ไมมีผลกระทบ   มี ผลกระทบ ระบุ............................................ 

 4.5.4 สาเหตุท่ีวิตกกังวลวาจะมีปญหาดังกลาวเนื่องมาจาก 

    คาดคะเนดวยตนเอง   จากคำบอกเลาของเพ่ือนบาน 

    จากโครงการท่ีดำเนินการแลวในพ้ืนท่ีอ่ืน (ระบุ) .................................     

    อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

 

 

 

 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผานการใชงานแลวโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผานการใชงานแลว                      บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัด  
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ตอนท่ี 5 ขอมูลดานสังคมและความสัมพันธในชุมชน 

5.1 ลักษณะการดำเนินชีวิตของชาวบานท่ีประกอบอาชีพ 

 - การเกษตร 1………………………………………………………….. 

  2………………………………………………………….. 

  3………………………………………………………….. 

 - ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1……………………………………………………………... 

   2……………………………………………………………… 

  3……………………………………………………………… 

 

5.2 ในชุมชนของทานมีการจัดตั้งกลุม/องคกร ในรูปใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  ไมมี  มี ไดแก 
  กลุมออมทรัพย  กลุมแมบาน  กลุมสมาชิกสหกรณการเกษตร 
  กลุมสตรีอาสา  กลุมสงเสริมอาชีพ  กลุมผูสูงอายุ 
  กลุมประมงพ้ืนท่ี  กลุมรักษสุขภาพ  กลุมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมหมูบาน 
  กลุม อสม  กลุมวิทยุสุขภาพ  อ่ืนๆ (ระบุ)............................................. 
 
5.3 ตนทุนทางสังคมของชุมชน 
ศักยภาพทางสังคม นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1 2 3 4 5 
1.การเคารพผูอาวุโส/ผูสูงอายุในชุมชน      

2.การมี จิ ตสำนึ กรักบ าน เกิด /ชุ มชนของตน /

ภาคภูมิใจในทองถ่ิน 

     

3.การตระหนักตอปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกัน      

4.มีความพรอมตอการเขารวมกิจกรรมตางๆ ใน

ชุมชน 

     

5.การสื่อสารขอมูลตางๆ ซ่ึงกันและกันอยางรวดเร็ว      

6.มีความเปนประชาธิปไตย/ยอมรับเหตุการณ      

7.มีผูนำชุมชนท่ีมีความพรอม รับผิดชอบและเชื่อถือ

ได 

     

8.รักษากฎระเบียบและกติกาของสังคม      

9.ชาวบานมีบานพักอาศัยของครอบครัวท่ี ม่ันคง

ถาวร 

     

10.การรวมกันทำกิจกรรมสาธารณะของชุมชน      

11.ชุมชนมีผูนำชุมชนท่ีดีและเปนท่ียอมรับ      

12.ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู  ปรึกษาหารือกัน

อยางเต็มตอเนื่อง 

     



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผานการใชงานแลวโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผานการใชงานแลว                      บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัด  
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ศักยภาพทางสังคม นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1 2 3 4 5 
13.ชุมชนมีกิจกรรมตางๆ เพ่ือแกไขปญหาของ

สมาชิกในชุมชน 

     

14.มีถนน  น้ ำป ระปา/ป ระป าห มู บ าน  ไฟฟ า 

ครบถวน 

     

15.ชาวบานสวนใหญมีความสำเร็จหนาท่ีการงาน      

16.หนึ่งป ท่ีผานมาคนในชุมชนสวนใหญไมสราง

ความเดือนรอนใหผูอ่ืน 

     

17.ในชุมชนสวนใหญ เปนครอบครัว ท่ีประสบ

ความสำเร็จในชีวิต 

     

18.สมาชิกในชุมชนอยูรวมกันอยางสงบสุข      

19.ชุมชนมีความพอใจในสิ่งท่ีอยูในปจจุบัน      

20.หนึ่งปท่ีผานมาคนในชุมชนมีความไวเนื้อเชื่อใจ

ตอกัน 

     

5.4 การเขารวมกิจกรรม/งานประเพณี/งานบุญ/การพัฒนาหมูบานของชาวบานในปจจุบันมากนอยเพียงใด 

  ไมมี              มี ในระดับ 

ระดับการเขารวมกิจกรรม   คะแนน 0-5 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1 2 3 4 5 
 

5.5 สาเหตุท่ีคิดวาทำใหคนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงการเขารวมกิจกรรม (มากข้ึนหรือนอยลง) 

 1 ………………………………………………………………………………………………….................................... 

 2 ………………………………………………………………………………………………….................................... 

 3 ………………………………………………………………………………………………….................................... 

 4 ………………………………………………………………………………………………….................................... 

 5 ………………………………………………………………………………………………….................................... 

5.6 กิจกรรมท่ีตองการใหมีการสนับสนุนหรือพัฒนา 5 อันดับแรก เพ่ือพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนใน

 ชุมชน รวมท้ังสรางความเขมแข็งของชุมชน ควรมีอะไรบาง 

 1 ………………………………………………………………………………………………….............................................. 

 2 …………………………………………………………………………………………………............................................. 

 3 …………………………………………………………………………………………………............................................. 

 4 …………………………………………………………………………………………………............................................. 

 5 …………………………………………………………………………………………………............................................. 
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ตอนท่ี 6 ปญหาสังคมและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

6.1 ในชุมชนของทานมีปญหาตอไปนี้หรือไม (ระบุระดับผลกระทบ)  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ระดับผลกระทบ  

นอยท่ีสุด 
1 

นอย 
2 

ปานกลาง 
3 

มาก 
4 

มากท่ีสุด 
5 

1. ปญหาอาชญากรรม 
 ไมไดรับ  ไดรับ 

     

2. ปญหาลักขโมย 
 ไมไดรับ  ไดรับ 

     

3. ปญหาทะเลาะวิวาท 

 ไมไดรับ  ไดรับ 

     

4. ปญหายาเสพติด 

 ไมไดรับ  ไดรับ 

     

5. ปญหาการพนัน 
 ไมไดรับ  ไดรับ 

     

6. ปญหาประชากรแฝง แรงงานตางถ่ิน/ตางดาว 
 ไมไดรับ  ไดรับ 

     

7. ปญหาการวางงาน 
 ไมไดรับ  ไดรับ 

     

8. ปญหารายไดจากการประกอบอาชีพ 
 ไมไดรับ  ไดรับ 

     

9. อัคคีภัย   

 ไมไดรับ  ไดรับ 

     

10. ภัยธรรมชาติอ่ืนๆ 

 ไมไดรับ  ไดรับ 

     

อ่ืน ๆ (ระบุ)...............................................      

 

6.2 ทานตองการใหมีการปรับปรุงบริการและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชุมชนหรือไม 

  ไมตองปรับปรุง ดีอยูแลว        ควรปรับปรงุเรื่อง....................................................................... 
6..3  การเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพ เพ่ิมเติมของโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ใช

งานแลวของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัด (TNC) สงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคน
ในชุมชนหรือไม  

  ไมมีผลกระทบ   มี ผลกระทบ (ระบุ)....................................................... 

6.4 สาเหตุท่ีวิตกกังวลวาจะมีปญหาดังกลาวเนื่องมาจาก 

  คาดคะเนดวยตนเอง            จากคำบอกเลาของเพ่ือนบาน 

  จากโครงการท่ีดำเนินการแลวในพ้ืนท่ีอ่ืน (ระบุ).....................    อ่ืนๆ (ระบุ)..........................  
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ตอนท่ี 7 ขอมูลสถานภาพส่ิงแวดลอมของชุมชน 

7.1 ทานคิดวาสภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอยางไร เม่ือเปรียบเทียบในชวง 5 ป ท่ีผานมา 

   ไมเปลี่ยนแปลง (ขามไปตอบขอ 7.2)  เปลี่ยนแปลง ไดแก 

หัวขอ 
ระดับความความพึงพอใจ   คะแนน 0-5 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 ในทิศทางท่ีดีข้ึน ในระดับ 1 2 3 4 5 

 ในทิศทางท่ีแยลง ในระดับ 1 2 3 4 5 
 7.2 ปจจุบันทานไดรับความเดือดรอนรำคาญจากปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนท่ีทานอาศัยอยู หรือไม อยางไร 

สภาพปญหา แหลงท่ีมา 

ระดับของผลกระทบ คะแนน 0-5 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

ดานสิ่งแวดลอม 

1. เสียงดัง 

 ไมไดรับ  

 ไดรับ 

  การจราจร      

  ชุมชน      

  โรงงานอุตสาหกรรม      

  อ่ืนๆ.........................      

2. ฝุนละออง 

 ไมไดรับ  

 ไดรับ 

  การจราจร      

  ชุมชน      

  โรงงานอุตสาหกรรม      

  อ่ืนๆ.........................      

3. เขมาควัน 

 ไมไดรับ  

 ไดรับ 

 

  การจราจร      

  ชุมชน      

  โรงงานอุตสาหกรรม      

  อ่ืนๆ.........................      

4. น้ำเนาเสีย 

 ไมไดรับ  

 ไดรับ 

  ชุมชน      

  โรงงานอุตสาหกรรม      

  อ่ืนๆ.........................      

5. กลิ่นเหม็น 

 ไมไดรับ  

 ไดรับ 

  ชุมชน      

  โรงงานอุตสาหกรรม      

  อ่ืนๆ.........................      

6. ขยะมูลฝอย 

 ไมไดรับ  

 ไดรับ 

  ชุมชน      

  โรงงานอุตสาหกรรม      

  อ่ืนๆ.........................      

7. อุบัติเหตุ 

 ไมไดรับ  

 ไดรับ 

  ชุมชน      

  โรงงานอุตสาหกรรม      

  อ่ืนๆ.........................      
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สภาพปญหา แหลงท่ีมา 

ระดับของผลกระทบ คะแนน 0-5 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

8. อ่ืนๆ ระบุ

......................

... 

      

      

      

 

7.3 ปญหาสิ่งแวดลอมขางตน อยูในระดับท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพหรือคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนหรือไม  

   ไมมีผลกระทบ (ขามไปตอบขอ 7.4)  มีผลกระทบ ระบ…ุ………………………………… 

ระดับของผลกระทบ   คะแนน 0-5 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

 

7.4      การเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพ เพ่ิมเติมของโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ใช  

         งานแลวของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัด (TNC) จะสงผลใหปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนขางตน  

         เพ่ิมข้ึนหรือไม อยางไร   

  ไมมีผล   มี โดยผลกระทบท่ีหวงกังวลมากท่ีสุด 

      ลำดับ 1 คือ...................................................................................... 

      ลำดับ 2 คือ...................................................................................... 

      ลำดับ 3 คือ...................................................................................... 

 
ตอนท่ี 8 ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ 

ทานมีความคิดเห็นวาโครงการฯ อาจกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ/สาธารณสุข และสังคม-        

เศรษฐกิจ ดานใดบาง 

สภาพปญหา 

ปญหา ระดับของผลกระทบ 

ไมมี มี นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

0 1 1 2 3 4 5 

ผลกระทบเชิงลบ        

ดานสิ่งแวดลอม        

1. เสียงดัง        

2. ฝุนละออง        

3. เขมาควัน        

4. น้ำเนาเสีย        

5. กลิ่นเหม็น        

6. ขยะมูลฝอย        

7. อ่ืนๆ ระบุ        
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สภาพปญหา 

ปญหา ระดับของผลกระทบ 

ไมมี มี นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

0 1 1 2 3 4 5 

ดานสุขภาพ        

1. โรคทางเดินหายใจ        

2. โรคทางเดินอาหาร        

3. โรคผิวหนัง        

4. โรคมะเร็ง        

5. โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ/โรคเอดส 

       

6. โรคติดเชื้อจากเชื้อโรค 

และสัตวนำโรค เชน หนู 

แมลง 

       

7. สรางความเครียด ความ

รำคาญ และความวิตก

กังวล 

       

8. เพ่ิมภาระใหกับสถาน

บริการทางการแพทยใน

บริเวณรอบพ้ืนท่ี

โครงการ 

       

ดานสังคม-เศรษฐกิจ   

1. ปญหาอาชญากรรม        

2. ปญหาลักขโมย        

3. ปญหาทะเลาะวิวาท        

4. ปญหายาเสพติด        

5. ปญหาการพนัน        

6. ปญหาประชากรแฝง 
แรงงานตางถ่ิน/ตางดาว 

       

7. ปญหาการวางงาน        

8. ปญหารายไดจากการ
ประกอบอาชีพ 

       

9. อัคคีภัย          

10. ภัยธรรมชาติอ่ืนๆ        

ผลกระทบเชิงบวก   

1. สรางงานใหกับ
ประชาชนในทองท่ี 
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สภาพปญหา 

ปญหา ระดับของผลกระทบ 

ไมมี มี นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

0 1 1 2 3 4 5 

2. รายได        

3. เศรษฐกิจดีข้ึน        

4. สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการดีข้ึน 

       

5. ทองถ่ินไดรับเงินภาษี
มากข้ึน 

       

 

ตอนท่ี 9 การส่ือสารและรับรูขอมูล 

9.1 ปจจุบันชุมชนของทานมีชองทางในการกระจายขอมูลขาวสารดวยวิธีการใดบาง (ตอบไดมากกวา1ขอ) 

 หอกระจายเสียงประจำหมูบาน   ท่ีอานหนังสือ/ท่ีติดประกาศประจำหมูบาน 

  เพ่ือนบาน     ผูนำชุมชน/เจาหนาท่ีของรัฐ  
  ประกาศจากรถกระจายเสียง   สงจดหมาย 

 วิทยุชุมชน     ชองทางการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน (Line/FB) 

 อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………….…… 
9.2 วิธีการสื่อสารท่ีทานคิดวามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ระบุ.................................................................... 
9.3 สิง่ท่ีตองการใหมี/ปรับปรุง เก่ียวกับการสื่อสารในชุมชนของทาน คือ .............................................. 
9.4 มีเรื่องใดบางท่ีทานคิดวาการโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ใชงานแลวของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล 

จำกัด (TNC) ควรมีการสื่อสารใหชุมชนรับทราบอยางตอเนื่อง   
  ไมมี      มีระบุ..................................................................................................................................... 
 
ตอนท่ี 10 ความเช่ือม่ันในองคกรตางๆ 

10.1 ทานทราบ/รูจักโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ใชงานแลวของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัด (TNC)    

           หรือไม 

  ไมทราบ     ทราบ โดย  สื่อประชาสัมพันธ     เพ่ือน/ญาติ     ผูนำชุมชน 

       หนวยงานภาครัฐ     เจาหนาท่ีของโครงการ 

       อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………. 

10.2 ทานทราบหรือไมวาโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ใชงานแลวของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัด (TNC)  

           จะมีการติดตั้งหนวยผลิตไฟฟาเพ่ิมเติม 

  ไมเคยทราบมากอน 

  เคยทราบ จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

    สื่อประชาสัมพันธ  เพ่ือน/ญาติ  ผูนำชุมชน     หนวยงานภาครัฐ   

    เจาหนาท่ีของโครงการ  การจัดประชุม  อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………….. 

 

 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผานการใชงานแลวโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผานการใชงานแลว                      บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัด  
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10.3 ทานเชื่อม่ันในมาตรฐานการดำเนินและการจัดการสิ่งแวดลอมของโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ใชงานแลว 

  ม่ันใจ เพราะ......................................................................................................................... 

  ม่ันใจในระดับไหน  

ระดับความพึงพอใจ   คะแนน 0-5 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

  ไมม่ันใจ เพราะ....................................................................................................................... 

  ไมแนใจ เพราะ.......................................................................................................................... 

  ไมแสดงความคิดเห็น เพราะ...................................................................................................... 

10.4 ทานเชื่อม่ันในการกำกับดูแลโรงงานตางๆ ในนิคมอุตสาหกรรมเกตุเวยซิตี้ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือไม  

  ม่ันใจ เพราะ..................................................................................................................................... 

  ม่ันใจในระดับไหน  

ระดับความพึงพอใจ   คะแนน 0-5 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

  ไมม่ันใจ เพราะ............................................................................................................................. 

  ไมแนใจ เพราะ................................................................................................................................. 

  ไมแสดงความคิดเห็น เพราะ.......................................................................................................... 

10.5 บุคคลหรือหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีทานรูสึกเชื่อม่ันและไวใจวาเจาหนาท่ีตัวแทนชุมชนในการตรวจสอบ
 ภาคอุตสาหกรรมได 

  สวนราชการ (ระบุ)............................................................................................................................ 

  หนวยงานปกครองทองถ่ิน (ระบุ)..................................................................................................... 

  องคกรเอกชน สถาบันการศึกษา (ระบุ)............................................................................................ 

  ผูนำ กรรมการชุมชน (ระบุ).............................................................................................................. 

  คณะกรรมการรวมจากหลายฝาย (ระบุ).......................................................................................... 

  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................................ 

10.6 ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอภาพรวมของโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ใชงานแลวของบริษัท ไทย 

นันเฟอรัสเมทัล จำกัด (TNC)  

  เห็นดวย เพราะ.................................................................................................................................. 

  ไมเหน็ดวย เพราะ.............................................................................................................................. 

  ไมแสดงความคิดเห็น เพราะ.............................................................................................................. 
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ตอนท่ี 11 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ทานคิดวา บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จำกัด (TNC) ควรดำเนินการหรือใหความสำคัญในเรื่องใด หากตองการปรับปรุง

การดำเนินงานและความสัมพันธกับชุมชนใหมากข้ึน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

**ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง** 
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แบบสอบถามเลขที่......................... 

ช่ือพนักงานสัมภาษณ์.....................................................................วัน/เดือน/ปี...................................... 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดน้ี ดําเนินการโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับ
อนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขึ้นทะเบียนกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยได้รับมอบหมายจากบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดให้เป็นผู้ศึกษา
และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการพัฒนาโครงการฯ ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งหน่วยงานราชการเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ การกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรมและเช่ือมโยงสู่แผนงานการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือดูแล
ปกป้องประชาชนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลบทบาท หน้าที่ และภาระงานของหน่วยงาน 
 ส่วนที่ 2 นโยบาย แผนงาน สถานภาพปัญหาของพ้ืนที่ในปัจจุบัน 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
 พร้อมน้ี บริษัทที่ปรึกษาได้แนบเอกสารข้อมูลโครงการเพ่ือประกอบการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามฉบับ
น้ี ทั้งน้ีบริษัทฯใคร่เรียนให้ทราบว่า ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะต้องนํามาประมวลและวิเคราะห์ร่วมในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลที่นําเสนอจะเป็นในลักษณะภาพรวมของกลุ่มหน่วยงานด้านต่างๆโดยผู้ตอบแบบสอบถาม
จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการตอบแบบสอบถามน้ี 
 หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสัมภาษณ์โดยตรง 
ต้องการรับทราบข้อมูลเพ่ิมเติม หรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ เก่ียวกับโครงการฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
เอนไวรอนเมนทัล  มูฟเม้นท์ จํากัด  ได้ที่คุณวิไลลักขณา  จันทร์หอม โทรศัพท์ 094-646-2453 และ
คุณกัลยา  เสนอกลาง  โทรศัพท์ 02-1569397, 086-2520475 และหากท่านแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม
แล้วเสร็จกรุณาส่งกลับมาได้ตามช่องทาง ดังน้ี 

1. ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ t.s.andpublic@gmail.com/kanlaya.envimove@gmail.com, envimove@gmail.com 
2. โทรสาร 02-1569319 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้  

 
 

 

ชุดที่ 1หน่วยงานราชการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) 
แบบสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเหน็ของประชาชน 

โครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ทีผ่่านการใช้งานแล้วของ บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทลั จํากัด 
โดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูส้ัมภาษณ์และหน่วยงาน 
1.1 ช่ือ-สกุล...............................................................................ตําแหน่ง..................................................... 
1.2 ช่ือหน่วยงานที่สังกัด.............................................................................................................................. 
1.3 การศึกษาสูงสดุ...................................................................................................................................... 
1.4 อายุ......................ปี 
1.5 ระยะเวลาที่ท่านทํางานอยู่ ณ สถานทีแ่ห่งน้ี......................................ปี 
1.6 บทบาทและภารกิจหลักของหน่วยงาน.................................................................................................. 
1.7 ขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ......................................................................................................................... 
 
ตอนท่ี 2 นโยบาย แผนงาน และสถานภาพปัญหาของพื้นทีศ่ึกษาในปัจจุบัน  
2.1 การพัฒนาภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่านตลอดระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเรื่องใดที่มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นชัดเจน 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 แนวโน้มปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน (ตําบลหัวสําโรง

ตําบลแปลงยาว เทศบาลตําบลวังเย็น เทศบาลตําบลทุ่งสะเดา และตําบลหนองแหน)ตลอดระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา

เป็นอย่างไร ปัญหาที่พบ มีสาเหตุมาจากอะไร 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� น้อยลง  � เท่าเดิม  � เพ่ิมขึ้น 

2.3 ตามภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานท่านท่านเล็งเห็นว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชน
ที่เกิดขึ้นภายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน(ตําบลหัวสําโรง ตําบลแปลงยาว เทศบาลตําบล 
วังเย็น เทศบาลตําบลทุ่งสะเดา และตําบลหนองแหน) เรื่องใดที่ควรได้รับการวางแผนและจัดการโดยเร่งด่วน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.4 ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานของท่านเคยได้รับการร้องเรียนหรือรับทราบปัญหาจากประชาชน 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 � ไม่มี  � มีการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาเรื่อง 
  �ด้านมลภาวะทางอากาศ� ด้านมลพิษทางนํ้า� ด้านขยะและกากของเสีย 
  �ด้านกลิ่นรบกวน � ด้านเสียงดัง � ด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัย 
  � อ่ืนๆ ระบุ............................................... 
2.5 ทิศทางการกํากับดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ท่าน (ตําบลหัวสําโรง ตําบลแปลงยาว เทศบาลตําบลวังเย็น เทศบาลตําบลทุ่งสะเดา และตําบลหนองแหน)
มุ่งเน้นหรือให้ความสําคัญในเรื่องใดเป็นพิเศษ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.6 นโยบายหรือแผนงานของหน่วยงานที่สอดคล้องหรือรองรับการเพ่ิมขึ้นของภาคอุตสาหกรรมหรือนโยบายใน

การป้องกัน แก้ไข และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่หน่วยงานดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.7 ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประสบอยู่ในปัจจุบันและ

ในอนาคตอันใกล้ (1-3 ปี)  
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลของโครงการท่ีดําเนนิการผ่านมา 

3.1  ท่านรู้จักโครงการโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟรสัเมทัล จํากัด (TNC) 
       หรือไม ่
 [ ] ไม่รู้จัก (ข้ามไปคําถามส่วนที่ 4) 
 [ ] รู้จัก 
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3.2  ถ้ารู้จัก ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของ   
     บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) ทําธุรกิจประเภทใด 

   1] ไม่ทราบ  2]  ทราบ 
  2.1 หลอมตะกั่วที่ใช้แล้ว 
   2.2 หลอมตะกั่วใหม่ 

                                            2.3 อื่น ๆ......... 

3.3  ถ้ารู้จัก ท่านทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 [ ] เจ้าหน้าที่ของ บริษัทไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC)  

[ ] เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ  [ ] เพ่ือนบ้าน    
 [ ] หน่วยงานราชการ    [ ] อ่ืนๆ (ระบุ)…………………… 
3.4  ท่านเคยได้รับผลกระทบโดยตรง จากการดําเนินการในช่วงปีที่ผา่นมา (พ.ศ. 2560) ของโครงการโรงงานหลอม 
       ตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) หรือไม ่
 [ ] ไม่เคยได้รับผลกระทบ  
 [ ] เคยได้รับผลกระทบระบุช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ............................................................................. 
            และรายละเอียดของผลกระทบ........................................................................................................................ 
3.5  ในช่วงปทีี่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) หน่วยงานของท่านเคยร้องเรียน เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงาน 
        หลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทลั จํากัด (TNC) หรือไม่ 
 [ ] ไม่เคย    [ ] เคยส่วนใหญ่เป็น

 ปัญหา………………………………………….…………………………………………………………………………..………………………… 
        ร้องเรียนไปที่ไหน…………………………………………………………………………………………..………………….…………………. 
 ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือไม่ อย่างไร.........………………………………………………………………………..……………………. 

 
ตอนท่ี 4 ความคิดเหน็ต่อโครงการฯ 
4.1  ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด 
       (TNC) จะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      � ไม่ทราบ  

      � ทราบ โดย  
� สื่อประชาสัมพันธ์    � เพ่ือน/ญาติ  � ผู้นําชุมชน 

  � หน่วยงานภาครัฐ    � เจ้าหน้าที่ของโครงการ� อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………….. 
4.2  ท่านคิดว่าการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมเติมของโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจาก 
       แบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วจะส่งผลดีต่อพ้ืนที่และชุมชนอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  �เสริมความมั่นคงเร่ืองกระบวกการผลิต 

�เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น  
� สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

  � มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น  
� หน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีเพ่ือบํารุงท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

   � อ่ืนๆ ระบุ................................. 
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ศึกษาโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด  หน้า5/6 

4.3  ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ดังกล่าวมีความสอดคล้องหรือไม่ 
      สอดคล้องกับนโยบาย/แผนการพัฒนาในพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร 
 � สอดคล้อง เน่ืองจาก........................................................................................................................ 
 .............................................................................................................................................................. 
 � ไมส่อดคลอ้ง เน่ืองจาก..................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
4.4  ในกรณีที่โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วจะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบ 
      ให้มีประสิทธิภาพท่านมีความกังวลหรือห่วงใยกับปัญหาด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      � ไม่ม ี  
      � มี ได้แก่ 

 � ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ � มลพิษทางนํ้า    � กลิ่นรบกวน 
 � การแย่งใช้ทรัพยากรนํ้า    � เสียงดังรบกวน   
 � อุบัติเหตุและความปลอดภัย � ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน                

 � การจราจรติดขัด � ขยะที่เพ่ิมขึ้น 
 � การใช้ยาเสพติดและสารกระตุ้น � อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

 � ความพอเพียงของสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจากการเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 
 � ผลกระทบสังคมต่างๆ สบืเน่ืองจากการอพยพเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 
 � อ่ืนๆ ระบุ................................. 
4.5  ท่านมีความเช่ือมั่นในการจัดการและมาตรการกํากับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ี 
       ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) มากน้อยเพียงใด 
 � มั่นใจ เพราะ......................................................................................................................... 
  มั่นใจในระดับไหน  
   � มาก  � ปานกลาง �  น้อย  
 � ไมม่ั่นใจ เพราะ............................................................................................................. 
 � ไม่แน่ใจ เพราะ................................................................................................................................. 
 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ.......................................................................................................... 
4.6 ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการในอนาคตของโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้ 
    งานแล้วควรมีมาตรการหรือดําเนินการอย่างไรบ้างเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและ 
    สุขภาพของประชาชนหรือการดําเนินการดําเนินการใดเพ่ือที่จะลดความวิตกกังวลของชาวบ้านลงได้ และ 
    ช่วยให้ชุมชนและโครงการฯ สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.7  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาพรวมของโครงการในการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      โครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของ บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) 
 � เห็นด้วย เพราะ.................................................................................................................................. 
 � ไม่เห็นด้วย เพราะ.............................................................................................................................. 
 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ............................................................................................................. 
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4.8  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม/ประเด็นที่ท่านต้องการให้โครงการดูแลและระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
 

**ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง** 
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แบบสอบถามเลขที่......................... 

ช่ือพนักงานสัมภาษณ์.....................................................................วัน/เดือน/ปี...................................... 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดน้ี ดําเนินการโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับ
อนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขึ้นทะเบียนกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยได้รับมอบหมายจากบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดให้เป็นผู้ศึกษา
และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการพัฒนาโครงการฯ ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งหน่วยงานราชการเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ การกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรมและเช่ือมโยงสู่แผนงานการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือดูแล
ปกป้องประชาชนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลบทบาท หน้าที่ และภาระงานของหน่วยงาน 
 ส่วนที่ 2 นโยบาย แผนงาน สถานภาพปัญหาของพ้ืนที่ในปัจจุบัน 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
 พร้อมน้ี บริษัทที่ปรึกษาได้แนบเอกสารข้อมูลโครงการเพ่ือประกอบการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามฉบับ
น้ี ทั้งน้ีบริษัทฯใคร่เรียนให้ทราบว่า ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะต้องนํามาประมวลและวิเคราะห์ร่วมในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลที่นําเสนอจะเป็นในลักษณะภาพรวมของกลุ่มหน่วยงานด้านต่างๆโดยผู้ตอบแบบสอบถาม
จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการตอบแบบสอบถามน้ี 
 หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสัมภาษณ์โดยตรง 
ต้องการรับทราบข้อมูลเพ่ิมเติม หรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ เก่ียวกับโครงการฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
เอนไวรอนเมนทัล  มูฟเม้นท์ จํากัด  ได้ที่คุณวิไลลักขณา  จันทร์หอม โทรศัพท์ 094-646-2453 และ
คุณกัลยา  เสนอกลาง  โทรศัพท์ 02-1569397, 086-2520475 และหากท่านแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม
แล้วเสร็จกรุณาส่งกลับมาได้ตามช่องทาง ดังน้ี 

1. ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ t.s.andpublic@gmail.com/kanlaya.envimove@gmail.com, envimove@gmail.com 
2. โทรสาร 02-1569319 

 
ขอขอบพระคณุเปน็อย่างสูงมา ณ ที่นี้  

 
 

ชุดที่ 1 หน่วยงานราชการ (ด้านอุตสาหกรรม) 
แบบสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเหน็ของประชาชน 

โครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ทีผ่่านการใช้งานแล้วของ บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทลั จํากัด 
โดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์และข้อมูลบทบาท หน้าที่ และภาระงานของหน่วยงาน 

1.1 ช่ือ-สกุล…………………………………………………………ตําแหน่ง………………………………………………………… 

1.2 ช่ือหน่วยงานที่สังกัด……………………………………………………………………………………………………………..... 

1.3 การศึกษาสูงสดุ……………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 อายุ ……………ปี 

1.5 ระยะเวลาที่ท่านทํางานอยู่ ณ สถานทีแ่ห่งน้ี…………………………………ปี 

1.6 บทบาทและภารกิจหลักของหน่วยงาน………………………………………………………………………………………                

1.7 ขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ตอนท่ี 2  นโยบาย  แผนงาน และสถานภาพปัญหาของพื้นที่ศึกษาในปัจจุบัน 
2.1 นโยบาย แผนงานในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่านตลอด

ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พิจารณาจากหลักเกณฑ์หรือข้อกําหนดใด ส่วนใหญ่เป็นโครงการประเภทใด  
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณา  

1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้าน 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 

2.2 แนวโน้มปัญหาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่านตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่
ผ่านมา เป็นอย่างไร และมีสาเหตุมาจากอะไร  

 �น้อยลง  � เท่าเดิม   � เพ่ิมขึ้น 
 ปัญหาหลักที่พบและสาเหตุจาก  

1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 

2.3 ตามภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ท่านเล็งเห็นว่าปัญหาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน(ตําบลหัวสําโรง ตําบลแปลงยาว เทศบาลตําบลวังเย็น 
เทศบาลตําบลทุ่งสะเดา และตําบลหนองแหน) เรื่องใดที่ควรได้รับการวางแผนและจัดการโดยเร่งด่วน 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
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2.4 ปัญหาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่หน่วยงานของท่านเคยได้รับการร้องเรียนหรือรับทราบปัญหาจาก
ประชาชน  

 � ไม่ม ี   
� มีการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหา เรื่อง 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 

2.5 ทิศทางการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของพื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานท่านมุ่งเน้นหรือให้ความสําคัญใน
เรื่องใดเป็นพิเศษ  
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 

2.6 นโยบายหรือแผนงานของหน่วยงานท่ีสอดคล้องหรือรองรับการเพ่ิมขึ้นของภาคอุตสาหกรรม หรือนโยบายใน
การป้องกัน แก้ไข และลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่หน่วยงานดําเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................................... 

2.7 ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานท่านในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานท่าน ที่ประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ (1-3 ปี)  
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................................... 

 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลของโครงการท่ีดําเนนิการผ่านมา 

3.1  ท่านรู้จักโครงการโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟรสัเมทัล จํากัด (TNC) 
       หรือไม ่
 [ ] ไม่รู้จัก (ข้ามไปคําถามส่วนที่ 4) 
 [ ] รู้จัก 
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3.2  ถ้ารู้จัก ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของ   
     บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) ทําธุรกิจประเภทใด 

   1] ไม่ทราบ  2]  ทราบ 
  2.1 หลอมตะกั่วที่ใช้แล้ว 
   2.2 หลอมตะกั่วใหม่ 

                                            2.3 อื่น ๆ......... 

3.3  ถ้ารู้จัก ท่านทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 [ ] เจ้าหน้าที่ของ บริษัทไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC)  

[ ] เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ  [ ] เพ่ือนบ้าน    
 [ ] หน่วยงานราชการ    [ ] อ่ืนๆ (ระบุ)…………………… 
3.4  ท่านเคยได้รับผลกระทบโดยตรง จากการดําเนินการในช่วงปีที่ผา่นมา (พ.ศ. 2560) ของโครงการโรงงานหลอม 
       ตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) หรือไม ่
 [ ] ไม่เคยได้รับผลกระทบ  
 [ ] เคยได้รับผลกระทบระบุช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ............................................................................. 
            และรายละเอียดของผลกระทบ........................................................................................................................ 
3.5  ในช่วงปทีี่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) หน่วยงานของท่านเคยร้องเรียน เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงาน 
        หลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทลั จํากัด (TNC) หรือไม่ 
 [ ] ไม่เคย    [ ] เคยส่วนใหญ่เป็น

 ปัญหา………………………………………….…………………………………………………………………………..………………………… 
        ร้องเรียนไปที่ไหน…………………………………………………………………………………………..………………….…………………. 
 ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือไม่ อย่างไร.........………………………………………………………………………..……………………. 

 
ตอนท่ี 4 ความคิดเหน็ต่อโครงการฯ 
4.1  ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด 
       (TNC) จะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      � ไม่ทราบ  

      � ทราบ โดย  
� สื่อประชาสัมพันธ์    � เพ่ือน/ญาติ  � ผู้นําชุมชน 

  � หน่วยงานภาครัฐ    � เจ้าหน้าที่ของโครงการ� อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………….. 
4.2  ท่านคิดว่าการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมเติมของโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจาก 
       แบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วจะส่งผลดีต่อพ้ืนที่และชุมชนอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  �เสริมความมั่นคงเร่ืองกระบวกการผลิต 

�เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น  
� สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

  � มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น  
� หน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีเพ่ือบํารุงท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

   � อ่ืนๆ ระบุ................................. 
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ศึกษาโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด  หน้า5/6 

4.3  ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ดังกล่าวมีความสอดคล้องหรือไม่ 
      สอดคล้องกับนโยบาย/แผนการพัฒนาในพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร 
 � สอดคล้อง เน่ืองจาก........................................................................................................................ 
 .............................................................................................................................................................. 
 � ไมส่อดคลอ้ง เน่ืองจาก..................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
4.4  ในกรณีที่โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วจะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบ 
      ให้มีประสิทธิภาพท่านมีความกังวลหรือห่วงใยกับปัญหาด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      � ไม่ม ี  
      � มี ได้แก่ 

 � ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ � มลพิษทางนํ้า    � กลิ่นรบกวน 
 � การแย่งใช้ทรัพยากรนํ้า    � เสียงดังรบกวน   
 � อุบัติเหตุและความปลอดภัย � ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน                

 � การจราจรติดขัด � ขยะที่เพ่ิมขึ้น 
 � การใช้ยาเสพติดและสารกระตุ้น � อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

 � ความพอเพียงของสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจากการเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 
 � ผลกระทบสังคมต่างๆ สบืเน่ืองจากการอพยพเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 
 � อ่ืนๆ ระบุ................................. 
4.5  ท่านมีความเช่ือมั่นในการจัดการและมาตรการกํากับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ี 
       ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) มากน้อยเพียงใด 
 � มั่นใจ เพราะ......................................................................................................................... 
  มั่นใจในระดับไหน  
   � มาก  � ปานกลาง �  น้อย  
 � ไมม่ั่นใจ เพราะ............................................................................................................. 
 � ไม่แน่ใจ เพราะ................................................................................................................................. 
 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ.......................................................................................................... 
4.6 ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการในอนาคตของโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้ 
    งานแล้วควรมีมาตรการหรือดําเนินการอย่างไรบ้างเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและ 
    สุขภาพของประชาชนหรือการดําเนินการดําเนินการใดเพ่ือที่จะลดความวิตกกังวลของชาวบ้านลงได้ และ 
    ช่วยให้ชุมชนและโครงการฯ สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.7  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาพรวมของโครงการในการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      โครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของ บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) 
 � เห็นด้วย เพราะ.................................................................................................................................. 
 � ไม่เห็นด้วย เพราะ.............................................................................................................................. 
 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ............................................................................................................. 
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4.8  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม/ประเด็นที่ท่านต้องการให้โครงการดูแลและระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
 

**ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง** 

 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  
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แบบสอบถามเลขที่......................... 

ช่ือพนักงานสัมภาษณ์.....................................................................วัน/เดือน/ปี...................................... 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดน้ี ดําเนินการโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับ
อนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขึ้นทะเบียนกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยได้รับมอบหมายจากบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดให้เป็นผู้ศึกษา
และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการพัฒนาโครงการฯ ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งหน่วยงานราชการเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ การกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรมและเช่ือมโยงสู่แผนงานการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือดูแล
ปกป้องประชาชนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ประกอบด้วย 3ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลบทบาท หน้าที่ และภาระงานของหน่วยงาน 
 ส่วนที่ 2 นโยบาย แผนงาน สถานภาพปัญหาของพ้ืนที่ในปัจจุบัน 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
 พร้อมน้ี บริษัทที่ปรึกษาได้แนบเอกสารข้อมูลโครงการเพ่ือประกอบการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามฉบับ
น้ี ทั้งน้ีบริษัทฯใคร่เรียนให้ทราบว่า ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะต้องนํามาประมวลและวิเคราะห์ร่วมในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลที่นําเสนอจะเป็นในลักษณะภาพรวมของกลุ่มหน่วยงานด้านต่างๆโดยผู้ตอบแบบสอบถาม
จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการตอบแบบสอบถามน้ี 
 หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสัมภาษณ์โดยตรง 
ต้องการรับทราบข้อมูลเพ่ิมเติม หรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ เก่ียวกับโครงการฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
เอนไวรอนเมนทัล  มูฟเม้นท์ จํากัด  ได้ที่คุณวิไลลักขณา  จันทร์หอม โทรศัพท์ 094-646-2453 และ
คุณกัลยา  เสนอกลาง  โทรศัพท์ 02-1569397, 086-2520475 และหากท่านแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม
แล้วเสร็จกรุณาส่งกลับมาได้ตามช่องทาง ดังน้ี 

1. ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ t.s.andpublic@gmail.com/kanlaya.envimove@gmail.com, envimove@gmail.com 
2. โทรสาร 02-1569319 

 
ขอขอบพระคณุเปน็อย่างสูงมา ณ ที่นี้  

 
 

ชุดที่ 1 หน่วยงานราชการ (ด้านสาธารณสุข) 
แบบสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเหน็ของประชาชน 

โครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใชง้านแล้วของ บริษัท ไทย นนัเฟอรัสเมทลั จํากัด 
โดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์และหน่วยงาน 

1.1 ช่ือ-สกุล…………………………………………………………ตําแหน่ง………………………………………………………… 

1.2 ช่ือหน่วยงานที่สังกัด……………………………………………………………………………………………………………..... 

1.3 การศึกษาสูงสดุ……………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 อายุ ……………ปี 

1.5 ระยะเวลาที่ท่านทํางานอยู่ ณ สถานทีแ่ห่น้ี…………………………………ปี 

1.6 บทบาทและภารกิจหลักของหน่วยงาน………………………………………………………………………………………                

1.7 ขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ…………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนท่ี 2  นโยบาย  แผนงาน และสถานภาพปัญหาของพื้นที่ศึกษาในปัจจุบัน 

2.1  การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงทางด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยของประชาชน ภายในเขต
พ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน (ตําบลหัวสําโรง ตําบลแปลงยาว เทศบาลตําบลวังเย็น เทศบาลตําบล 
ทุ่งสะเดา และตําบลหนองแหน) ตลอดระยะ 5 ปีที่ผ่านมาเรื่องใดที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นชัดเจน 

  การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยของประชาชน 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้าน 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2  แนวโน้มปัญหาด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยของประชาชนภายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ท่าน(ตําบลหัวสําโรงตําบลแปลงยาว เทศบาลตําบลวังเย็น เทศบาลตําบลทุ่งสะเดา และตําบลหนองแหน)ตลอด
ระยะ5 ปี ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรปัญหาที่พบมีสาเหตุมาจากอะไร 

�น้อยลง  � เท่าเดิม �เพ่ิมขึ้น 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ........................................................................................................................................................ 

2.3 ตามภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ท่านเล็งเห็นว่าปัญหาด้านสาธารณสุขและ
 สุขภาพอนามัยของประชาชนที่เกิดขึ้นภายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน (ตําบลหัวสําโรง
ตําบลแปลงยาว เทศบาลตําบลวังเย็น เทศบาลตําบลทุ่งสะเดา และตําบลหนองแหน) เรื่องใดที่ควรได้รับการ
วางแผนและจัดการโดยเร่งด่วน 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  
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2.4 ปัญหาด้านสาธารณสุขที่หน่วยงานของท่านเคยได้รับการร้องเรียนหรือรับทราบปัญหาจากประชาชน 
� ไมม่ ี
� มีการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหา เรื่อง 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.5  ทิศทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยของประชาชนภายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ท่าน (ตําบลหัวสําโรง ตําบลแปลงยาว เทศบาลตําบลวังเย็น เทศบาลตําบลทุ่งสะเดา และตําบลหนองแหน)
มุ่งเน้นหรือให้ความสําคัญในเรื่องใดเป็นพิเศษ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.6  นโยบายหรือแผนงานของหน่วยงานที่สอดคล้องหรือรองรับการเพ่ิมขึ้นของภาคอุตสาหกรรม หรือ นโยบายใน 

          การป้องกัน แก้ไข และลดปัญหาด้านสาธารณสุขที่หน่วยงานดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.7 ปัญหาและอุปสรรค ของหน่วยงาน ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานหรือการ
บริการสาธารณสุขที่ประสบอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ (1-3 ปี) 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนท่ี 3 ข้อมูลของโครงการท่ีดําเนนิการผ่านมา 

3.1  ท่านรู้จักโครงการโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟรสัเมทัล จํากัด (TNC) 
       หรือไม ่
 [ ] ไม่รู้จัก (ข้ามไปคําถามส่วนที่ 4) 
 [ ] รู้จัก 
3.2  ถ้ารู้จัก ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว  
     ของ บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) ทําธุรกิจประเภทใด 

   1] ไม่ทราบ  2]  ทราบ 
  2.1 หลอมตะกั่วที่ใช้แล้ว 
   2.2 หลอมตะกั่วใหม่ 

                                            2.3 อื่น ๆ......... 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  
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3.3  ถ้ารู้จัก ท่านทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 [ ] เจ้าหน้าที่ของ บริษัทไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC)  

[ ] เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ  [ ] เพ่ือนบ้าน    
 [ ] หน่วยงานราชการ    [ ] อ่ืนๆ (ระบุ)…………………… 
3.4  ท่านเคยได้รับผลกระทบโดยตรง จากการดําเนินการในช่วงปีที่ผา่นมา (พ.ศ. 2560) ของโครงการโรงงานหลอม 
       ตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) หรือไม ่
 [ ] ไม่เคยได้รับผลกระทบ  
 [ ] เคยได้รับผลกระทบระบุช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ............................................................................. 
            และรายละเอียดของผลกระทบ........................................................................................................................ 
3.5  ในช่วงปทีี่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) หน่วยงานของท่านเคยร้องเรียน เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงาน 
        หลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทลั จํากัด (TNC) หรือไม่ 
 [ ] ไม่เคย    [ ] เคยส่วนใหญ่เป็น

 ปัญหา………………………………………….…………………………………………………………………………..………………………… 
        ร้องเรียนไปที่ไหน…………………………………………………………………………………………..………………….…………………. 
 ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือไม่ อย่างไร.........………………………………………………………………………..……………………. 

 
ตอนท่ี 4 ความคิดเหน็ต่อโครงการฯ 
4.1  ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด 
       (TNC) จะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      � ไม่ทราบ  

      � ทราบ โดย  
� สื่อประชาสัมพันธ์    � เพ่ือน/ญาติ  � ผู้นําชุมชน 

  � หน่วยงานภาครัฐ    � เจ้าหน้าที่ของโครงการ� อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………….. 
4.2  ท่านคิดว่าการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมเติมของโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจาก 
       แบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วจะส่งผลดีต่อพ้ืนที่และชุมชนอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  �เสริมความมั่นคงเร่ืองกระบวกการผลิต 

�เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น  
� สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

  � มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น  
� หน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีเพ่ือบํารุงท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

   � อ่ืนๆ ระบุ................................. 
 
4.3  ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ดังกล่าวมีความสอดคล้องหรือไม่ 
      สอดคล้องกับนโยบาย/แผนการพัฒนาในพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร 
 � สอดคล้อง เน่ืองจาก........................................................................................................................ 
 .............................................................................................................................................................. 
 � ไมส่อดคลอ้ง เน่ืองจาก..................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
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4.4  ในกรณีที่โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วจะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบ 
      ให้มีประสิทธิภาพท่านมีความกังวลหรือห่วงใยกับปัญหาด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      � ไม่ม ี  
      � มี ได้แก่ 

 � ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ � มลพิษทางนํ้า    � กลิ่นรบกวน 
 � การแย่งใช้ทรัพยากรนํ้า    � เสียงดังรบกวน   
 � อุบัติเหตุและความปลอดภัย � ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน                

 � การจราจรติดขัด � ขยะที่เพ่ิมขึ้น 
 � การใช้ยาเสพติดและสารกระตุ้น � อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

 � ความพอเพียงของสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจากการเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 
 � ผลกระทบสังคมต่างๆ สบืเน่ืองจากการอพยพเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 
 � อ่ืนๆ ระบุ................................. 
4.5  ท่านมีความเช่ือมั่นในการจัดการและมาตรการกํากับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ี 
       ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) มากน้อยเพียงใด 
 � มั่นใจ เพราะ......................................................................................................................... 
  มั่นใจในระดับไหน  
   � มาก  � ปานกลาง �  น้อย  
 � ไมม่ั่นใจ เพราะ............................................................................................................. 
 � ไม่แน่ใจ เพราะ................................................................................................................................. 
 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ.......................................................................................................... 
4.6 ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการในอนาคตของโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้ 
    งานแล้วควรมีมาตรการหรือดําเนินการอย่างไรบ้างเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและ 
    สุขภาพของประชาชนหรือการดําเนินการดําเนินการใดเพ่ือที่จะลดความวิตกกังวลของชาวบ้านลงได้ และ 
    ช่วยให้ชุมชนและโครงการฯ สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.7  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาพรวมของโครงการในการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      โครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของ บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) 
 � เห็นด้วย เพราะ.................................................................................................................................. 
 � ไม่เห็นด้วย เพราะ.............................................................................................................................. 
 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ............................................................................................................. 
4.8  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม/ประเด็นที่ท่านต้องการให้โครงการดูแลและระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................... 
                                      **ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง** 
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แบบสอบถามเลขที่......................... 

ช่ือพนักงานสัมภาษณ์.....................................................................วัน/เดือน/ปี...................................... 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดน้ี ดําเนินการโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับ
อนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขึ้นทะเบียนกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยได้รับมอบหมายจากบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดให้เป็นผู้ศึกษา
และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการพัฒนาโครงการฯ ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งหน่วยงานราชการเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ การกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรมและเช่ือมโยงสู่แผนงานการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือดูแล
ปกป้องประชาชนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลบทบาท หน้าที่ และภาระงานของหน่วยงาน 
 ส่วนที่ 2 นโยบาย แผนงาน สถานภาพปัญหาของพ้ืนที่ในปัจจุบัน 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
 พร้อมน้ี บริษัทที่ปรึกษาได้แนบเอกสารข้อมูลโครงการเพ่ือประกอบการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามฉบับ
น้ี ทั้งน้ีบริษัทฯใคร่เรียนให้ทราบว่า ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะต้องนํามาประมวลและวิเคราะห์ร่วมในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลที่นําเสนอจะเป็นในลักษณะภาพรวมของกลุ่มหน่วยงานด้านต่างๆโดยผู้ตอบแบบสอบถาม
จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการตอบแบบสอบถามน้ี 
 หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสัมภาษณ์โดยตรง 
ต้องการรับทราบข้อมูลเพ่ิมเติม หรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ เก่ียวกับโครงการฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
เอนไวรอนเมนทัล  มูฟเม้นท์ จํากัด  ได้ที่คุณวิไลลักขณา  จันทร์หอม โทรศัพท์ 094-646-2453 และ
คุณกัลยา  เสนอกลาง  โทรศัพท์ 02-1569397, 086-2520475และหากท่านแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม
แล้วเสร็จกรุณาส่งกลับมาได้ตามช่องทาง ดังน้ี 

1. ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ t.s.andpublic@gmail.com/kanlaya.envimove@gmail.com, envimove@gmail.com 
2. โทรสาร 02-1569319 

 
ขอขอบพระคณุเปน็อย่างสูงมา ณ ที่นี้  

 
 

ชุดที่ 1 หน่วยงานราชการ (ด้านการปกครอง) 
แบบสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเหน็ของประชาชน 

โครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใชง้านแล้วของ บริษัท ไทย นนัเฟอรัสเมทลั จํากัด 
โดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์และหน่วยงาน 

1.1 ช่ือสกุล...............................................................................ตําแหน่ง....................................................... 
1.2 ช่ือหน่วยงานที่สังกัด............................................................................................................................... 
1.3 การศึกษาสูงสดุ............................................................................. 
1.4 อายุ.............................ปี  
1.5 ระยะเวลาที่ท่านทํางานอยู่ ณ สถานทีแ่ห่งน้ี.........................ปี 
1.6 บทบาทและภารกิจหลักของหน่วยงาน................................................................................................... 
1.7 ขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ตอนท่ี 2 นโยบาย แผนงาน และสถานภาพปัญหาของพื้นทีศ่ึกษาในปัจจุบัน 
2.1 การพัฒนาเรื่องใดภายในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ที่มีการพัฒนา

หรือเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นชัดเจน 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................................... 

2.2 แนวโน้มปัญหาของประชาชนท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ปัญหาที่พบมีสาเหตุมาจากอะไร 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................................... 

2.3 ตามภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ท่านเล็งเห็นว่าปัญหาด้านการปกครองที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน(ตําบลหัวสําโรง ตําบลแปลงยาว เทศบาลตําบลวังเย็น เทศบาล
ตําบลทุ่งสะเดา และตําบลหนองแหน) เรื่องใดที่ควรได้รับการวางแผนและจัดการโดยเร่งด่วน 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................................... 

2.4 ปัญหาด้านการปกครองที่หน่วยงานของท่านเคยได้รับการร้องเรียนหรือรับทราบปัญหาจากประชาชน (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

 � ไมม่ ี  � ม ี



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  

ศึกษาโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด  หน้า3/6 

 � ด้านมลภาวะทางอากาศ � ด้านมลพิษทางนํ้า � ด้านขยะและกากของเสีย 
 � ด้านกลิ่นรบกวน � ด้านเสียงดัง � ด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัย 
  � อ่ืนๆ................................................... 
2.5 ทิศทางนโยบายการพัฒนาด้านการปกครองของประชาชนในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน

(ตําบลหัวสําโรง ตําบลแปลงยาว เทศบาลตําบลวังเย็น เทศบาลตําบลทุ่งสะเดา และตําบลหนองแหน)
มุ่งเน้นหรือให้ความสําคัญในเรื่องใดเป็นพิเศษ  
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................................... 

2.6 นโยบายหรือแผนงานของหน่วยงานที่สอดคล้องหรือรองรับการเพ่ิมขึ้นของภาคอุตสาหกรรม หรือนโยบายใน
การป้องกัน แก้ไข และลดปัญหาด้านการปกครองที่หน่วยงานดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................................... 

2.7 ปัญหาและอุปสรรคของที่หน่วยงานในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการปกครองประสบอยู่ในปัจจุบันและ
อนาคตอันใกล้ (1-3 ปี) 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................................... 

 
ตอนท่ี 3ข้อมูลของโครงการท่ีดําเนนิการผ่านมา 

3.1  ท่านรู้จักโครงการโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบรษิัท ไทย นันเฟอรัสเมทลั จํากัด 
       (TNC) หรอืไม ่
 [ ] ไม่รู้จัก (ข้ามไปคําถามส่วนที่ 4) 
 [ ] รู้จัก 
3.2  ถ้ารู้จัก ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้แล้วของบริษัท 
     ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) ทําธุรกิจประเภทใด 
 1] ไม่ทราบ  2]  ทราบ 

     2.1 หลอมตะกั่วที่ใช้แลว้ 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  
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     2.2 หลอมตะกั่วใหม ่
     2.3 อ่ืน ๆ.................... 
3.3   ถ้ารู้จัก ท่านทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 [ ] เจ้าหน้าที่ของบริษัทไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC)  

[ ] เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ  [ ] เพ่ือนบ้าน    
 [ ] หน่วยงานราชการ    [ ] อ่ืนๆ (ระบุ)…………………… 
3.4   ท่านเคยได้รับผลกระทบโดยตรง จากการดําเนินการในช่วงปีที่ผา่นมา (พ.ศ. 2560) ของโครงการโรงงานหลอม 
         ตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) หรือไม ่
 [ ] ไม่เคยได้รับผลกระทบ  
 [ ] เคยได้รับผลกระทบระบุช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ............................................................................. 
            และรายละเอียดของผลกระทบ........................................................................................................................ 
3.5 ในช่วงปีที่ผา่นมา (พ.ศ. 2560) หน่วยงานของท่านเคยร้องเรียน เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงาน

หลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของ บริษัท ไทย นันเฟอรสัเมทัล จํากัด (TNC) หรือไม ่
 [ ] ไม่เคย    [ ] เคยส่วนใหญ่เป็น

 ปัญหา………………………………………….…………………………………………………………………………..………………………… 
 ร้องเรียนไปที่ไหน…………………………………………………………………………………………..………………….…………………. 
 ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือไม่ อย่างไร.........………………………………………………………………………..……………………. 

 
ตอนท่ี 4 ความคิดเหน็ต่อโครงการฯ 
4.1  ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด 
       (TNC) จะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      � ไม่ทราบ  

      � ทราบ โดย  
� สื่อประชาสัมพันธ์     � เพ่ือน/ญาติ   � ผู้นําชุมชน 

   � หน่วยงานภาครัฐ     � เจ้าหน้าที่ของโครงการ 
   � อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………. 
4.2  ท่านคิดว่าการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมเติมของโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจาก 
       แบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว จะส่งผลดีต่อพ้ืนที่และชุมชนอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  � เสริมความมั่นคงเร่ืองกระบวกการผลิต 

� เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น  
� สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

  � มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น  
� หน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีเพ่ือบํารุงท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

   � อ่ืนๆ ระบุ................................. 
4.3  ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ดังกล่าวมีความสอดคล้องหรือไม่ 
      สอดคล้องกับนโยบาย/แผนการพัฒนาในพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร 
 � สอดคล้อง เน่ืองจาก........................................................................................................................ 
 .............................................................................................................................................................. 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  
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 � ไมส่อดคลอ้ง เน่ืองจาก..................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
4.4  ในกรณีที่โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วจะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบ 
      ให้มีประสิทธิภาพท่านมีความกังวลหรือห่วงใยกับปัญหาด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 � ไม่ม ี  

� มี ได้แก่ 
 � ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ � มลพิษทางนํ้า    � กลิ่นรบกวน 

 � การแย่งใช้ทรัพยากรนํ้า    � เสียงดังรบกวน   
 � อุบัติเหตุและความปลอดภัย � ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน                

 � การจราจรติดขัด � ขยะที่เพ่ิมขึ้น 
 � การใช้ยาเสพติดและสารกระตุ้น � อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

 � ความพอเพียงของสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจากการเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 
 � ผลกระทบสังคมต่างๆ สบืเน่ืองจากการอพยพเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 
 � อ่ืนๆ ระบุ................................. 
4.5  ท่านมีความเช่ือมั่นในการจัดการและมาตรการกํากับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ี 
       ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด(TNC) มากน้อยเพียงใด 
 � มั่นใจ เพราะ......................................................................................................................... 
  มั่นใจในระดับไหน  
   � มาก  � ปานกลาง �  น้อย  
 � ไมม่ั่นใจ เพราะ............................................................................................................. 
 � ไม่แน่ใจ เพราะ................................................................................................................................. 
 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ.......................................................................................................... 
4.6 ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการในอนาคตของโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วควรมี

มาตรการหรือดําเนินการอย่างไรบ้างเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของประชาชนหรือ
การดําเนินการดําเนินการใดเพื่อที่จะลดความวิตกกังวลของชาวบ้านลงได้ และช่วยให้ชุมชนและโครงการฯ
สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.7  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาพรวมของโครงการในการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) 
 � เห็นด้วย เพราะ.................................................................................................................................. 
 � ไม่เห็นด้วย เพราะ.............................................................................................................................. 
 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ............................................................................................................. 
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4.8  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม/ประเด็นที่ท่านต้องการให้โครงการดูแลและระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 

 
**ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง** 
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แบบสอบถามเลขที่......................... 

ช่ือพนักงานสัมภาษณ์.....................................................................วัน/เดือน/ปี...................................... 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดน้ี ดําเนินการโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับ
อนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขึ้นทะเบียนกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยได้รับมอบหมายจากบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดให้เป็นผู้ศึกษา
และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการพัฒนาโครงการฯ ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งหน่วยงานราชการเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ การกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรมและเช่ือมโยงสู่แผนงานการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือดูแล
ปกป้องประชาชนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลบทบาท หน้าที่ และภาระงานของหน่วยงาน 
 ส่วนที่ 2 นโยบาย แผนงาน สถานภาพปัญหาของพ้ืนที่ในปัจจุบัน 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
 พร้อมน้ี บริษัทที่ปรึกษาได้แนบเอกสารข้อมูลโครงการเพ่ือประกอบการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามฉบับ
น้ี ทั้งน้ีบริษัทฯใคร่เรียนให้ทราบว่า ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะต้องนํามาประมวลและวิเคราะห์ร่วมในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลที่นําเสนอจะเป็นในลักษณะภาพรวมของกลุ่มหน่วยงานด้านต่างๆโดยผู้ตอบแบบสอบถาม
จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการตอบแบบสอบถามน้ี 
 หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสัมภาษณ์โดยตรง 
ต้องการรับทราบข้อมูลเพ่ิมเติม หรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ เก่ียวกับโครงการฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
เอนไวรอนเมนทัล  มูฟเม้นท์ จํากัด  ได้ที่คุณวิไลลักขณา  จันทร์หอม โทรศัพท์ 094-646-2453 และ
คุณกัลยา  เสนอกลาง  โทรศัพท์ 02-1569397, 086-2520475 และหากท่านแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม
แล้วเสร็จกรุณาส่งกลับมาได้ตามช่องทาง ดังน้ี 

1. ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ t.s.andpublic@gmail.com/kanlaya.envimove@gmail.com, envimove@gmail.com 
2. โทรสาร 02-1569319 

 
ขอขอบพระคณุเปน็อย่างสูงมา ณ ที่นี้  

 
 

ชุดที่ 1 หน่วยงานราชการ (ด้านสาธารณปูโภค) 
แบบสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเหน็ของประชาชน 

โครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ทีผ่่านการใช้งานแล้วของ บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทลั จํากัด 
โดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  

ศึกษาโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด  หน้า2/6 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์และหน่วยงาน 

1.1 ช่ือ-สกุล…………………………………………………………ตําแหน่ง………………………………………………………… 

1.2 ช่ือหน่วยงานที่สังกัด……………………………………………………………………………………………………………..... 

1.3 การศึกษาสูงสดุ……………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 อายุ ……………ปี 

1.5 ระยะเวลาที่ท่านทํางานอยู่ ณ สถานทีแ่ห่น้ี…………………………………ปี 

1.6 บทบาทและภารกิจหลักของหน่วยงาน………………………………………………………………………………………                

1.7 ขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ…………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนท่ี 2  นโยบาย  แผนงาน และสถานภาพปัญหาของพื้นที่ศึกษาในปัจจุบัน 

2.1 การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ภายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน ตลอด 
          ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พิจารณาหลักเกณฑ์หรือข้อกําหนดอย่างไร ส่วนใหญ่เป็นโครงการประเภทใด  
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณา  

1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้าน 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 

2.2 แนวโน้มปัญหาด้านพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่เกิดขึ้นภายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานท่าน ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา เป็นอย่างไร มีสาเหตุมาจากอะไร  

 � น้อยลง  � เท่าเดิม   � เพ่ิมขึ้น 
 ปัญหาหลักที่พบและสาเหตุจาก  

1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 

2.3 ตามภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ท่านเล็งเห็นว่าปัญหา ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ที่เกิดขึ้นภายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน (ตําบลหัวสําโรง ตําบลแปลงยาว 
เทศบาลตําบลวังเย็น เทศบาลตําบลทุ่งสะเดา และตําบลหนองแหน)เรื่องใดที่ควรได้รับการวางแผนและจัดการ
โดยเร่งด่วน 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  
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3. ......................................................................................................................................................... 
2.4 ปัญหาด้าน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (นํ้าใช้ ไฟฟ้า โทรศัพท์ การจัดการขยะ การคมนาคม) ที่

หน่วยงานของท่านเคยได้รับการร้องเรียนหรือรับทราบปัญหาจากประชาชน  
 � ไม่ม ี   

� มีการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหา เรื่อง 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 

2.5 ทิศทางการพัฒนาด้าน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ของพ้ืนที่ศึกษามุ่งเน้นหรือให้ความสําคัญใน
เรื่องใดเป็นพิเศษ  
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 

2.6 นโยบายหรือแผนงานของหน่วยงานท่ีสอดคล้องหรือรองรับการเพ่ิมขึ้นของภาคอุตสาหกรรม หรือนโยบายใน
การป้องกัน แก้ไข และลดปัญหาความไม่เพียงพอของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่หน่วยงาน
ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................................... 

2.7 ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน หรือการ
บริการประชาชน ที่ประสบอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ (1-3 ปี)  
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................................... 

 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลของโครงการท่ีดําเนนิการผ่านมา 

3.1  ท่านรู้จักโครงการโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟรสัเมทัล จํากัด (TNC) 
       หรือไม ่
 [ ] ไม่รู้จัก (ข้ามไปคําถามส่วนที่ 4) 
 [ ] รู้จัก 
 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  
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3.2  ถ้ารู้จัก ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของ   
     บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) ทําธุรกิจประเภทใด 

   1] ไม่ทราบ  2]  ทราบ 
  2.1 หลอมตะกั่วที่ใช้แล้ว 
   2.2 หลอมตะกั่วใหม่ 

                                            2.3 อื่น ๆ......... 

3.3  ถ้ารู้จัก ท่านทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 [ ] เจ้าหน้าที่ของ บริษัทไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC)  

[ ] เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ  [ ] เพ่ือนบ้าน    
 [ ] หน่วยงานราชการ    [ ] อ่ืนๆ (ระบุ)…………………… 
3.4  ท่านเคยได้รับผลกระทบโดยตรง จากการดําเนินการในช่วงปีที่ผา่นมา (พ.ศ. 2560) ของโครงการโรงงานหลอม 
       ตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) หรือไม ่
 [ ] ไม่เคยได้รับผลกระทบ  
 [ ] เคยได้รับผลกระทบระบุช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ............................................................................. 
            และรายละเอียดของผลกระทบ........................................................................................................................ 
3.5  ในช่วงปทีี่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) หน่วยงานของท่านเคยร้องเรียน เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงาน 
        หลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทลั จํากัด (TNC) หรือไม่ 
 [ ] ไม่เคย    [ ] เคยส่วนใหญ่เป็น

 ปัญหา………………………………………….…………………………………………………………………………..………………………… 
        ร้องเรียนไปที่ไหน…………………………………………………………………………………………..………………….…………………. 
 ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือไม่ อย่างไร.........………………………………………………………………………..……………………. 

 
ตอนท่ี 4 ความคิดเหน็ต่อโครงการฯ 
4.1  ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด 
       (TNC) จะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      � ไม่ทราบ  

      � ทราบ โดย  
� สื่อประชาสัมพันธ์    � เพ่ือน/ญาติ  � ผู้นําชุมชน 

  � หน่วยงานภาครัฐ    � เจ้าหน้าที่ของโครงการ� อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………….. 
4.2  ท่านคิดว่าการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมเติมของโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจาก 
       แบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วจะส่งผลดีต่อพ้ืนที่และชุมชนอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  �เสริมความมั่นคงเร่ืองกระบวกการผลิต 

�เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น  
� สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

  � มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น  
� หน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีเพ่ือบํารุงท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

   � อ่ืนๆ ระบุ................................. 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  
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4.3  ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ดังกล่าวมีความสอดคล้องหรือไม่ 
      สอดคล้องกับนโยบาย/แผนการพัฒนาในพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร 
 � สอดคล้อง เน่ืองจาก........................................................................................................................ 
 .............................................................................................................................................................. 
 � ไมส่อดคลอ้ง เน่ืองจาก..................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
4.4  ในกรณีที่โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วจะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบ 
      ให้มีประสิทธิภาพท่านมีความกังวลหรือห่วงใยกับปัญหาด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      � ไม่ม ี  
      � มี ได้แก่ 

 � ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ � มลพิษทางนํ้า    � กลิ่นรบกวน 
 � การแย่งใช้ทรัพยากรนํ้า    � เสียงดังรบกวน   
 � อุบัติเหตุและความปลอดภัย � ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน                

 � การจราจรติดขัด � ขยะที่เพ่ิมขึ้น 
 � การใช้ยาเสพติดและสารกระตุ้น � อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

 � ความพอเพียงของสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจากการเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 
 � ผลกระทบสังคมต่างๆ สบืเน่ืองจากการอพยพเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 
 � อ่ืนๆ ระบุ................................. 
4.5  ท่านมีความเช่ือมั่นในการจัดการและมาตรการกํากับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ี 
       ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) มากน้อยเพียงใด 
 � มั่นใจ เพราะ......................................................................................................................... 
  มั่นใจในระดับไหน  
   � มาก  � ปานกลาง �  น้อย  
 � ไมม่ั่นใจ เพราะ............................................................................................................. 
 � ไม่แน่ใจ เพราะ................................................................................................................................. 
 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ.......................................................................................................... 
4.6 ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการในอนาคตของโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้ 
    งานแล้วควรมีมาตรการหรือดําเนินการอย่างไรบ้างเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและ 
    สุขภาพของประชาชนหรือการดําเนินการดําเนินการใดเพ่ือที่จะลดความวิตกกังวลของชาวบ้านลงได้ และ 
    ช่วยให้ชุมชนและโครงการฯ สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.7  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาพรวมของโครงการในการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      โครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของ บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) 
 � เห็นด้วย เพราะ.................................................................................................................................. 
 � ไม่เห็นด้วย เพราะ.............................................................................................................................. 
 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ............................................................................................................. 
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4.8  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม/ประเด็นที่ท่านต้องการให้โครงการดูแลและระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
 

**ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง** 
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แบบสอบถามเลขที่......................... 

ช่ือพนักงานสัมภาษณ์.....................................................................วัน/เดือน/ปี...................................... 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดน้ี ดําเนินการโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับ
อนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขึ้นทะเบียนกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยได้รับมอบหมายจากบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดให้เป็นผู้ศึกษา
และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการพัฒนาโครงการฯ ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งหน่วยงานราชการเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ การกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรมและเช่ือมโยงสู่แผนงานการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือดูแล
ปกป้องประชาชนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลบทบาท หน้าที่ และภาระงานของหน่วยงาน 
 ส่วนที่ 2 นโยบาย แผนงาน สถานภาพปัญหาของพ้ืนที่ในปัจจุบัน 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
 พร้อมน้ี บริษัทที่ปรึกษาได้แนบเอกสารข้อมูลโครงการเพ่ือประกอบการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามฉบับ
น้ี ทั้งน้ีบริษัทฯใคร่เรียนให้ทราบว่า ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะต้องนํามาประมวลและวิเคราะห์ร่วมในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลที่นําเสนอจะเป็นในลักษณะภาพรวมของกลุ่มหน่วยงานด้านต่างๆโดยผู้ตอบแบบสอบถาม
จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการตอบแบบสอบถามน้ี 
 หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสัมภาษณ์โดยตรง 
ต้องการรับทราบข้อมูลเพ่ิมเติม หรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ เก่ียวกับโครงการฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
เอนไวรอนเมนทัล  มูฟเม้นท์ จํากัด  ได้ที่คุณวิไลลักขณา  จันทร์หอม โทรศัพท์ 094-646-2453 และ
คุณกัลยา  เสนอกลาง  โทรศัพท์ 02-1569397, 086-2520475 และหากท่านแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม
แล้วเสร็จกรุณาส่งกลับมาได้ตามช่องทาง ดังน้ี 

1. ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ t.s.andpublic@gmail.com/kanlaya.envimove@gmail.com, envimove@gmail.com 
2. โทรสาร 02-1569319 

 
ขอขอบพระคณุเปน็อย่างสูงมา ณ ที่นี้  

 
 

ชุดที่ 1 หน่วยงานราชการ (ด้านความปลอดภัย) 
แบบสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเหน็ของประชาชน 

โครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ทีผ่่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทลั จํากัด 
โดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์และข้อมูลบทบาท หน้าที่ และภาระงานของหน่วยงาน 

1.1 ช่ือ-สกุล…………………………………………………………ตําแหน่ง………………………………………………………… 

1.2 ช่ือหน่วยงานที่สังกัด……………………………………………………………………………………………………………..... 

1.3 การศึกษาสูงสดุ……………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 อายุ ……………ปี 

1.5 ระยะเวลาที่ท่านทํางานอยู่ ณ สถานทีแ่ห่งน้ี…………………………………ปี 

1.6 บทบาทและภารกิจหลักของหน่วยงาน………………………………………………………………………………………                

1.7 ขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ตอนท่ี 2  นโยบาย  แผนงาน และสถานภาพปัญหาของพื้นที่ศึกษาในปัจจุบัน 
2.1 นโยบาย แผนงานในการพัฒนา ระบบความปลอดภัย ภายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่านตลอด

ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พิจารณาหลักเกณฑ์หรือข้อกําหนดอย่างไร ส่วนใหญ่เป็นโครงการประเภทใด  
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณา  

1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้าน 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 

2.2 แนวโน้มปัญหาด้านความปลอดภัย ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่านตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่
ผ่านมา เป็นอย่างไร มีสาเหตุมาจากอะไร  

 � น้อยลง  � เท่าเดิม   � เพ่ิมขึ้น 
 ปัญหาหลักที่พบและสาเหตุจาก  

1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 

2.3 ตามภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ท่านเล็งเห็นว่าปัญหา ระบบความปลอดภัย ที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน(ตําบลหัวสําโรง ตําบลแปลงยาว เทศบาลตําบลวังเย็น เทศบาลตําบล
ทุ่งสะเดา และตําบลหนองแหน) เรื่องใดที่ควรได้รับการวางแผนและจัดการโดยเร่งด่วน 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 

 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  
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2.4 ปัญหาด้าน ระบบความปลอดภัย ที่หน่วยงานของท่านเคยได้รับการร้องเรียนหรือรับทราบปัญหาจากประชาชน  
 � ไม่ม ี   

� มีการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหา เรื่อง 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 

2.5 ทิศทางการพัฒนา ระบบความปลอดภัย ของพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่านมุ่งเน้นหรือให้ความสําคัญ
ในเรื่องใดเป็นพิเศษ  
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 

2.6 นโยบายหรือแผนงานของหน่วยงานท่ีสอดคล้องหรือรองรับการเพ่ิมขึ้นของภาคอุตสาหกรรม หรือนโยบายใน
การป้องกัน แก้ไข และลดปัญหาความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม ของพื้นที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานท่าน ที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................................... 

2.7 ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการบริการด้านความปลอดภัยพ้ืนฐาน หรือ
การบริการประชาชน ที่ประสบอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ (1-3 ปี)  
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................................... 

 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลของโครงการท่ีดําเนนิการผ่านมา 

3.1  ท่านรู้จักโครงการโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟรสัเมทัล จํากัด (TNC) 
       หรือไม ่
 [ ] ไม่รู้จัก (ข้ามไปคําถามส่วนที่ 4) 
 [ ] รู้จัก 
3.2  ถ้ารู้จัก ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของ   
     บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) ทําธุรกิจประเภทใด 

   1] ไม่ทราบ  2]  ทราบ 
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  2.1 หลอมตะกั่วที่ใช้แล้ว 
   2.2 หลอมตะกั่วใหม่ 

                                            2.3 อื่น ๆ......... 

3.3  ถ้ารู้จัก ท่านทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 [ ] เจ้าหน้าที่ของ บริษัทไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC)  

[ ] เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ  [ ] เพ่ือนบ้าน    
 [ ] หน่วยงานราชการ    [ ] อ่ืนๆ (ระบุ)…………………… 
3.4  ท่านเคยได้รับผลกระทบโดยตรง จากการดําเนินการในช่วงปีที่ผา่นมา (พ.ศ. 2560) ของโครงการโรงงานหลอม 
       ตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) หรือไม ่
 [ ] ไม่เคยได้รับผลกระทบ  
 [ ] เคยได้รับผลกระทบระบุช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ............................................................................. 
            และรายละเอียดของผลกระทบ........................................................................................................................ 
3.5  ในช่วงปทีี่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) หน่วยงานของท่านเคยร้องเรียน เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงาน 
        หลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทลั จํากัด (TNC) หรือไม่ 
 [ ] ไม่เคย    [ ] เคยส่วนใหญ่เป็น

 ปัญหา………………………………………….…………………………………………………………………………..………………………… 
        ร้องเรียนไปที่ไหน…………………………………………………………………………………………..………………….…………………. 
 ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือไม่ อย่างไร.........………………………………………………………………………..……………………. 

 
ตอนท่ี 4 ความคิดเหน็ต่อโครงการฯ 
4.1  ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด 
       (TNC) จะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      � ไม่ทราบ  

      � ทราบ โดย  
� สื่อประชาสัมพันธ์    � เพ่ือน/ญาติ  � ผู้นําชุมชน 

  � หน่วยงานภาครัฐ    � เจ้าหน้าที่ของโครงการ� อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………….. 
4.2  ท่านคิดว่าการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมเติมของโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจาก 
       แบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วจะส่งผลดีต่อพ้ืนที่และชุมชนอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  �เสริมความมั่นคงเร่ืองกระบวกการผลิต 

�เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น  
� สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

  � มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น  
� หน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีเพ่ือบํารุงท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

   � อ่ืนๆ ระบุ................................. 
4.3  ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ดังกล่าวมีความสอดคล้องหรือไม่ 
      สอดคล้องกับนโยบาย/แผนการพัฒนาในพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร 
 � สอดคล้อง เน่ืองจาก........................................................................................................................ 
 .............................................................................................................................................................. 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  
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 � ไมส่อดคลอ้ง เน่ืองจาก..................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
4.4  ในกรณีที่โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วจะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบ 
      ให้มีประสิทธิภาพท่านมีความกังวลหรือห่วงใยกับปัญหาด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      � ไม่ม ี  
      � มี ได้แก่ 

 � ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ � มลพิษทางนํ้า    � กลิ่นรบกวน 
 � การแย่งใช้ทรัพยากรนํ้า    � เสียงดังรบกวน   
 � อุบัติเหตุและความปลอดภัย � ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน                

 � การจราจรติดขัด � ขยะที่เพ่ิมขึ้น 
 � การใช้ยาเสพติดและสารกระตุ้น � อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

 � ความพอเพียงของสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจากการเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 
 � ผลกระทบสังคมต่างๆ สบืเน่ืองจากการอพยพเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 
 � อ่ืนๆ ระบุ................................. 
4.5  ท่านมีความเช่ือมั่นในการจัดการและมาตรการกํากับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ี 
       ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) มากน้อยเพียงใด 
 � มั่นใจ เพราะ......................................................................................................................... 
  มั่นใจในระดับไหน  
   � มาก  � ปานกลาง �  น้อย  
 � ไมม่ั่นใจ เพราะ............................................................................................................. 
 � ไม่แน่ใจ เพราะ................................................................................................................................. 
 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ.......................................................................................................... 
4.6 ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการในอนาคตของโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้ 
    งานแล้วควรมีมาตรการหรือดําเนินการอย่างไรบ้างเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและ 
    สุขภาพของประชาชนหรือการดําเนินการดําเนินการใดเพ่ือที่จะลดความวิตกกังวลของชาวบ้านลงได้ และ 
    ช่วยให้ชุมชนและโครงการฯ สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.7  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาพรวมของโครงการในการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      โครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของ บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) 
 � เห็นด้วย เพราะ.................................................................................................................................. 
 � ไม่เห็นด้วย เพราะ.............................................................................................................................. 
 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ............................................................................................................. 
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4.8  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม/ประเด็นที่ท่านต้องการให้โครงการดูแลและระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
 

 
**ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง** 
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แบบสอบถามเลขที่......................... 

ช่ือพนักงานสัมภาษณ์.....................................................................วัน/เดือน/ปี...................................... 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามชุดน้ี ดําเนินการโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับ

อนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขึ้นทะเบียนกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยได้รับมอบหมายจากบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดให้เป็นผู้ศึกษา
และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการพัฒนาโครงการฯ ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งหน่วยงานราชการเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ การกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรมและเช่ือมโยงสู่แผนงานการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือดูแล
ปกป้องประชาชนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ประกอบด้วย 3ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลบทบาท หน้าที่ และภาระงานของหน่วยงาน 
 ส่วนที่ 2 นโยบาย แผนงาน สถานภาพปัญหาของพ้ืนที่ในปัจจุบัน 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
 พร้อมน้ี บริษัทที่ปรึกษาได้แนบเอกสารข้อมูลโครงการเพ่ือประกอบการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามฉบับ
น้ี ทั้งน้ีบริษัทฯใคร่เรียนให้ทราบว่า ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะต้องนํามาประมวลและวิเคราะห์ร่วมในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลที่นําเสนอจะเป็นในลักษณะภาพรวมของกลุ่มหน่วยงานด้านต่างๆโดยผู้ตอบแบบสอบถาม
จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการตอบแบบสอบถามน้ี 
 หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสัมภาษณ์โดยตรง 
ต้องการรับทราบข้อมูลเพ่ิมเติม หรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ เก่ียวกับโครงการฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
เอนไวรอนเมนทัล  มูฟเม้นท์ จํากัด  ได้ที่คุณวิไลลักขณา  จันทร์หอม โทรศัพท์ 094-646-2453 และ
คุณกัลยา  เสนอกลาง  โทรศัพท์ 02-1569397, 086-2520475 และหากท่านแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม
แล้วเสร็จกรุณาส่งกลับมาได้ตามช่องทาง ดังน้ี 

1. ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ t.s.andpublic@gmail.com/kanlaya.envimove@gmail.com, envimove@gmail.com 
2. โทรสาร 02-1569319 

 
ขอขอบพระคณุเปน็อย่างสูงมา ณ ที่นี้  

 
 

ชุดที่ 1 หน่วยงานราชการ (ด้านอาชีพ) 
แบบสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเหน็ของประชาชน 

โครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ทีผ่่านการใช้งานแล้วของ บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทลั จํากัด 
โดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์และหน่วยงาน 

1.1 ช่ือ-สกุล…………………………………………………………ตําแหน่ง………………………………………………………… 
1.2 ช่ือหน่วยงานที่สังกัด……………………………………………………………………………………………………………..... 
1.3 การศึกษาสูงสดุ……………………………………………………………………………………………………………………… 
1.4 อายุ ……………ปี 
1.5 ระยะเวลาที่ท่านทํางานอยู่ ณ สถานทีแ่ห่น้ี…………………………………ปี 
1.6 บทบาทและภารกิจหลักของหน่วยงาน………………………………………………………………………………………                
1.7 ขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ…………………………………………………………………………………………………………… 

 
ตอนท่ี 2  นโยบาย  แผนงาน และสถานภาพปัญหาของพื้นที่ศึกษาในปัจจุบัน 
2.1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการประกอบอาชีพภายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน

ศึกษาตลอดระยะ 5 ปี ที่ผ่านมาเรื่องใดที่มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นชัดเจน 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 แนวโน้มปัญหาด้านการประกอบอาชีพของประชาชนที่เกิดขึ้นภายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ท่าน (ตําบลหัวสําโรง ตําบลแปลงยาว เทศบาลตําบลวังเย็น เทศบาลตําบลทุ่งสะเดา และตําบลหนองแหน) 
เรื่องใดที่ควรได้รับการวางแผนและจัดการโดยเร่งด่วน 

 � น้อยลง  �เท่าเดิม �เพ่ิมขึ้น 
 ปัญหาหลักที่พบและสาเหตุจาก 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3 ตามภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ท่านเล็งเห็นว่าปัญหาด้านการประกอบอาชีพชอง

ประชาชนที่เกิดขึ้นภายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน(ตําบลหัวสําโรง ตําบลแปลงยาว 
เทศบาลตําบลวังเย็น เทศบาลตําบลทุ่งสะเดา และตําบลหนองแหน) เรื่องใดที่ควรได้รับการวางแผนและจัดการ
โดยเร่งด่วน 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.4 ปัญหาด้านอาชีพของประชาชน ที่หน่วยงานของท่านเคยได้รับการร้องเรียนหรือรับทราบปัญหาจากประชาชน 
 �ไม่มี 
 �มีการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหา เรื่อง 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.5 ทิศทางการพัฒนาด้านอาชีพของประชาชนภายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน (ตําบลหัวสําโรง

ตําบลแปลงยาว เทศบาลตําบลวังเย็น เทศบาลตําบลทุ่งสะเดา และตําบลหนองแหน) มุ่งเน้นหรือให้
ความสําคัญในเรื่องใดเป็นพิเศษ 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.6 นโยบายหรือแผนงานของหน่วยงานที่สอดคล้องหรือรองรับการเพ่ิมขึ้นของภาคอุตสาหกรรม หรือ
 นโยบายในการป้องกัน แก้ไข และลดปัญหาด้านอาชีพที่หน่วยงานดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.7 ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับปัญหาด้านอาชีพที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

และอนาคตอันใกล้ (1-3 ปี) 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลของโครงการท่ีดําเนนิการผ่านมา 

3.1  ท่านรู้จักโครงการโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟรสัเมทัล จํากัด 
(TNC) 

       หรือไม ่
 [ ] ไม่รู้จัก (ข้ามไปคําถามส่วนที่ 4) 
 [ ] รู้จัก 
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3.2  ถ้ารู้จัก ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว  
     ของ บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) ทําธุรกิจประเภทใด 

   1] ไม่ทราบ  2]  ทราบ 
  2.1 หลอมตะกั่วที่ใช้แล้ว 
   2.2 หลอมตะกั่วใหม่ 

                                            2.3 อื่น ๆ......... 

3.3  ถ้ารู้จัก ท่านทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 [ ] เจ้าหน้าที่ของ บริษัทไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC)  

[ ] เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ  [ ] เพ่ือนบ้าน    
 [ ] หน่วยงานราชการ    [ ] อ่ืนๆ (ระบุ)…………………… 
3.4  ท่านเคยได้รับผลกระทบโดยตรง จากการดําเนินการในช่วงปีที่ผา่นมา (พ.ศ. 2560) ของโครงการโรงงานหลอม 
       ตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) หรือไม ่
 [ ] ไม่เคยได้รับผลกระทบ  
 [ ] เคยได้รับผลกระทบระบุช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ............................................................................. 
            และรายละเอียดของผลกระทบ........................................................................................................................ 
3.5  ในช่วงปทีี่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) หน่วยงานของท่านเคยร้องเรียน เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงาน 
        หลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทลั จํากัด (TNC) หรือไม่ 
 [ ] ไม่เคย    [ ] เคยส่วนใหญ่เป็น

 ปัญหา………………………………………….…………………………………………………………………………..………………………… 
        ร้องเรียนไปที่ไหน…………………………………………………………………………………………..………………….…………………. 
 ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือไม่ อย่างไร.........………………………………………………………………………..……………………. 

 
ตอนท่ี 4 ความคิดเหน็ต่อโครงการฯ 
4.1  ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด 
       (TNC) จะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      � ไม่ทราบ  

      � ทราบ โดย  
� สื่อประชาสัมพันธ์    � เพ่ือน/ญาติ  � ผู้นําชุมชน 

  � หน่วยงานภาครัฐ    � เจ้าหน้าที่ของโครงการ� อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………….. 
4.2  ท่านคิดว่าการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมเติมของโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจาก 
       แบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วจะส่งผลดีต่อพ้ืนที่และชุมชนอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  �เสริมความมั่นคงเร่ืองกระบวกการผลิต 

�เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น  
� สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

  � มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น  
� หน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีเพ่ือบํารุงท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

   � อ่ืนๆ ระบุ................................. 
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4.3  ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ดังกล่าวมีความสอดคล้องหรือไม่ 
      สอดคล้องกับนโยบาย/แผนการพัฒนาในพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร 
 � สอดคล้อง เน่ืองจาก........................................................................................................................ 
 .............................................................................................................................................................. 
 � ไมส่อดคลอ้ง เน่ืองจาก..................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
4.4  ในกรณีที่โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วจะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบ 
      ให้มีประสิทธิภาพท่านมีความกังวลหรือห่วงใยกับปัญหาด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      � ไม่ม ี  
      � มี ได้แก่ 

 � ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ � มลพิษทางนํ้า    � กลิ่นรบกวน 
 � การแย่งใช้ทรัพยากรนํ้า    � เสียงดังรบกวน   
 � อุบัติเหตุและความปลอดภัย � ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน                

 � การจราจรติดขัด � ขยะที่เพ่ิมขึ้น 
 � การใช้ยาเสพติดและสารกระตุ้น � อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

 � ความพอเพียงของสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจากการเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 
 � ผลกระทบสังคมต่างๆ สบืเน่ืองจากการอพยพเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 
 � อ่ืนๆ ระบุ................................. 
4.5  ท่านมีความเช่ือมั่นในการจัดการและมาตรการกํากับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ี 
       ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) มากน้อยเพียงใด 
 � มั่นใจ เพราะ......................................................................................................................... 
  มั่นใจในระดับไหน  
   � มาก  � ปานกลาง �  น้อย  
 � ไมม่ั่นใจ เพราะ............................................................................................................. 
 � ไม่แน่ใจ เพราะ................................................................................................................................. 
 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ.......................................................................................................... 
4.6 ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการในอนาคตของโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้ 
    งานแล้วควรมีมาตรการหรือดําเนินการอย่างไรบ้างเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและ 
    สุขภาพของประชาชนหรือการดําเนินการดําเนินการใดเพ่ือที่จะลดความวิตกกังวลของชาวบ้านลงได้ และ 
    ช่วยให้ชุมชนและโครงการฯ สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.7  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาพรวมของโครงการในการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      โครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของ บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) 
 � เห็นด้วย เพราะ.................................................................................................................................. 
 � ไม่เห็นด้วย เพราะ.............................................................................................................................. 
 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ............................................................................................................. 
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4.8  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม/ประเด็นที่ท่านต้องการให้โครงการดูแลและระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
 

**ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง** 
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แบบสอบถามเลขที่......................... 

ช่ือพนักงานสัมภาษณ์.....................................................................วัน/เดือน/ปี...................................... 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดน้ี ดําเนินการโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับ
อนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขึ้นทะเบียนกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยได้รับมอบหมายจากบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดให้เป็นผู้ศึกษา
และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการพัฒนาโครงการฯ ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งหน่วยงานราชการเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ การกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรมและเช่ือมโยงสู่แผนงานการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือดูแล
ปกป้องประชาชนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลบทบาท หน้าที่ และภาระงานของหน่วยงาน 
 ส่วนที่ 2 นโยบาย แผนงาน สถานภาพปัญหาของพ้ืนที่ในปัจจุบัน 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
 พร้อมน้ี บริษัทที่ปรึกษาได้แนบเอกสารข้อมูลโครงการเพ่ือประกอบการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามฉบับ
น้ี ทั้งน้ีบริษัทฯใคร่เรียนให้ทราบว่า ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะต้องนํามาประมวลและวิเคราะห์ร่วมในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลที่นําเสนอจะเป็นในลักษณะภาพรวมของกลุ่มหน่วยงานด้านต่างๆโดยผู้ตอบแบบสอบถาม
จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการตอบแบบสอบถามน้ี 
 หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสัมภาษณ์โดยตรง 
ต้องการรับทราบข้อมูลเพ่ิมเติม หรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ เก่ียวกับโครงการฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
เอนไวรอนเมนทัล  มูฟเม้นท์ จํากัด  ได้ที่คุณวิไลลักขณา  จันทร์หอม โทรศัพท์ 094-646-2453 และ
คุณกัลยา  เสนอกลาง  โทรศัพท์ 02-1569397, 086-2520475 และหากท่านแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม
แล้วเสร็จกรุณาส่งกลับมาได้ตามช่องทาง ดังน้ี 

1. ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ t.s.andpublic@gmail.com/kanlaya.envimove@gmail.com, envimove@gmail.com 
2. โทรสาร 02-1569319 

 
ขอขอบพระคณุเปน็อย่างสูงมา ณ ที่นี้  

 
 

ชุดที่ 1 หน่วยงานราชการ (ด้านการศึกษา) 
แบบสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเหน็ของประชาชน 

โครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ทีผ่่านการใช้งานแล้วของ บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทลั จํากัด 
โดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์และหน่วยงาน 

1.1 ช่ือโรงเรียน ..................................................................................... 
1.2 ช่ือสกุล .....................................................................ตําแหน่ง ...................................................... 
1.3 อายุ .............................. ปี  
1.4 การศึกษาสูงสดุ ............................................................................. 

� ประถมศึกษา  � มัธยมศึกษา  � อาชีวศึกษา/ปวช./ปวส.   
� อนุปริญญา/ปวส. � ปริญญาตร ี  � ปรญิญาโท  � ปรญิญาเอก 

1.5 ระยะเวลาที่ท่านทํางานอยู่ ณ สถานทีแ่ห่งน้ี ......................... ปี 
 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลพืน้ฐานของสถาบนั 

2.1 ขนาดสถาบัน 
� โรงเรียนขนาดเล็ก  � โรงเรียนขนาดกลาง  � โรงเรียนขนาดใหญ ่

2.2 สังกัดของสถาบัน  
� สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
� สังกัด สพม. 
� สังกัด เทศบาล 
� สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
� สํานักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเยาวชน 
� อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................... 

2.3 ระดับช้ันที่เปิดสอน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
� อนุบาล � ประถมศึกษา � มัธยมศึกษาตอนต้น    � มัธยมศึกษาตอนปลาย 
� ปวช.-ปวส. � อนุปริญญา � อุดมศึกษา 

2.4 ปีที่ก่อต้ัง....................................... 
2.5 จํานวนนักเรียน .......................................... คน จํานวนครู ................................. คน 
2.6 อาคารเรียน ................................................ หลัง จํานวนห้องเรียน ......................ห้อง 
2.7 คุณภาพการศึกษาของนักเรียนอยู่ในระดับ 

� เกณฑ์ดีมาก � เกณฑ์ดี � เกณฑ์ปานกลาง     � เกณฑ์ตํ่า 
2.8 ฐานะทางครอบครัวของนักเรียนอยู่ในระดับ 

� ฐานะครอบครัวยากจน  � ฐานะครอบครัวปานกลาง-ยากจน 
� ฐานะครอบครัวดี-ปานกลาง  � ฐานะครอบครัวดี-ร่ํารวย 

2.9 สถานภาพทางครอบครัวของนักเรียนที่พบในโรงเรียน  
� มีปัญหาพ่อ-แม่หย่าร้าง     � เด็กอยู่กับญาติ ตา ยาย    � เป็นเด็กมาจากต่างจังหวัดกับพ่อแม่ 
� เด็กไม่ได้รับการดูแลจากพ่อแม่เน่ืองจากพ่อแม่ต้องออกไปทํางาน  
� อ่ืนๆ (ระบุ)................................................... 

2.10 อาชีพของผู้ปกครองส่วนใหญ ่
� รับจ้างทั่วไป � ค้าขาย/กิจการส่วนตัว � พนักงานบริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม 
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� รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ � เกษตรกรรม � อ่ืนๆ.......................................... 
2.11 ปัญหาที่สําคญัที่สุดที่ทางโรงเรียนประสบอยู่ในปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล้ (ไม่เกิน 3 ปี) (ปัญหาการบรหิาร 

ปัญหานักเรียน ปัญหาการเรียนการสอน ฯลฯ)  
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................................... 

2.12 กิจกรรมที่ต้องควรสนับสนุนหรือพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็งหรอืคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................................... 

2.13 ที่ผ่านมาหน่วยงานหรือเอกชนรายใดบ้างนอกจากสังกัดกระทรวงศึกษาที่เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมหรอื
ดําเนินการร่วมกับโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพทางการศึกษา 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................................... 

2.14 โครงการหรือกิจกรรมใดบ้างที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 
1. ......................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................... 
5. ......................................................................................................................................................... 

 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลของโครงการท่ีดําเนนิการผ่านมา 

3.1  ท่านรู้จักโครงการโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟรสัเมทัล จํากัด (TNC) 
       หรือไม ่
 [ ] ไม่รู้จัก (ข้ามไปคําถามส่วนที่ 4) 
 [ ] รู้จัก 
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3.2  ถ้ารู้จัก ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของ   
     บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) ทําธุรกิจประเภทใด 

   1] ไม่ทราบ  2]  ทราบ 
  2.1 หลอมตะกั่วที่ใช้แล้ว 
   2.2 หลอมตะกั่วใหม่ 

                                            2.3 อื่น ๆ......... 

3.3  ถ้ารู้จัก ท่านทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 [ ] เจ้าหน้าที่ของ บริษัทไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC)  

[ ] เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ  [ ] เพ่ือนบ้าน    
 [ ] หน่วยงานราชการ    [ ] อ่ืนๆ (ระบุ)…………………… 
3.4  ท่านเคยได้รับผลกระทบโดยตรง จากการดําเนินการในช่วงปีที่ผา่นมา (พ.ศ. 2560) ของโครงการโรงงานหลอม 
       ตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) หรือไม ่
 [ ] ไม่เคยได้รับผลกระทบ  
 [ ] เคยได้รับผลกระทบระบุช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ............................................................................. 
            และรายละเอียดของผลกระทบ........................................................................................................................ 
3.5  ในช่วงปทีี่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) หน่วยงานของท่านเคยร้องเรียน เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงาน 
        หลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทลั จํากัด (TNC) หรือไม่ 
 [ ] ไม่เคย    [ ] เคยส่วนใหญ่เป็น

 ปัญหา………………………………………….…………………………………………………………………………..………………………… 
        ร้องเรียนไปที่ไหน…………………………………………………………………………………………..………………….…………………. 
 ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือไม่ อย่างไร.........………………………………………………………………………..……………………. 

 
ตอนท่ี 4 ความคิดเหน็ต่อโครงการฯ 
4.1  ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด 
       (TNC) จะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      � ไม่ทราบ  

      � ทราบ โดย  
� สื่อประชาสัมพันธ์    � เพ่ือน/ญาติ  � ผู้นําชุมชน 

  � หน่วยงานภาครัฐ    � เจ้าหน้าที่ของโครงการ� อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………….. 
4.2  ท่านคิดว่าการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมเติมของโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจาก 
       แบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วจะส่งผลดีต่อพ้ืนที่และชุมชนอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  �เสริมความมั่นคงเร่ืองกระบวกการผลิต 

�เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น  
� สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

  � มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น  
� หน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีเพ่ือบํารุงท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

   � อ่ืนๆ ระบุ................................. 
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4.3  ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ดังกล่าวมีความสอดคล้องหรือไม่ 
      สอดคล้องกับนโยบาย/แผนการพัฒนาในพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร 
 � สอดคล้อง เน่ืองจาก........................................................................................................................ 
 .............................................................................................................................................................. 
 � ไมส่อดคลอ้ง เน่ืองจาก..................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
4.4  ในกรณีที่โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วจะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบ 
      ให้มีประสิทธิภาพท่านมีความกังวลหรือห่วงใยกับปัญหาด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      � ไม่ม ี  
      � มี ได้แก่ 

 � ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ � มลพิษทางนํ้า    � กลิ่นรบกวน 
 � การแย่งใช้ทรัพยากรนํ้า    � เสียงดังรบกวน   
 � อุบัติเหตุและความปลอดภัย � ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน                

 � การจราจรติดขัด � ขยะที่เพ่ิมขึ้น 
 � การใช้ยาเสพติดและสารกระตุ้น � อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

 � ความพอเพียงของสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจากการเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 
 � ผลกระทบสังคมต่างๆ สบืเน่ืองจากการอพยพเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 
 � อ่ืนๆ ระบุ................................. 
4.5  ท่านมีความเช่ือมั่นในการจัดการและมาตรการกํากับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ี 
       ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) มากน้อยเพียงใด 
 � มั่นใจ เพราะ......................................................................................................................... 
  มั่นใจในระดับไหน  
   � มาก  � ปานกลาง �  น้อย  
 � ไมม่ั่นใจ เพราะ............................................................................................................. 
 � ไม่แน่ใจ เพราะ................................................................................................................................. 
 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ.......................................................................................................... 
4.6 ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการในอนาคตของโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้ 
    งานแล้วควรมีมาตรการหรือดําเนินการอย่างไรบ้างเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและ 
    สุขภาพของประชาชนหรือการดําเนินการดําเนินการใดเพ่ือที่จะลดความวิตกกังวลของชาวบ้านลงได้ และ 
    ช่วยให้ชุมชนและโครงการฯ สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.7  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาพรวมของโครงการในการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      โครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของ บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) 
 � เห็นด้วย เพราะ.................................................................................................................................. 
 � ไม่เห็นด้วย เพราะ.............................................................................................................................. 
 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ............................................................................................................. 
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4.8  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม/ประเด็นที่ท่านต้องการให้โครงการดูแลและระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
 

**ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง** 
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แบบสอบถามเลขที่......................... 

ช่ือพนักงานสัมภาษณ์.....................................................................วัน/เดือน/ปี...................................... 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดน้ี ดําเนินการโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับ
อนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขึ้นทะเบียนกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยได้รับมอบหมายจากบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดให้เป็นผู้ศึกษา
และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการพัฒนาโครงการฯ ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งหน่วยงานราชการเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ การกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรมและเช่ือมโยงสู่แผนงานการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือดูแล
ปกป้องประชาชนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลบทบาท หน้าที่ และภาระงานของหน่วยงาน 
 ส่วนที่ 2 นโยบาย แผนงาน สถานภาพปัญหาของพ้ืนที่ในปัจจุบัน 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
 พร้อมน้ี บริษัทที่ปรึกษาได้แนบเอกสารข้อมูลโครงการเพ่ือประกอบการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามฉบับ
น้ี ทั้งน้ีบริษัทฯใคร่เรียนให้ทราบว่า ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะต้องนํามาประมวลและวิเคราะห์ร่วมในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลที่นําเสนอจะเป็นในลักษณะภาพรวมของกลุ่มหน่วยงานด้านต่างๆโดยผู้ตอบแบบสอบถาม
จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการตอบแบบสอบถามน้ี 
 หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสัมภาษณ์โดยตรง 
ต้องการรับทราบข้อมูลเพ่ิมเติม หรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ เก่ียวกับโครงการฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
เอนไวรอนเมนทัล  มูฟเม้นท์ จํากัด  ได้ที่คุณวิไลลักขณา  จันทร์หอม โทรศัพท์ 094-646-2453 และ
คุณกัลยา  เสนอกลาง  โทรศัพท์ 02-1569397, 086-2520475 และหากท่านแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม
แล้วเสร็จกรุณาส่งกลับมาได้ตามช่องทาง ดังน้ี 

1. ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ t.s.andpublic@gmail.com/kanlaya.envimove@gmail.com, envimove@gmail.com 
2. โทรสาร 02-1569319 

 
ขอขอบพระคณุเปน็อย่างสูงมา ณ ที่นี้  

 
 

ชุดที่ 1 หน่วยงานราชการ (ด้านศาสนา) 
แบบสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเหน็ของประชาชน 

โครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ทีผ่่านการใช้งานแล้วของ บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทลั จํากัด 
โดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์และหน่วยงาน 

วัด..........................................................................ต้ังอยู่ที่หมู่.............................................................................. 
ตําบล....................................................อําเภอ...................................................จังหวัด....................................... 
1.1 ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์..................................................................................................................................... 
1.2 ตําแหน่ง.................................................................................................................................................. 
1.3 สังกัด....................................................................................................................................................... 
1.4 ปีที่ก่อต้ัง................................................................................................................................................. 
1.5 สถานที่สําคญัในวัด................................................................................................................................ 
1.6 ระยะเวลาที่ท่านจําพรรษาอยู่ ณ สถานที่แห่งน้ี..............................................................พรรษา 
1.7 ท่านเป็นคนภูมิลําเนาเดิมที่น่ีหรือไม่ 

� ภูมิลําเนาเดิมที่น้ี  � ย้ายมาจากที่อ่ืน ระบุ............................................................ 
 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลในชุมชน 
2.1 ลักษณะการอาศัยวัดและศาสนาเป็นที่พ่ึงพิงด้านจิตใจตามวิถีชีวิตไทยของชุมชนในปัจจุบันมีการ เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างไรบ้าง 
 � การตักบาตร ทําบุญตามบ้าน   [ ] ลดลง  []เท่าเดิม  [] มากขึน้  [ ] ไม่มีแล้ว 
 � การถือศีล ปฏิบัติธรรมของชาวบ้าน  [ ] ลดลง  []เท่าเดิม  [] มากขึน้  [ ] ไม่มีแล้ว 
 � การเข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรมของชาวบ้าน [ ] ลดลง  []เท่าเดิม  [] มากขึน้  [ ] ไมม่ีแล้ว 
 � การให้ความเคารพนับถือพระสงฆ์  [ ] ลดลง  []เท่าเดิม  [] มากขึน้  [ ] ไม่มีแล้ว 
 � การกลัวเกรงต่อบาปและการทําความช่ัว           [ ] ลดลง  []เท่าเดิม  [] มากขึ้น  [ ] ไม่มีแล้ว 
 � การมีวัดเป็นที่ศึกษาหาความรู้   [ ] ลดลง  []เท่าเดิม  [] มากขึน้  [ ] ไม่มีแล้ว 
 � วัดเป็นที่ขอคําปรึกษาและที่พ่ึงทางใจ  [ ] ลดลง  []เท่าเดิม  [] มากขึน้  [ ] ไม่มีแล้ว 
 � การบริจาคบํารุงศาสนาของชาวบ้าน  [ ] ลดลง  []เท่าเดิม  [] มากขึน้  [ ] ไม่มีแล้ว 
 � เป็นสถานที่จัดงานประเพณีที่สําคัญ 
     เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ ปีใหม่ ฯลฯ  [ ] ลดลง  [ ]เท่าเดิม  [] มากขึ้น  [ ] ไม่มแีล้ว 
 � วัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน  [ ] ลดลง  []เท่าเดิม  [] มากขึน้  [ ] ไม่มีแล้ว 
 � การมาขอให้ต้ังช่ือของเด็กที่เกิดใหม ่  [ ] ลดลง  []เท่าเดิม  [] มากขึน้  [ ] ไม่มีแล้ว 
 � การที่พ่อแม่พาลูก เด็กเลก็ มาทําบุญที่วัด [ ] ลดลง  []เท่าเดิม  [] มากขึน้  [ ] ไม่มีแล้ว 
2.2 ลักษณะการเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา/วัฒนธรรม/งานบุญของชาวบ้านในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด 
 � ไม่ม ี  � ม ีได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   � ชาวบ้านยังเข้าร่วมอยู่มาก ทั้งวันพระและวันสําคัญทางศาสนา 
   � ชาวบ้านเขา้ร่วมพอสมควร ส่วนใหญ่เฉพาะวันพระใหญ่หรือวันสําคญัทางศาสนา 
   � ชาวบ้านเข้าร่วมน้อยลงกว่าเดิม ทั้งวันพระและวันสําคญัทางศาสนา 
   � ชาวบ้านแทบไม่ร่วมเลย เหลือเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ 
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2.3 ปัจจุบันทางวัดได้รับความเดือดร้อน/รําคาญจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือไม ่อย่างไร 
 � ไม่ม ี  � ม ีได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
            � ฝุน่ละอองและมลพิษทางอากาศ � มลพิษทางนํ้า    � กลิ่นรบกวน 
            � ขาดแคลนนํ้า � เสียงดังรบกวน � อุบัติเหตุและความปลอดภัย 
            � ขยะที่เพ่ิมขึ้น � อ่ืนๆ ระบุ...................................... 
 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลของโครงการท่ีดําเนนิการผ่านมา 

3.1  ท่านรู้จักโครงการโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟรสัเมทัล จํากัด (TNC) 
       หรือไม ่
 [ ] ไม่รู้จัก (ข้ามไปคําถามส่วนที่ 4) 
 [ ] รู้จัก 
3.2  ถ้ารู้จัก ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของ   
     บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) ทําธุรกิจประเภทใด 

   1] ไม่ทราบ  2]  ทราบ 
  2.1 หลอมตะกั่วที่ใช้แล้ว 
   2.2 หลอมตะกั่วใหม่ 

                                            2.3 อื่น ๆ......... 

3.3  ถ้ารู้จัก ท่านทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 [ ] เจ้าหน้าที่ของ บริษัทไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC)  

[ ] เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ  [ ] เพ่ือนบ้าน    
 [ ] หน่วยงานราชการ    [ ] อ่ืนๆ (ระบุ)…………………… 
3.4  ท่านเคยได้รับผลกระทบโดยตรง จากการดําเนินการในช่วงปีที่ผา่นมา (พ.ศ. 2560) ของโครงการโรงงานหลอม 
       ตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) หรือไม ่
 [ ] ไม่เคยได้รับผลกระทบ  
 [ ] เคยได้รับผลกระทบระบุช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ............................................................................. 
            และรายละเอียดของผลกระทบ........................................................................................................................ 
3.5  ในช่วงปทีี่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) หน่วยงานของท่านเคยร้องเรียน เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงาน 
        หลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทลั จํากัด (TNC) หรือไม่ 
 [ ] ไม่เคย    [ ] เคยส่วนใหญ่เป็น

 ปัญหา………………………………………….…………………………………………………………………………..………………………… 
        ร้องเรียนไปที่ไหน…………………………………………………………………………………………..………………….…………………. 
 ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือไม่ อย่างไร.........………………………………………………………………………..……………………. 
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ตอนท่ี 4 ความคิดเหน็ต่อโครงการฯ 
4.1  ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด 
       (TNC) จะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      � ไม่ทราบ  

      � ทราบ โดย  
� สื่อประชาสัมพันธ์    � เพ่ือน/ญาติ  � ผู้นําชุมชน 

  � หน่วยงานภาครัฐ    � เจ้าหน้าที่ของโครงการ� อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………….. 
4.2  ท่านคิดว่าการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมเติมของโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจาก 
       แบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วจะส่งผลดีต่อพ้ืนที่และชุมชนอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  �เสริมความมั่นคงเร่ืองกระบวกการผลิต 

�เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น  
� สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

  � มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น  
� หน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีเพ่ือบํารุงท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

   � อ่ืนๆ ระบุ................................. 
4.3  ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ดังกล่าวมีความสอดคล้องหรือไม่ 
      สอดคล้องกับนโยบาย/แผนการพัฒนาในพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร 
 � สอดคล้อง เน่ืองจาก........................................................................................................................ 
 .............................................................................................................................................................. 
 � ไมส่อดคลอ้ง เน่ืองจาก..................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
4.4  ในกรณีที่โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วจะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบ 
      ให้มีประสิทธิภาพท่านมีความกังวลหรือห่วงใยกับปัญหาด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      � ไม่ม ี  
      � มี ได้แก่ 

 � ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ � มลพิษทางนํ้า    � กลิ่นรบกวน 
 � การแย่งใช้ทรัพยากรนํ้า    � เสียงดังรบกวน   
 � อุบัติเหตุและความปลอดภัย � ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน                

 � การจราจรติดขัด � ขยะที่เพ่ิมขึ้น 
 � การใช้ยาเสพติดและสารกระตุ้น � อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

 � ความพอเพียงของสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจากการเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 
 � ผลกระทบสังคมต่างๆ สบืเน่ืองจากการอพยพเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 
 � อ่ืนๆ ระบุ................................. 
4.5  ท่านมีความเช่ือมั่นในการจัดการและมาตรการกํากับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ี 
       ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) มากน้อยเพียงใด 
 � มั่นใจ เพราะ......................................................................................................................... 
  มั่นใจในระดับไหน  
   � มาก  � ปานกลาง �  น้อย  
 � ไมม่ั่นใจ เพราะ............................................................................................................. 
 � ไม่แน่ใจ เพราะ................................................................................................................................. 
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ศึกษาโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด  หน้า5/5 

 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ.......................................................................................................... 
4.6 ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการในอนาคตของโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้ 
    งานแล้วควรมีมาตรการหรือดําเนินการอย่างไรบ้างเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและ 
    สุขภาพของประชาชนหรือการดําเนินการดําเนินการใดเพ่ือที่จะลดความวิตกกังวลของชาวบ้านลงได้ และ 
    ช่วยให้ชุมชนและโครงการฯ สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.7  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาพรวมของโครงการในการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      โครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของ บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) 
 � เห็นด้วย เพราะ.................................................................................................................................. 
 � ไม่เห็นด้วย เพราะ.............................................................................................................................. 
 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ............................................................................................................. 
 
4.8  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม/ประเด็นที่ท่านต้องการให้โครงการดูแลและระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
 

**ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง** 

 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  
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แบบสอบถามเลขที่......................... 

ช่ือพนักงานสัมภาษณ์.....................................................................วัน/เดือน/ปี...................................... 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดน้ี ดําเนินการโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับ
อนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขึ้นทะเบียนกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยได้รับมอบหมายจากบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดให้เป็นผู้ศึกษา
และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการพัฒนาโครงการฯ ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งหน่วยงานราชการเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ การกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรมและเช่ือมโยงสู่แผนงานการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือดูแล
ปกป้องประชาชนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลบทบาท หน้าที่ และภาระงานของหน่วยงาน 
 ส่วนที่ 2 นโยบาย แผนงาน สถานภาพปัญหาของพ้ืนที่ในปัจจุบัน 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
 พร้อมน้ี บริษัทที่ปรึกษาได้แนบเอกสารข้อมูลโครงการเพ่ือประกอบการแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามฉบับ
น้ี ทั้งน้ีบริษัทฯใคร่เรียนให้ทราบว่า ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะต้องนํามาประมวลและวิเคราะห์ร่วมในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลที่นําเสนอจะเป็นในลักษณะภาพรวมของกลุ่มหน่วยงานด้านต่างๆโดยผู้ตอบแบบสอบถาม
จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการตอบแบบสอบถามน้ี 
 หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสัมภาษณ์โดยตรง 
ต้องการรับทราบข้อมูลเพ่ิมเติม หรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ เก่ียวกับโครงการฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
เอนไวรอนเมนทัล  มูฟเม้นท์ จํากัด  ได้ที่คุณวิไลลักขณา  จันทร์หอม โทรศัพท์ 094-646-2453 และ
คุณกัลยา  เสนอกลาง  โทรศัพท์ 02-1569397, 086-2520475 และหากท่านแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม
แล้วเสร็จกรุณาส่งกลับมาได้ตามช่องทาง ดังน้ี 

1. ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ t.s.andpublic@gmail.com/kanlaya.envimove@gmail.com, envimove@gmail.com 
2. โทรสาร 02-1569319 

 
ขอขอบพระคณุเปน็อย่างสูงมา ณ ที่นี้  

 
 
 

 

ชุดที่ 1 สถานประกอบการ 
แบบสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเหน็ของประชาชน 

โครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใชง้านแล้วของ บริษัท ไทย นนัเฟอรัสเมทลั จํากัด 
โดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  

ศึกษาโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด  หน้า2/4 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูส้ัมภาษณ์และข้อมูลบทบาท หน้าที่ และภาระงานของหน่วยงาน 
1.1 ช่ือ-สกุล...............................................................................ตําแหน่ง..................................................... 
1.2 ช่ือหน่วยงานที่สังกัด.............................................................................................................................. 
1.3 การศึกษาสูงสดุ...................................................................................................................................... 
1.4 อายุ......................ปี 
1.5 ระยะเวลาที่ท่านทํางานอยู่ ณ สถานทีแ่ห่งน้ี......................................ปี 
1.6 บทบาทและภารกิจหลักของหน่วยงาน.................................................................................................. 
1.7 ขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ......................................................................................................................... 
 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ ทางด้านเศรษฐกิจ 

2.1  โรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ ของท่านเปิดดําเนินการกิจการมาแล้วประมาณ ...................ปี 

2.2  โรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ ของท่านประกอบกิจการประเภท………….…………………….………................ 

2.3  โรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการมีบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด จํานวน...................คน 
 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลของโครงการท่ีดําเนนิการผ่านมา 

3.1  ท่านรู้จักโครงการโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟรสัเมทัล จํากัด (TNC) 
       หรือไม ่
 [ ] ไม่รู้จัก (ข้ามไปคําถามส่วนที่ 4) 
 [ ] รู้จัก 
3.2  ถ้ารู้จัก ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของ   
     บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) ทําธุรกิจประเภทใด 

   1] ไม่ทราบ  2]  ทราบ 
  2.1 หลอมตะกั่วที่ใช้แล้ว 
   2.2 หลอมตะกั่วใหม่ 

                                            2.3 อื่น ๆ......... 

3.3  ถ้ารู้จัก ท่านทราบจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 [ ] เจ้าหน้าที่ของ บริษัทไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC)  

[ ] เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ  [ ] เพ่ือนบ้าน    
 [ ] หน่วยงานราชการ    [ ] อ่ืนๆ (ระบุ)…………………… 
3.4  ท่านเคยได้รับผลกระทบโดยตรง จากการดําเนินการในช่วงปีที่ผา่นมา (พ.ศ. 2560) ของโครงการโรงงานหลอม 
       ตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) หรือไม ่
 [ ] ไม่เคยได้รับผลกระทบ  
 [ ] เคยได้รับผลกระทบระบุช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ............................................................................. 
            และรายละเอียดของผลกระทบ........................................................................................................................ 
 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  

ศึกษาโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด  หน้า3/4 

3.5  ในช่วงปทีี่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) หน่วยงานของท่านเคยร้องเรียน เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงาน 
        หลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทลั จํากัด (TNC) หรือไม่ 
 [ ] ไม่เคย    [ ] เคยส่วนใหญ่เป็น

 ปัญหา………………………………………….…………………………………………………………………………..………………………… 
        ร้องเรียนไปที่ไหน…………………………………………………………………………………………..………………….…………………. 
 ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือไม่ อย่างไร.........………………………………………………………………………..……………………. 

 
ตอนท่ี 4 ความคิดเหน็ต่อโครงการฯ 
4.1  ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด 
       (TNC) จะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      � ไม่ทราบ  

      � ทราบ โดย  
� สื่อประชาสัมพันธ์    � เพ่ือน/ญาติ  � ผู้นําชุมชน 

  � หน่วยงานภาครัฐ    � เจ้าหน้าที่ของโครงการ� อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………….. 
4.2  ท่านคิดว่าการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมเติมของโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจาก 
       แบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วจะส่งผลดีต่อพ้ืนที่และชุมชนอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  �เสริมความมั่นคงเร่ืองกระบวกการผลิต 

�เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น  
� สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

  � มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น  
� หน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีเพ่ือบํารุงท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

   � อ่ืนๆ ระบุ................................. 
4.3  ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้ว ดังกล่าวมีความสอดคล้องหรือไม่ 
      สอดคล้องกับนโยบาย/แผนการพัฒนาในพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร 
 � สอดคล้อง เน่ืองจาก........................................................................................................................ 
 .............................................................................................................................................................. 
 � ไมส่อดคลอ้ง เน่ืองจาก..................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 
4.4  ในกรณีที่โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วจะมีการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบ 
      ให้มีประสิทธิภาพท่านมีความกังวลหรือห่วงใยกับปัญหาด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      � ไม่ม ี  
      � มี ได้แก่ 

 � ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ � มลพิษทางนํ้า    � กลิ่นรบกวน 
 � การแย่งใช้ทรัพยากรนํ้า    � เสียงดังรบกวน   
 � อุบัติเหตุและความปลอดภัย � ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน                

 � การจราจรติดขัด � ขยะที่เพ่ิมขึ้น 
 � การใช้ยาเสพติดและสารกระตุ้น � อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

 � ความพอเพียงของสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจากการเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 
 � ผลกระทบสังคมต่างๆ สบืเน่ืองจากการอพยพเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น/ประชากรแฝง 



โครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัดบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  

ศึกษาโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จํากัด  หน้า4/4 

 � อ่ืนๆ ระบุ................................. 
4.5  ท่านมีความเช่ือมั่นในการจัดการและมาตรการกํากับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ี 
       ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) มากน้อยเพียงใด 
 � มั่นใจ เพราะ......................................................................................................................... 
  มั่นใจในระดับไหน  
   � มาก  � ปานกลาง �  น้อย  
 � ไมม่ั่นใจ เพราะ............................................................................................................. 
 � ไม่แน่ใจ เพราะ................................................................................................................................. 
 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ.......................................................................................................... 
4.6 ท่านคิดว่าการพัฒนาโครงการในอนาคตของโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้ 
    งานแล้วควรมีมาตรการหรือดําเนินการอย่างไรบ้างเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและ 
    สุขภาพของประชาชนหรือการดําเนินการดําเนินการใดเพ่ือที่จะลดความวิตกกังวลของชาวบ้านลงได้ และ 
    ช่วยให้ชุมชนและโครงการฯ สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.7  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาพรวมของโครงการในการเปลี่ยนเตาหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
      โครงการโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วของ บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด (TNC) 
 � เห็นด้วย เพราะ.................................................................................................................................. 
 � ไม่เห็นด้วย เพราะ.............................................................................................................................. 
 � ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ............................................................................................................. 
 
4.8  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม/ประเด็นที่ท่านต้องการให้โครงการดูแลและระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ 
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................ 
 

**ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง** 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก งภาคผนวก ง--22  

ตารางสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  

และผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน 



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

207 100.0 181 38.4 290 61.6 471 100.0 678 100.0

1 เพศ

- หญิง 121 58.5 112 61.9 160 55.2 272 57.7 393 58.0

- ชาย 86 41.5 69 38.1 130 44.8 199 42.3 285 42.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

2 อำยุ

- 20-30 ปี 14 6.8 13 7.2 14 4.8 27 5.7 41 6.0

- 31-40 ปี 40 19.3 45 24.9 63 21.7 108 22.9 148 21.8

- 41-50 ปี 63 30.4 46 25.4 93 32.1 139 29.5 202 29.8

- 51-60 ปี 60 29.0 38 21.0 78 26.9 116 24.7 176 26.0

- 61 ปีข้ึนไป 30 14.5 39 21.5 42 14.5 81 17.2 111 16.4

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

3 สถำนภำพในครัวเรือน

- หัวหน้าครัวเรือน 96 46.4 89 49.2 152 52.4 241 51.2 337 49.7

- คู่สมรส 93 44.9 73 40.3 108 37.2 181 38.4 274 40.4

- บุตร/บุตรเขย/สะใภ้ 10 4.9 10 5.5 20 6.9 30 6.4 40 5.9

- พ่ี/น้อง 3 1.4 1 0.6 1 0.3 2 0.4 5 0.7

- บิดา/มารดา 4 1.9 7 3.8 8 2.9 15 3.2 19 2.9

- อ่ืนๆ ผู้อาศัย 1 0.5 1 0.6 1 0.3 2 0.4 3 0.4

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

4

- พุทธ 207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

5

- ไม่ได้เรียนหนังสือ 3 1.4 6 3.2 4 1.4 10 2.1 13 1.9

- ประถมศึกษา 95 45.9 91 48.7 147 50.7 238 49.9 333 48.7

- มัธยมศึกษาตอนต้น 35 16.9 37 19.8 55 19.0 92 19.2 127 18.6

- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 39 18.8 34 18.2 56 19.3 90 18.9 129 18.9

- อนุปริญญา/ปวส. 20 9.7 12 6.4 16 5.5 28 5.9 48 7.0

- ปริญญาตรี 14 6.8 7 3.7 12 4.1 19 4.0 33 4.8

- สูงกว่าปริญญาตรี 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1

207 100.0 187 100.0 290 100.0 477 100.0 684 100.0

รวมท้ังหมด
รายการ

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์

รวม

รวม

รวม

กำรนับถือศำสนำ

รวม

ระดับกำรศึกษำ

รวม

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

หนา้ที ่1



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

1 ข้อมูลสมำชิกในครัวเรือน

(1) จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนท่ีอยู่ประจ ำ 

- ไม่มี 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 1-3 คน 82 39.6 83 45.9 113 39.0 196 41.6 278 41.1

 4-6 คน 119 57.5 93 51.5 168 57.9 261 55.4 380 56.0

 7-10 คน 6 2.9 5 2.8 9 3.1 14 3.0 20 2.9

 มากกว่า 10 คนข้ึนไป 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

- ชาย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- ไม่มี 4 1.9 9 5.0 10 3.4 19 4.1 23 3.4

 1-3 คน 198 95.7 165 91.1 267 92.1 432 91.7 630 92.9

 4-6 คน 5 2.4 7 3.9 13 4.5 20 4.2 25 3.7

 7-10 คน 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.1 678 100.0

- หญิง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- ไม่มี 3 1.4 3 1.7 5 1.7 8 1.7 11 1.6

 1-3 คน 193 93.3 168 92.8 272 93.8 440 93.4 633 93.4

 4-6 คน 11 5.3 10 5.5 13 4.5 23 4.9 34 5.0

 7-10 คน 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 101.0 290 102.0 471 103.0 678 100.0

(2) จ ำนวนสมำชิกจ ำแนกตำมกำรมีงำนท ำ

- มีงานท า 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- ไม่มี 2 1.0 10 5.5 0 0.0 10 2.1 12 1.8

 1-3 คน 179 86.5 158 87.3 243 83.8 401 85.1 580 85.5

 4-6 คน 26 12.6 13 7.2 46 15.9 59 12.6 85 12.6

 7-10 คน 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 1 0.1

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.1 678 100.0

- ไม่มีงานท า 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- ไม่มี 46 22.2 48 26.5 76 26.2 124 26.3 170 25.1

 1-3 คน 153 73.9 126 69.6 209 72.1 335 71.1 488 72.0

 4-6 คน 8 3.9 7 3.9 5 1.7 12 2.6 20 2.9

 7-10 คน 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.1 678 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูลสภาพสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือน

รวม

หนา้ที ่2



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

1) จ ำนวนสมำชิกประกอบอำชีพ มีรำยได้

- ไม่มี 9 4.3 11 6.1 5 1.7 16 3.4 25 3.7

 1-3 คน 177 85.5 157 86.7 249 85.9 406 86.2 583 86.0

 4-6 คน 21 10.2 13 7.2 36 12.4 49 10.4 70 10.3

 7-10 คน 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

2) จ ำนวนสมำชิกเรียนหนังสือ

- ไม่มี 77 37.2 71 39.2 115 39.7 186 39.5 263 38.8

 1-3 คน 130 62.8 108 59.7 174 60.0 282 59.9 412 60.8

 4-6 คน 0 0.0 2 1.1 1 0.3 3 0.6 3 0.4

 7-10 คน 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

3) จ ำนวนสมำชิกผู้สูงอำยุ

- ไม่มี 152 73.4 120 66.3 200 69.0 320 67.9 472 69.6

 1-3 คน 55 26.6 61 33.7 90 31.0 151 32.1 206 30.4

 4-6 คน 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 7-10 คน 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

4) จ ำนวนสมำชิกอ่ืน ๆ (เด็กอ่อน/แม่บ้ำน/พิกำร/โรคประสำท)

- ไม่มี 183 88.4 162 89.5 274 94.5 436 92.6 619 91.3

 1-3 คน 24 11.6 19 10.5 16 5.5 35 7.4 59 8.7

 4-6 คน 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 7-10 คน 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

(3) ในครอบครัวมีบุคคลเหล่ำน้ีหรือไม่

- ไม่มี 128 61.8 112 61.9 179 61.7 291 61.8 419 61.8

- มีเด็กอ่อน ทำรก เด็กก่อนวัยเรียน (น้อยกว่ำ 5 ปี)

 1-3 คน 22 10.6 11 6.1 15 5.2 26 5.5 48 5.2

- มีคนชรำ ผู้สูงอำยุ (มำกกว่ำ 60 ปี)

 1-3 คน 55 26.6 58 32.0 94 32.5 152 32.3 207 30.5

- มีหญิงมีครรภ์

 1-3 คน 2 1.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 3 0.4

- สตรีให้นมบุตร

 1-3 คน 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- ผู้ป่วยเป็นโรคเร้ือรัง

 1-3 คน 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

รวม

รวม

รวม

รวม

หนา้ที ่3



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

- มีผู้ป่วยท่ีอยู่ระหว่ำงกำรพักรักษำตัวหรือพักฟ้ืน 

 1-3 คน 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- มีผู้พิกำร ลักษณควำมพิกำร เดินไม่ได้

 1-3 คน 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 1 0.1

- มีพ่อแม่เล้ียงเด่ียว (พ่อหรือแม่ท่ีเล้ียงลูกโดยล ำพัง) ลูกบุญธรรม

 1-3 คน 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- มีแรงงำนต่ำงด้ำว

 1-3 คน 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- มีผู้ท่ีท ำงำนในโรงงำนหลอมตะก่ัวหรือรับจ้ำงผ่ำแบตเตอร่ี 

 1-3 คน 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

(4) กลุ่มคนข้ำงต้นท่ีท่ำนเป็นห่วงมำกท่ีสุดว่ำจะได้รับผลกระทบจำกโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้วคือ 

- ไม่มี 176 85.0 150 82.9 224 77.2 374 79.4 550 81.1

- ผู้สูงอายุ 24 11.6 29 16.0 45 15.5 74 15.7 98 14.5

- เด็ก 7 3.4 2 1.1 18 6.3 20 4.3 27 4.0

- หญิงต้ังครรภ์ 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 1 0.1

- บุคคลในครัวเรือน 0 0.0 0 0.0 2 0.7 2 0.4 2 0.3

207 100.0 181 100.0 290 100.1 471 100.1 678 100.0

2 อำชีพหลักของท่ำน

- เกษตรกรรม 14 6.8 8 4.4 30 10.3 38 8.1 52 7.9

● มันส าปะหลัง 1 0.5 0 0.0 2 0.7 2 0.4 3 0.4

● ต้นยาง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● อ้อย 2 1.0 2 1.1 0 0.0 2 0.4 4 0.6

● ข้าว 9 4.3 4 2.2 25 8.6 29 6.2 38 5.6

● อ่ืนๆ (ท าสวน/ละมุด/พุทธา/ขนุน/มะพร้าว/ส้มโอ/พริก/ถ่ัวฝักยาว/ถัวพู/ข้าวโพด)1 0.5 3 1.7 3 1.0 6 1.3 7 1.0

ขนาดพ้ืนท่ีท าการเกษตร 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0

● 0-1 ไร่ 1 0.5 1 0.6 0 0.0 1 0.2 2 0.3

● 1-3 ไร่ 0 0.0 2 1.1 3 1.0 5 1.1 5 0.7

● 3-5 ไร่ 2 1.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 3 0.4

● มากกว่า 5 ไร่ 10 4.8 6 3.3 26 9.0 32 6.8 42 6.2

- การประมง  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 85 41.1 63 34.8 132 45.5 195 41.4 280 41.3

- รับจ้างในการเกษตร 0 0.0 1 0.6 2 0.7 3 0.6 3 0.4

- รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 18 8.7 23 12.7 23 7.9 46 9.8 64 9.4

- รับจ้างท่ัวไป 51 24.6 45 24.9 71 24.5 116 24.6 167 24.6

- รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 1 0.5 0 0.0 6 2.1 6 1.3 7 1.0

- ก าลังศึกษา 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- พนักงานบริษัท/ห้างร้าน/โรงแรม 21 10.1 17 9.4 22 7.6 39 8.3 60 8.8

รวม

รวม

หนา้ที ่4



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

- ไม่มีอาชีพแน่นอน 1 0.5 3 1.7 0 0.0 3 0.6 4 0.6

- อ่ืนๆ (ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน/ข้าราชการบ านาญ)16 7.7 21 11.5 4 1.4 25 5.3 41 6.0

207 100.0 181 99.9 290 100.0 471 100.0 678 100.0

3 อำชีพรองของท่ำน

- ไม่มี 169 81.6 156 86.2 236 81.4 392 83.2 561 82.7

- เกษตรกรรม 8 3.9 3 1.7 8 2.7 11 2.3 19 2.8

- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 10 4.8 6 3.3 6 2.1 12 2.6 22 3.2

- รับจ้าง/ลูกจ้าง   20 9.7 15 8.2 40 13.8 55 11.7 75 11.2

- อ่ืนๆ (เล้ียงสัตว์) 0 0.0 1 0.6 0 0.0 1 0.2 1 0.1

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

4 รำยได้ของครอบครัว

- ไม่ระบุ 5 2.4 6 3.3 8 2.8 14 3.0 19 2.8

- 0-5,000 บาท 0 0.0 4 2.2 2 0.7 6 1.3 6 0.9

- 5,001-10,000 บาท 9 4.3 21 11.5 34 11.7 55 11.6 64 9.4

- 10,001-20,000 บาท 103 49.8 81 44.8 123 42.4 204 43.3 307 45.3

- 20,001-30,000 บาท 68 32.9 59 32.6 102 35.2 161 34.2 229 33.8

- 30,001-40,000 บาท 18 8.7 7 3.9 18 6.2 25 5.3 43 6.3

- 40,001-50,000 บาท 3 1.4 2 1.1 3 1.0 5 1.1 8 1.2

- 50,001 บาทข้ึนไป 1 0.5 1 0.6 0 0.0 1 0.2 2 0.3

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

5 รำยได้เพียงพอกับรำยจ่ำย

- เพียงพอ และมีเหลือออม 153 73.9 140 77.3 207 71.4 347 73.7 500 73.7

- เพียงพอ ยังไม่มีออม 48 23.2 39 21.6 79 27.3 118 25.1 166 24.5

- ไม่เพียงพอ แต่ไม่มีหน้ีสิน 6 2.9 2 1.1 3 1.0 5 1.1 11 1.6

- ไม่เพียงพอ ต้องกู้ยืม 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 1 0.1

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

6 ปัญหำในกำรประกอบอำชีพ

- ไม่มี  207 100.0 181 100.0 288 99.3 469 99.6 676 99.7

- มี (เศรษฐกิจไม่ค่อยดี) 0 0.0 0 0.0 2 0.7 2 0.4 2 0.3

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ส่วนท่ี 3 : การต้ังถ่ินฐานและการถือครองท่ีดิน/ท่ีอยู่อาศัยของครัวเรือน

1 ภูมิล ำเนำเดิม

- อยู่ในพ้ืนท่ีต้ังแต่เกิด 112 54.1 109 60.2 212 73.1 321 68.2 433 63.9

- ย้ายมาจากอ าเภออ่ืน/จังหวัดอ่ืน 95 45.9 72 39.8 78 26.9 150 31.8 245 36.1

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

หนา้ที ่5



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

ระยะเวลาท่ีต้ังถ่ินฐานของครัวเรือนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีต้ังแต่เกิด

 0-5 ปี 1 0.9 2 1.8 0 0.0 2 0.6 3 0.7

 6-10 ปี 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 11-15 ปี 1 0.9 1 0.9 0 0.0 1 0.3 2 0.4

 16-20 ปี 1 0.9 1 0.9 1 0.5 2 0.6 3 0.7

 20 ปีข้ึนไป 109 97.3 105 96.4 211 99.5 316 98.4 425 98.2

112 100.0 109 100.1 212 100.0 321 100.0 433 100.0

ระยะเวลาท่ีย้ายมา

 0-5 ปี 21 22.1 15 20.8 20 25.6 35 23.3 56 22.9

 6-10 ปี 32 33.7 24 33.3 26 33.3 50 33.3 82 33.5

 11-15 ปี 19 20.0 16 22.3 19 24.4 35 23.4 54 22.0

 16-20 ปี 8 8.4 8 11.1 5 6.4 13 8.7 21 8.5

 20 ปีข้ึนไป 15 15.8 9 12.5 8 10.3 17 11.3 32 13.1

95 100.0 72 100.0 78 100.0 150 100.0 245 100.0

สาเหตุท่ีย้ายมา

 มาหางานท า 44 46.3 49 68.1 47 60.3 96 64.0 140 57.1

 มาหาท่ีอยู่อาศัยใหม่ 16 16.8 11 15.2 15 19.2 26 17.3 42 17.2

 ย้ายตามครอบครัว/เครือญาติ 6 6.3 1 1.4 3 3.8 4 2.7 10 4.1

 มาแต่งงาน 28 29.5 10 13.9 11 14.1 21 14.0 49 20.0

 ใกล้ท่ีดินท ากิน/แหล่งประกอบอาชีพ 1 1.1 1 1.4 2 2.6 3 2.0 4 1.6
95 100.0 72 100.0 78 100.0 150 100.0 245 100.0

2 ครัวเรือนของท่ำนมีโครงกำรจะย้ำยท่ีอยู่ใหม่

- ไม่คิดย้าย 188 90.8 164 90.6 275 94.8 439 93.2 627 92.5

- คิดจะย้าย เพราะ (กลับภูมิล าเนาเดิม) 7 3.4 5 2.8 4 1.4 9 1.9 16 2.4

- ไม่แน่ใจ ข้ึนอยู่กับ (สภาพแวดล้อม/เศรษฐกิจ/ข้ึนอยู่กับสถานการณ์/ตอนน้ีท างานอยู่ท่ีน่ี)12 5.8 12 6.6 11 3.8 23 4.9 35 5.1

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

3 กำรถือครองบ้ำนพักอำศัยในปัจจุบันของครัวเรือน

- เป็นเจ้าของเอง 173 83.6 147 81.2 242 83.4 389 82.6 562 82.9

- เช่าซ้ือ 4 1.9 1 0.6 0 0.0 1 0.2 5 0.7

- เช่า 30 14.5 33 18.2 48 16.6 81 17.2 111 16.4
207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

4 ขนำดท่ีดินในกำรท ำกำรเกษตร (เฉพำะครัวเรือนท่ีประกอบอำชีพเกษตรกร)

(1) ท่ีท ำนำ ขนำด (ไร่-งำน-วำ)

 0-3 (ไร่-งาน-วา) 1 8.3 0 0.0 4 11.8 4 10.0 5 9.6

 4-5 (ไร่-งาน-วา) 1 8.3 0 0.0 2 5.9 2 5.0 3 5.8

 6-7 (ไร่-งาน-วา) 0 0.0 1 16.7 2 5.9 3 7.5 3 5.8

 8-10 (ไร่-งาน-วา) 2 16.7 0 0.0 8 23.5 8 20.0 10 19.2

 มากกว่า 10 (ไร่-งาน-วา) 8 66.7 5 83.3 18 52.9 23 57.5 31 59.6
12 100.0 6 100.0 34 100.0 40 100.0 52 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

หนา้ที ่6



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

การถือครอง

 เป็นเจ้าของเอง 12 100.0 6 100.0 34 100.0 40 100.0 52 100.0

 เช่าซ้ือ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 เช่า 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

12 100.0 6 100.0 34 100.0 40 100.0 52 100.0

(2) ท่ีท ำสวน ขนำด (ไร่-งำน-วำ)

 0-3 (ไร่-งาน-วา) 2 20.0 4 100.0 7 58.3 11 68.8 13 50.0

 4-5 (ไร่-งาน-วา) 1 10.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.8

 6-7 (ไร่-งาน-วา) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 8-10 (ไร่-งาน-วา) 3 30.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 11.6

 มากกว่า 10 (ไร่-งาน-วา) 4 40.0 0 0.0 5 41.7 5 31.2 9 34.6

10 100.0 4 100.0 12 100.0 16 100.0 26 100.0

การถือครอง

 เป็นเจ้าของเอง 9 90.0 4 100.0 12 100.0 16 100.0 25 96.2

 เช่าซ้ือ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 เช่า 1 10.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.8

10 100.0 4 100.0 12 100.0 16 100.0 26 100.0

(3) อ่ืนๆ (ไร่อ้อย/ปลูกอ้อยขนำด (ไร่))

 0-3 (ไร่-งาน-วา) 0 0.0 1 33.3 3 60.0 4 50.0 4 50.0

 4-5 (ไร่-งาน-วา) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 6-7 (ไร่-งาน-วา) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 8-10 (ไร่-งาน-วา) 0 0.0 0 0.0 2 40.0 2 25.0 2 25.0

 มากกว่า 10 (ไร่-งาน-วา) 0 0.0 2 66.7 0 0.0 2 25.0 2 25.0

0 0.0 3 100.0 5 100.0 8 100.0 8 100.0

การถือครอง

 เป็นเจ้าของเอง 0 0.0 2 66.7 3 60.0 5 62.5 5 62.5

 เช่าซ้ือ 0 0.0 0 0.0 1 20.0 1 12.5 1 12.5

 เช่า 0 0.0 1 33.3 1 20.0 2 25.0 2 25.0

0 0.0 3 100.0 5 100.0 8 100.0 8 100.0

ส่วนท่ี 4 : ข้อมูลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมและสาธารณูปโภคในชุมชน

1 น้ ำด่ืม-น้ ำใช้ ในครัวเรือน ปัจจุบันครัวเรือนใช้น้ ำจำกท่ีใดและมีปัญหำในกำรใช้น้ ำ

(1) กำรใช้น้ ำด่ืม

แหล่งท่ีมาของน้ าด่ืม

- น้ าบ่อต้ืน 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1

- น้ าประปา 0 0.0 2 1.1 0 0.0 2 0.4 2 0.3

- ซ้ือน้ า (รถบรรทุก) 4 1.9 1 0.6 22 7.6 23 4.9 27 4.0

- ซ้ือน้ าด่ืม (ถัง,ขวด) 202 97.6 178 98.3 268 92.4 446 94.7 648 95.6

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

หนา้ที ่7



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

ปัญหาท่ีพบจากการใช้น้ า

- ไม่มีปัญหา 207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

(2) กำรใช้น้ ำใช้

แหล่งท่ีมาของน้ าด่ืม

- น้ าบ่อต้ืน 11 5.3 9 5.0 0 0.0 9 1.9 20 2.9

- น้ าบาดาล  59 28.5 49 27.1 2 0.7 51 10.8 110 16.3

- น้ าประปา 137 66.2 123 68.0 288 99.3 411 87.3 548 80.8

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ปัญหาท่ีพบจากการใช้น้ า

- ไม่มีปัญหา 205 99.0 178 98.3 289 99.7 467 99.2 672 99.1

- ปริมาณไม่เพียงพอ ช่วงเวลา..เมษายน 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 1 0.1

-

คุณภาพไม่ดี ระบุปัญหา..เป็นตะกอน 

มีกล่ิน สี 2 1.0 3 1.7 0 0.0 3 0.6 5 0.8

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

วิธีการแก้ไขปัญหา

- ไม่ได้แก้ปัญหาอะไร

(3) กำรใช้น้ ำใช้เพ่ือกำรเกษตร

แหล่งท่ีมาของน้ าด่ืม

- น้ าฝน  11 45.8 8 72.7 21 42.0 29 47.5 40 47.1

- น้ าบ่อต้ืน 3 12.5 3 27.3 4 8.0 7 11.5 10 11.8

- น้ าบาดาล  2 8.3 0 0.0 3 6.0 3 4.9 5 5.9

- น้ าประปา 0 0.0 0 0.0 1 2.0 1 1.6 1 1.2

- น้ าในคลอง 1 4.2 0 0.0 8 16.0 8 13.2 9 14.5

- น้ าในบึง,อ่างเก็บน้ า กรณีน้ าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า7 29.2 0 0.0 13 26.0 13 21.3 20 23.5

ช่ือแหล่ง (สระยายวาน/ขุดสระใช้เอง/สะพานนาค)

24 100.0 11 100.0 50 100.0 61 100.0 85 100.0

ปัญหาท่ีพบจากการใช้น้ า

- ไม่มีปัญหา 23 95.8 11 100.0 47 94.0 58 95.1 81 95.3

- ปริมาณไม่เพียงพอ ช่วงเวลา (เมษายน/พฤษภาคม/หน้าแล้ง)1 4.2 0 0.0 3 6.0 3 4.9 4 4.7

24 100.0 11 100.0 50 100.0 61 100.0 85 100.0

วิธีการแก้ไขปัญหา

- ไม่ได้แก้ปัญหาอะไร

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

หนา้ที ่8



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

2 แหล่งท่ีมำของอำหำรท่ีท่ำนใช้ประกอบอำหำร 1/

- ปลูกพืชผักและเล้ียงสัตว์เอง 21 9.8 18 9.1 41 13.2 59 11.6 80 12.3

(ชนิดของผักท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด ต าลึง/แตงกวา/ข่า/มะนาว/ตะไคร้/มะกรูด/กระเพรา/โหระพาฯ)

- เก็บพืชผักท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติ (ชนิดของผักท่ีบริโภคบ่อยท่ีสุด ต าลึง/มะขาม/ตะไคร้/โหระพา/ผักโขม/ผักบุ้ง)7 3.2 6 3.1 9 2.9 15 3.0 22 3.0

- ซ้ือจากแหล่งต่างๆ เช่น ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ตซ้ือจากผู้ผลิตโดยตรง187 87.0 172 87.8 261 83.9 433 85.4 620 85.9

215 100.0 196 100.0 311 100.0 507 100.0 722 100.0

3 กำรก ำจัดน้ ำเสีย/น้ ำท้ิงจำกกิจกรรมต่ำงๆ 

- ท้ิงลงคลอง/แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 7 3.4 5 2.9 14 4.8 19 4.0 26 3.8

- ระบายลงดิน/ท่ีโล่ง 95 45.9 83 45.9 118 40.7 201 42.7 296 43.7

- ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม/ท่อระบายน้ า 105 50.7 93 51.4 158 54.5 251 53.3 356 52.5

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

4 กำรก ำจัดขยะในครัวเรือน

- เผา 35 16.9 2 1.1 1 0.3 3 0.6 38 5.6

- กองไว้ข้างบ้าน/ท่ีโล่ง/ท่ีสาธารณะ 5 2.4 1 0.6 0 0.0 1 0.2 6 0.9

- ท้ิงถังขยะของเทศบาลหรืออบต 167 80.7 178 98.3 289 99.7 467 99.2 634 93.5

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

5 ครัวเรือนของท่ำนมีปัญหำกำรก ำจัดขยะ

- ไม่มี 202 97.6 180 99.4 290 100.0 470 99.8 672 99.1

- มี (ไม่มีรถมาเก็บขยะ/รถเข้าไปเก็บไม่ถึง) 5 2.4 1 0.6 0 0.0 1 0.2 6 0.9

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

6 ครอบครัวท่ำนมีปัญหำไฟฟ้ำใช้

- ไม่มี 207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

- มี ระบุ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

7 ครอบครัวของท่ำนมีปัญหำกำรคมนำคมในพ้ืน

- ไม่มี 207 100.0 181 100.0 285 98.3 466 98.9 673 99.3

- มี (ถนนช ารุด) 0 0.0 0 0.0 5 1.7 5 1.1 5 0.7

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ส่วนท่ี 5 : ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดภายในชุมชน

1 สมำชิกกลุ่ม/องค์กร1/

- กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 20 9.3 9 4.5 15 5.0 24 4.8 44 6.2

- กลุ่มสมาชิกสมาชิก ธกส 21 9.7 25 12.6 36 12.0 61 12.3 82 11.5

- กลุ่มแม่บ้าน 5 2.3 5 2.5 2 0.7 7 1.4 12 1.7

- กลุ่ม อสม. 11 5.1 10 5.2 19 6.4 29 5.8 40 5.5

- กลุ่ม ทสม. (อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน)3 1.4 1 0.5 0 0.0 1 0.2 4 0.6

- กลุ่มอ่ืนๆ ระบุ...ไม่มี/ผู้สูงอายุ 156 72.2 148 74.7 227 75.9 375 75.5 531 74.5

216 100.0 198 100.0 299 100.0 497 100.0 713 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

หนา้ที ่9



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

2 ลักษณะของคนในชุมชน

- คนส่วนใหญ่อยู่กันแบบเครือญาติ 152 73.4 135 74.6 221 76.2 356 75.6 508 74.9

- คนส่วนใหญ่อยู่กันเป็นพวกเป็นหมู่ 40 19.4 25 13.8 34 11.7 59 12.5 99 14.6

- คนส่วนใหญ่ต่างคนต่างอยู่ 15 7.2 21 11.6 35 12.1 56 11.9 71 10.5

207 100.1 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

3 ลักษณะควำมสัมพันธ์ในสังคมมีกำรร่วมมือพัฒนำท้องถ่ิน(ท ำงำนเพ่ือส่วนรวม) 

- ช่วยงำนพิธีกรรมต่ำงๆ ทำงศำสนำ เช่น วันส ำคัญทำงศำสนำ งำนศพ งำนแต่งงำน 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 ทุกคร้ัง 4 1.9 3 1.7 2 0.7 5 1.1 9 1.3

 บ่อยคร้ัง 112 54.1 97 53.6 132 45.5 229 48.6 341 50.3

 นานๆ คร้ัง 88 42.6 75 41.4 148 51.0 223 47.3 311 45.9

 ไม่เคยเข้าร่วม 3 1.4 6 3.3 8 2.8 14 3.0 17 2.5
207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

- ช่วยเหลือเพ่ือนบ้ำน เช่น ช่วยสร้ำงบ้ำนท ำกำรเกษตร แบ่งปันอำหำร 

ระดับการมีส่วนร่วม 

 ทุกคร้ัง 8 3.9 4 2.2 0 0.0 4 0.8 12 1.8

 บ่อยคร้ัง 18 8.6 12 6.6 43 14.8 55 11.8 73 10.8

 นานๆ คร้ัง 100 48.3 87 48.1 152 52.4 239 50.7 339 50.0

 ไม่เคยเข้าร่วม 81 39.1 78 43.1 95 32.8 173 36.7 254 37.4

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0
- พัฒนาท้องถ่ิน เช่น ซ่อมถนน ขุดลอกคูคลอง ตัดหญ้า 

ระดับการมีส่วนร่วม 

 ทุกคร้ัง 3 1.4 3 1.7 0 0.0 3 0.6 6 0.9

 บ่อยคร้ัง 17 8.3 10 5.5 42 14.5 52 11.0 69 10.2

 นานๆ คร้ัง 82 39.6 77 42.5 109 37.6 186 39.6 268 39.5

 ไม่เคยเข้าร่วม 105 50.7 91 50.3 139 47.9 230 48.8 335 49.4
207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

- การยืมส่ิงของเคร่ืองใช้
ระดับการมีส่วนร่วม 

 ทุกคร้ัง 3 1.4 3 1.7 0 0.0 3 0.6 6 0.9

 บ่อยคร้ัง 15 7.2 10 5.5 40 13.8 50 10.6 65 9.5

 นานๆ คร้ัง 90 43.6 77 42.5 108 37.2 185 39.3 275 40.6

 ไม่เคยเข้าร่วม 99 47.8 91 50.3 142 49.0 233 49.5 332 49.0
207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

1 ภำพรวมมีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 532
- ไม่เคยตรวจ  8 3.9 3 1.7 5 1.7 8 1.7 16 2.4
- ตรวจทุกปี 127 61.4 121 66.9 189 65.2 310 65.8 437 64.5
- ตรวจปีเว้นปี 24 11.6 27 14.9 40 13.8 67 14.2 91 13.4
- ตรวจมานานกว่า 2 ปี 4 1.9 5 2.8 10 3.4 15 3.2 19 2.7
- ไม่แน่นอน 44 21.2 25 13.7 46 15.9 71 15.1 115 17.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ส่วนท่ี 6 : ข้อมูลด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

รวม

หนา้ที ่10



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

2 ในรอบ 5 ปีท่ีผ่ำนมำ-ปัจจุบัน ท่ำนและสมำชิกในครอบครัวมีกำรเจ็บป่วย/ไม่สบำยซ่ึงต้องไปพบแพทย์

- ไม่มี 11 5.3 4 2.2 26 9.0 30 6.4 41 6.0

- มี 196 94.7 177 97.8 264 91.0 441 93.6 637 94.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

อาการเจ็บป่วยไม่สบาย1/

 ระบบทางเดินหายใจ/ภูมิแพ้ต่างๆ 50 22.8 28 13.3 106 28.8 134 23.1 184 23.1

 ระบบทางเดินอาหาร 15 6.8 6 2.8 28 7.6 34 5.9 49 6.1

    ปวดท้องเกร็งรู้สึกเหมือนมีรสโลหะในปาก

 ระบบกล้ามเน้ือ 31 14.2 25 11.8 53 14.4 78 13.5 109 13.7

   เช่น อ่อนเพลีย เม่ือยล้า ปวดตามกล้ามเน้ือและข้อต่อเป็นตะคริวบ่อย   ไม่ค่อยมีแรง

 อาการทางผิวหนังและภูมิแพ้ผิวหนัง 9 4.1 14 6.6 44 12.0 58 10.1 67 8.4

 ระบบเลือดต่างๆ 0 0.0 2 0.9 1 0.3 3 0.5 3 0.4

 อาการเก่ียวกับตา 0 0.0 0 0.0 2 0.5 2 0.3 2 0.2

 อาการเก่ียวกับระบบประสาท 0 0.0 0 0.0 4 1.1 4 0.7 4 0.5

 ความผิดปกติของตับ หรือไต 0 0.0 2 0.9 0 0.0 2 0.3 2 0.2

 อ่ืน ๆ (ความดัน/อุบัติเหตุ/มะเร็ง) 114 52.1 134 63.5 130 35.3 264 45.6 378 47.4

219 100.0 211 100.0 368 100.0 579 100.0 798 100.0

3 โรคท่ีเจ็บป่วยในครัวเรือน

- ระบบทางเดินหายใจ 4 1.9 4 2.2 3 1.0 7 1.5 11 1.6

- โรคเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร 2 1.0 3 1.7 8 2.7 11 2.3 13 1.9

- โรคผิวหนัง/ภูมิแพ้ 15 7.2 9 5.0 11 3.8 20 4.2 35 5.2

- โรคหวัด 154 74.4 133 73.5 220 75.9 353 74.9 507 74.8

- โรคเก่ียวกับหู/ตา/ฟัน/กระดูก 1 0.5 0 0.0 1 0.3 1 0.2 2 0.3

- ระบบกล้ามเน้ือ 6 2.9 6 3.2 18 6.2 24 5.1 30 4.4

- โรคเก่ียวกับระบบเลือด 0 0.0 3 1.7 2 0.7 5 1.1 5 0.7

- อุบัติเหตุ 1 0.5 3 1.7 2 0.7 5 1.1 6 0.9

- อ่ืนๆ (ความดัน/เบาหวาน) 24 11.6 20 11.0 25 8.7 45 9.6 69 10.2

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

4 สำเหตุโรคท่ีเจ็บป่วยในครัวเรือน

- อากาศเปล่ียนแปลง 154 74.4 136 75.1 218 75.2 354 75.2 508 74.9

- มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  0 0.0 1 0.6 0 0.0 1 0.2 1 0.1

- ท างานหนัก 0 0.0 0 0.0 10 3.4 10 2.1 10 1.5

- โรคประจ าตัว/ระบบร่างกายบกพร่อง 42 20.3 36 19.8 51 17.6 87 18.4 129 19.0

- พักผ่อนไม่เพียงพอ      5 2.4 3 1.7 6 2.1 9 1.9 14 2.1

- ประมาท 1 0.5 3 1.7 2 0.7 5 1.1 6 0.9

- อ่ืนๆ (ไม่มี/อาหารการกิน) 5 2.4 2 1.1 3 1.0 5 1.1 10 1.5

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

หนา้ที ่11



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

5 จ ำนวนสมำชิกท่ีป่วยเป็นโรคประจ ำตัว/ เร้ือรัง 

 ไม่มี 137 66.2 121 66.9 223 76.9 344 73.0 481 70.9

 1-3 คน 69 33.3 60 33.1 67 23.1 127 27.0 196 28.9

 4-6 คน 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ป่วยเป็นโรค หรือ มีอาการท่ีพบเห็นบ่อยๆ (ระบุโรค) 

1 ไม่มี 123 59.4 115 63.5 201 69.3 316 67.1 439 64.7

2 ความดัน 32 15.5 23 12.7 33 11.4 56 11.9 88 13.0

3 เบาหวาน 35 16.9 29 16.0 26 9.0 55 11.7 90 13.3

4 ไขมัน 4 1.9 2 1.1 6 2.1 8 1.7 12 1.8

5 ภูมิแพ้ 9 4.3 2 1.1 16 5.4 18 3.8 27 4.0

6 โรคกระเพาะอาหาร 1 0.5 1 0.6 1 0.3 2 0.4 3 0.4

7 ไทรอยด์ 2 1.0 3 1.7 0 0.0 3 0.6 5 0.7

8 ปวดเม่ือย กล้ามเน้ือ 1 0.5 2 1.1 2 0.7 4 0.8 5 0.7

9 ไต 0 0.0 2 1.1 1 0.3 3 0.7 3 0.4

10 หัวใจ 0 0.0 2 1.1 1 0.3 3 0.7 3 0.4

11 มะเร็ง 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 1 0.2

12 ไซนัส 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 1 0.2

13 ไอ 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 1 0.2

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

6 ครอบครัวมีวิธีกำรเตรียมกำรป้องกันโรคและมลพิษ1/

- สวมหน้ากาก/ผ้ากันจมูก 69 12.4 69 12.5 102 13.1 171 12.9 240 12.8

- รับประทานพืชผักปลอดสารพิษหรือสมุนไพร 113 20.3 111 20.1 155 20.0 266 20.1 379 20.1

- ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร 113 20.3 106 19.2 204 26.4 310 23.4 423 22.5

- การซ้ือน้ าถังหรือขวดด่ืม 109 19.6 98 17.8 121 15.6 219 16.5 328 17.4

- สวมถุงมือ 40 7.2 63 11.4 54 7.0 117 8.8 157 8.4

- บ้านติดต้ังระบบระบายอากาศ/ติดแอร์ 11 2.0 8 1.4 6 0.8 14 1.1 25 1.3

- การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 101 18.2 97 17.6 132 17.1 229 17.2 330 17.5

556 100.0 552 100.0 774 100.0 1326 100.0 1882 100.0

7 กำรรักษำพยำบำลเม่ือเจ็บป่วย ส่วนใหญ่ใช้บริกำร

- ซ้ือยาทานเอง 17 8.2 16 8.8 32 11.0 48 10.2 65 9.6

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 7 3.4 8 4.4 17 5.9 25 5.3 32 4.7

- โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 157 75.8 139 76.8 194 66.9 333 70.7 490 72.3

- คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน  20 9.7 11 6.1 20 6.9 31 6.6 51 7.5

- โรงพยาบาลประจ าจังหวัด 6 2.9 7 3.9 27 9.3 34 7.2 40 5.9

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

หนา้ที ่12



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

8 กำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุขจำกสถำนพยำบำล

- เพียงพอ 207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

- ไม่เพียงพอ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

9 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำมีหน่วยงำนของสำธำรณสุขของรัฐหรือเอกชนมำให้ควำมรู้หรือแนะน ำเก่ียวกับรักษำสุขภำพอนำมัย กำรเฝ้ำระวังโรคหรือกำรป้องกันโรค 

- ไม่มี 30 14.5 23 12.7 74 25.5 97 20.6 127 18.7

- มี  (อสม.) 177 85.5 158 87.3 216 74.5 374 79.4 551 81.3

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

10 กำรประเมินสุขภำพจิต (ควำมสุขและควำมเครียด) ของคนในชุมชนให้ประเมินเหตุกำรณ์ อำกำร ควำมคิดเห็นและควำมรู้สึก ในช่วง 2 เดือนท่ีผ่ำนมำ 

(1) ประเมินสุขภำพจิตด้ำนควำมเครียด

อาการ  พฤติกรรม หรือ ความรู้สึก

1) นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 120 58.0 105 58.0 180 62.1 285 60.5 405 59.7

 น้อย 77 37.2 62 34.3 102 35.2 164 34.8 241 35.5

 ปานกลาง 10 4.8 14 7.7 6 2.0 20 4.3 30 4.5

 มาก 0 0.0 0 0.0 2 0.7 2 0.4 2 0.3

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

2) รู้สึกหงุดหงิด ร าคาญใจ

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 133 64.3 105 58.0 218 75.2 323 68.6 456 67.3

 น้อย 53 25.6 61 33.7 70 24.1 131 27.8 184 27.1

 ปานกลาง 21 10.1 15 8.3 0 0.0 15 3.2 36 5.3

 มาก 0 0.0 0 0.0 2 0.7 2 0.4 2 0.3

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

0.673 0.647 0.485 0.565 0.601

ระดับผลกระทบ 2/ น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

1.46 1.50 1.26 1.35 1.39

ระดับผลกระทบ 2/ น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.589 0.638 0.571 0.599 0.595

1.47 1.50 1.41 1.45 1.45

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ค่าเฉล่ีย ( )

หนา้ที ่13



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

3) ท าอะไรไม่ได้เลย เพราะประสาทตึงเครียด

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 165 79.7 162 89.5 252 86.9 414 87.9 579 85.4

 น้อย 23 11.1 11 6.1 38 13.1 49 10.4 72 10.6

 ปานกลาง 19 9.2 8 4.4 0 0.0 8 1.7 27 4.0

 มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

4) มีความวุ่นวายใจ

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 190 91.8 172 95.0 257 88.6 429 91.1 619 91.3

 น้อย 11 5.3 6 3.3 33 11.4 39 8.3 50 7.4

 ปานกลาง 6 2.9 3 1.7 0.0 3 0.6 9 1.3

 มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

5) ไม่อยากพบปะผู้คน

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 199 96.1 176 97.2 276 95.2 452 96.0 651 96.0

 น้อย 5 2.5 3 1.7 13 4.5 16 3.4 21 3.2

 ปานกลาง 3 1.4 2 1.1 0.0 2 0.4 5 0.7

 มาก 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 1 0.1

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.1

น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

1.05 1.04 1.06 1.05 1.05

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.282 0.244 0.270 0.260 0.267

0.397 0.309 0.318 0.315 0.342

ระดับผลกระทบ 2/ น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย ( ) 1.11 1.07 1.11 1.10 1.10

1.29 1.15 1.13 1.14 1.19

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.627 0.465 0.338 0.391 0.481

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

หนา้ที ่14



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

6) ปวดหัวข้างเดียว หรือปวดบริเวณขมับท้ัง 2 ข้าง

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 185 89.4 167 92.3 271 93.4 438 93.0 623 91.9

 น้อย 15 7.2 9 5.0 18 6.3 27 5.7 42 6.2

 ปานกลาง 7 3.4 5 2.7 0 0.0 5 1.1 12 1.8

 มาก 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 1 0.1

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

7) รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 190 91.8 172 95.0 280 96.6 452 96.0 642 94.7

 น้อย 11 5.3 6 3.3 9 3.1 15 3.2 26 3.8

 ปานกลาง 6 2.9 3 1.7 0 0.0 3 0.6 9 1.4

 มาก 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 1 0.1

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

8) รู้สึกหมดหวังในชีวิต

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 192 92.8 177 97.8 279 96.2 456 96.8 648 95.6

 น้อย 11 5.3 2 1.0 11 3.8 13 2.8 24 3.5

 ปานกลาง 4 1.9 1 0.6 0 0.0 1 0.2 5 0.8

 มาก 0 0.0 1 0.6 0 0.0 1 0.2 1 0.1

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

0.350 0.286 0.191 0.232 0.274

ระดับผลกระทบ 2/ น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย ( ) 1.09 1.04 1.04 1.04 1.05

รวม

1.11 1.07 1.04 1.05 1.07

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.397 0.309 0.246 0.272 0.316

0.435 0.387 0.297 0.335 0.369

ระดับผลกระทบ 2/ น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

รวม

ค่าเฉล่ีย ( ) 1.14 1.10 1.07 1.08 1.10

รวม

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

หนา้ที ่15



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

9) รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 197 95.2 174 96.1 278 95.9 452 96.0 649 95.7

 น้อย 7 3.4 5 2.8 12 4.1 17 3.6 24 3.6

 ปานกลาง 3 1.4 2 1.1 0 0.0 2 0.4 5 0.7

 มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

10) กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 195 94.2 175 96.7 280 96.6 455 96.6 650 95.9

 น้อย 8 3.9 4 2.2 10 3.4 14 3.0 22 3.2

 ปานกลาง 4 1.9 2 1.1 0 0.0 2 0.4 6 0.9

 มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

11) รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 193 93.2 174 96.1 276 95.2 450 95.5 643 94.8

 น้อย 10 4.9 5 2.8 14 4.8 19 4.1 29 4.3

 ปานกลาง 4 1.9 2 1.1 0 0.0 2 0.4 6 0.9

 มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบ 2/ น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

1.09 1.05 1.05 1.05 1.06

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.344 0.264 0.215 0.235 0.273

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.332 0.254 0.183 0.213 0.256

ระดับผลกระทบ 2/ น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย ( ) 1.08 1.04 1.03 1.04 1.05

1.06 1.05 1.04 1.04 1.05

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.297 0.264 0.200 0.226 0.250

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

หนา้ที ่16



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

12) รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะท าอะไร

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 198 95.7 175 96.7 276 95.2 451 95.8 649 95.7

 น้อย 7 3.3 4 2.2 13 4.5 17 3.6 24 3.6

 ปานกลาง 2 1.0 2 1.1 0 0.0 2 0.4 4 0.6

 มาก 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 1 0.1

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

13) รู้สึกเหน่ือยหน่ายไม่อยากท าอะไร

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 196 94.7 174 96.1 279 96.2 453 96.2 649 95.7

 น้อย 8 3.9 5 2.8 10 3.5 15 3.2 23 3.4

 ปานกลาง 3 1.4 2 1.1 0 0.0 2 0.4 5 0.8

 มาก 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 1 0.1

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

14) มีอาการหัวใจเต้นแรง

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 195 94.2 177 97.8 271 93.4 448 95.1 643 94.8

 น้อย 9 4.4 3 1.6 18 6.3 21 4.5 30 4.4

 ปานกลาง 3 1.4 1 0.6 0 0.0 1 0.2 4 0.7

 มาก 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 1 0.1

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

0.311 0.195 0.297 0.263 0.279

ระดับผลกระทบ 2/ น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย ( ) 1.07 1.03 1.07 1.06 1.06

1.07 1.05 1.04 1.05 1.05

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.304 0.264 0.252 0.257 0.272

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.265 0.254 0.270 0.264 0.264

ระดับผลกระทบ 2/ น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย ( ) 1.05 1.04 1.06 1.05 1.05

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

หนา้ที ่17



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

15) เสียงส่ัน ปากส่ัน หรือมือส่ันเวลาไม่พอใจ

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 202 97.6 179 98.8 278 95.9 457 97.0 659 97.2

 น้อย 4 1.9 1 0.6 12 4.1 13 2.8 17 2.5

 ปานกลาง 1 0.5 1 0.6 0 0.0 1 0.2 2 0.3

 มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

16) รู้สึกกลัวผิดพลาดในการท าส่ิงต่าง ๆ

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 183 88.4 147 81.2 272 93.8 419 89.0 602 88.8

 น้อย 16 7.7 24 13.3 18 6.2 42 8.9 58 8.5

 ปานกลาง 8 3.9 10 5.5 0 0.0 10 2.1 18 2.7

 มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

17) ปวดหรือเกร็งกล้ามเน้ือบริเวณท้ายทอย หลัง หรือไหล่

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 168 81.2 137 75.7 249 85.9 386 82.0 554 81.7

 น้อย 25 12.1 27 14.9 40 13.8 67 14.2 92 13.6

 ปานกลาง 14 6.8 16 8.8 0 0.0 16 3.4 30 4.4

 มาก 0 0.0 1 0.6 1 0.3 2 0.4 2 0.3

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

1.26 1.34 1.15 1.22 1.23

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.572 0.661 0.384 0.517 0.534

0.457 0.544 0.242 0.396 0.416

ระดับผลกระทบ 2/ น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย ( ) 1.15 1.24 1.06 1.13 1.14

1.03 1.02 1.04 1.03 1.03

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.195 0.166 0.200 0.187 0.190

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

หนา้ที ่18



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

18) ต่ืนเต้นง่ายกับเหตุการณ์ท่ีไม่คุ้นเคย

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 179 86.5 131 72.4 268 92.4 399 84.7 578 85.3

 น้อย 17 8.2 31 17.1 22 7.6 53 11.3 70 10.3

 ปานกลาง 11 5.3 19 10.5 0 0.0 19 4.0 30 4.4

 มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

19) มึนงงหรือเวียนศีรษะ

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 160 77.3 131 72.4 234 80.7 365 77.5 525 77.4

 น้อย 30 14.5 34 18.8 55 19.0 89 18.9 119 17.6

 ปานกลาง 17 8.2 16 8.8 0 0.0 16 3.4 33 4.9

 มาก 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 1 0.1

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

20) ความสุขทางเพศลดลง

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 201 97.1 176 97.2 278 95.9 454 96.4 655 96.6

 น้อย 5 2.4 0 0.0 7 2.4 7 1.5 12 1.8

 ปานกลาง 1 0.5 2 1.1 0 0.0 2 0.4 3 0.5

 มาก 0 0.0 3 1.7 4 1.4 7 1.5 7 1.0

 มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 1 0.1

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

0.206 0.435 0.445 0.441 0.385

ระดับผลกระทบ 2/ น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย ( ) 1.03 1.07 1.08 1.08 1.06

รวม

1.31 1.36 1.20 1.26 1.28

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.616 0.641 0.426 0.525 0.554

0.510 0.670 0.265 0.487 0.494

ระดับผลกระทบ 2/ น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

รวม

ค่าเฉล่ีย ( ) 1.19 1.38 1.08 1.19 1.19

รวม

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

หนา้ที ่19



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(2) ประเมินสุขภำพจิตด้ำนควำมสุข

อาการ พฤติกรรม หรือ ความรู้สึก

1) ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุข

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 1 0.5 0 0.0 1 0.3 1 0.2 2 0.3

 น้อย 12 5.8 19 10.5 8 2.8 27 5.7 39 5.8

 ปานกลาง 24 11.6 21 11.6 0 0.0 21 4.5 45 6.6

 มาก 124 59.9 98 54.1 219 75.5 317 67.3 441 65.0

 มากท่ีสุด 46 22.2 43 23.8 62 21.4 105 22.3 151 22.3

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

2) ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 1 0.5 0 0.0 1 0.3 1 0.2 2 0.3

 น้อย 11 5.3 19 10.5 12 4.2 31 6.6 42 6.2

 ปานกลาง 17 8.2 14 7.7 0 0.0 14 3.0 31 4.6

 มาก 139 67.1 123 68.0 233 80.3 356 75.6 495 73.0

 มากท่ีสุด 39 18.8 25 13.8 44 15.2 69 14.6 108 15.9

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.727 0.785 0.588 0.678 0.693

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มาก มาก มาก

มาก มาก มาก มาก มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.99 3.85 4.06 3.98 3.98

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.98 3.91 4.15 4.06 4.03

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.785 0.877 0.578 0.717 0.739

รวม

รวม

ระดับผลกระทบ 2/

หนา้ที ่20



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

3) ท่านต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอเพ่ือด าเนินชีวิต/ท างานได้

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 128 61.8 139 76.8 119 41.0 258 54.8 386 56.9

 น้อย 29 14.0 25 13.8 60 20.8 85 18.0 114 16.8

 ปานกลาง 20 9.7 13 7.2 0 0.0 13 2.8 33 4.9

 มาก 28 13.5 4 2.2 99 34.1 103 21.9 131 19.3

 มากท่ีสุด 2 1.0 0 0.0 12 4.1 12 2.5 14 2.1

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

4) ท่านพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของท่าน

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 2 1.0 0 0.0 2 0.7 2 0.4 4 0.6

 น้อย 27 13.0 17 9.4 32 11.0 49 10.4 76 11.2

 ปานกลาง 31 15.0 43 23.8 0 0.0 43 9.1 74 10.9

 มาก 113 54.6 102 56.4 218 75.2 320 67.9 433 63.9

 มากท่ีสุด 34 16.4 19 10.4 38 13.1 57 12.2 91 13.4

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

5) ท่านมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนบ้าน

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 2 1.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 3 0.4

 น้อย 33 15.9 21 11.6 43 14.8 64 13.6 97 14.4

 ปานกลาง 42 20.3 41 22.7 0 0.0 41 8.7 83 12.2

 มาก 110 53.1 107 59.1 227 78.3 334 70.9 444 65.5

 มากท่ีสุด 20 9.7 12 6.6 19 6.6 31 6.6 51 7.5

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

มาก มาก มาก มาก มาก

3.55 3.61 3.76 3.70 3.65

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.907 0.779 0.796 0.792 0.831

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.922 0.787 0.790 0.795 0.836

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มาก มาก มาก

ระดับผลกระทบ 2/ น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อย น้อย น้อย

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.72 3.68 3.89 3.81 3.78

1.78 1.35 2.40 1.99 1.93

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.140 0.711 1.413 1.297 1.255

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

หนา้ที ่21



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

6) ท่านรู้สึกประสบความส าเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 3 1.4 1 0.6 3 1.0 4 0.8 7 1.0

 น้อย 18 8.7 20 11.0 46 15.9 66 14.0 84 12.4

 ปานกลาง 47 22.7 53 29.3 0 0.0 53 11.3 100 14.7

 มาก 127 61.4 99 54.7 207 71.4 306 65.0 433 63.9

 มากท่ีสุด 12 5.8 8 4.4 34 11.7 42 8.9 54 8.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

7) ท่านม่ันใจท่ีจะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 3 1.4 0 0.0 5 1.7 5 1.1 8 1.2

 น้อย 51 24.6 39 21.5 77 26.6 116 24.6 167 24.6

 ปานกลาง 48 23.2 42 23.2 0 0.0 42 8.9 90 13.2

 มาก 89 43.0 95 52.5 192 66.2 287 60.9 376 55.5

 มากท่ีสุด 16 7.8 5 2.8 16 5.5 21 4.5 37 5.5

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

8) ถ้าส่ิงต่างๆไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังท่านจะรู้สึกหงุดหงิด

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 80 38.6 84 46.4 80 27.6 164 34.8 244 36.0

 น้อย 67 32.4 53 29.3 113 39.0 166 35.2 233 34.4

 ปานกลาง 30 14.5 27 14.9 0 0.0 27 5.7 57 8.4

 มาก 23 11.1 17 9.4 82 28.3 99 21.0 122 18.0

 มากท่ีสุด 7 3.4 0 0.0 15 5.2 15 3.2 22 3.2

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

1.131 0.989 1.296 1.219 1.194

ระดับผลกระทบ 2/ น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง

ค่าเฉล่ีย ( ) 2.08 1.87 2.44 2.23 2.18

3.31 3.36 3.47 3.43 3.39

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.976 0.850 0.999 0.945 0.955

0.785 0.772 0.891 0.856 0.835

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มาก มาก มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.61 3.51 3.77 3.67 3.65

รวม

รวม

รวม

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

หนา้ที ่22



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

9) ท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันต่างๆด้วยตัวท่านเอง

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 3 1.4 0 0.0 6 2.1 6 1.3 9 1.3

 น้อย 21 10.2 25 13.8 43 14.8 68 14.4 89 13.1

 ปานกลาง 43 20.8 51 28.2 0 0.0 51 10.8 94 13.9

 มาก 113 54.6 91 50.3 212 73.1 303 64.3 416 61.4

 มากท่ีสุด 27 13.0 14 7.7 29 10.0 43 9.2 70 10.3

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

10) ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อ่ืนท่ีมีปัญหา

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 2 1.0 0 0.0 2 0.7 2 0.4 4 0.6

 น้อย 34 16.4 38 21.0 75 25.9 113 24.0 147 21.7

 ปานกลาง 52 25.1 45 24.9 0 0.0 45 9.6 97 14.3

 มาก 98 47.3 83 45.9 183 63.1 266 56.5 364 53.7

 มากท่ีสุด 21 10.2 15 8.2 30 10.3 45 9.5 66 9.7

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

11) ท่านมีความสุขกับการริเร่ิมงานใหม่ๆและมุ่งม่ันท่ีจะท าให้ส าเร็จ

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 4 1.9 1 0.6 2 0.7 3 0.6 7 1.0

 น้อย 14 6.8 18 9.9 36 12.4 54 11.5 68 10.0

 ปานกลาง 41 19.8 38 21.0 0 0.0 38 8.1 79 11.7

 มาก 136 65.7 110 60.8 231 79.7 341 72.4 477 70.4

 มากท่ีสุด 12 5.8 14 7.7 21 7.2 35 7.4 47 6.9

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

มาก มาก มาก มาก มาก

3.67 3.65 3.80 3.75 3.72

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.770 0.786 0.771 0.779 0.777

0.918 0.913 1.007 0.974 0.957

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มาก มาก มาก

รวม

มาก มาก มาก มาก มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.49 3.41 3.57 3.51 3.50

3.68 3.52 3.74 3.66 3.66

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.879 0.827 0.903 0.880 0.879

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

หนา้ที ่23



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

12) ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านไร้ค่าไม่มีประโยชน์

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 194 93.7 175 96.7 235 81.0 410 87.0 604 89.1

 น้อย 8 3.8 2 1.1 37 12.8 39 8.3 47 6.9

 ปานกลาง 2 1.0 1 0.6 0 0.0 1 0.2 3 0.4

 มาก 2 1.0 3 1.6 12 4.1 15 3.2 17 2.6

 มากท่ีสุด 1 0.5 0 0.0 6 2.1 6 1.3 7 1.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

13) ท่านมีเพ่ือนหรือญาติคอยช่วยเหลือท่านในยามท่ีท่านต้องการ

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 3 1.4 0 0.0 3 1.0 3 0.6 6 0.9

 น้อย 49 23.7 42 23.2 72 24.8 114 24.2 163 24.0

 ปานกลาง 22 10.6 29 16.0 0 0.0 29 6.2 51 7.5

 มาก 125 60.4 101 55.8 190 65.5 291 61.8 416 61.4

 มากท่ีสุด 8 3.9 9 5.0 25 8.7 34 7.2 42 6.2

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

14) ท่านม่ันใจว่าชุมชนท่ีท่านอยู่อาศัยมีความปลอดภัยต่อท่าน

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 3 1.4 0 0.0 4 1.4 4 0.8 7 1.0

 น้อย 39 18.8 39 21.5 68 23.4 107 22.7 146 21.5

 ปานกลาง 43 20.8 42 23.2 0 0.0 42 8.9 85 12.6

 มาก 104 50.3 91 50.3 195 67.2 286 60.7 390 57.5

 มากท่ีสุด 18 8.7 9 5.0 23 7.9 32 6.9 50 7.4

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.944 0.879 0.979 0.945 0.944

ระดับผลกระทบ 2/ มาก ปานกลาง มาก มาก มาก

มาก มาก มาก มาก มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.46 3.39 3.57 3.50 3.49

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.42 3.43 3.56 3.51 3.48

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.941 0.901 0.990 0.958 0.953

0.481 0.422 0.849 0.727 0.664

ระดับผลกระทบ 2/ น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด น้อยท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย ( ) 1.11 1.07 1.33 1.23 1.19

รวม

รวม

รวม

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

หนา้ที ่24



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

15) ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด

ระดับอาการ

 น้อยท่ีสุด 2 1.0 3 1.7 4 1.4 7 1.5 9 1.3

 น้อย 44 21.3 45 24.9 89 30.7 134 28.5 178 26.3

 ปานกลาง 14 6.8 32 17.6 0 0.0 32 6.7 46 6.8

 มาก 139 67.1 99 54.7 185 63.8 284 60.3 423 62.4

 มากท่ีสุด 8 3.9 2 1.1 12 4.1 14 3.0 22 3.2

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

11 เม่ือเกิดปัญหำข้ึนภำยในครอบครัวและมีควำมเครียดท่ำนและคนในครอบครัวแก้ไขปัญหำด้วย

- ปรึกษาคนในครอบครัว 199 96.1 170 93.9 277 95.5 447 94.9 646 95.3

- ปรึกษาผู้น าชุมชน 0 0.0 3 1.7 4 1.4 7 1.5 7 1.0

- เข้าวัด/ฟังธรรม/ปรึกษาพระสงฆ์ 8 3.9 8 4.4 8 2.8 16 3.4 24 3.6

- ปรึกษาเพ่ือนบ้าน 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 1 0.1

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

12 สุขภำพโดยรวม

- สุขภาพดี 93 44.9 84 46.4 145 50.0 229 48.6 374 49.1

- สุขภาพดีปานกลาง 114 55.1 97 53.6 143 49.3 240 51.0 383 50.4

- สุขภาพย่ าแย่ 0 0.0 0 0.0 2 0.7 2 0.4 4 0.5

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 761 100.0

ระดับผลกระทบ 2/ มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.52 3.29 3.39 3.35 3.40

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.902 0.910 1.010 0.973 0.954

รวม

รวม

รวม

หนา้ที ่25



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

1 ในระยะเวลำ5 ปีท่ีผ่ำมำ สภำพแวดล้อมในชุมชนท่ีท่ำนอำศัยอยู่มีกำร เปล่ียนแปลง 

- ไม่เปล่ียนแปลง 133 64.3 101 55.8 214 73.8 315 66.9 448 66.1

- เปล่ียนแปลง (มำก/ปำนกลำง/น้อย)

 มาก 23 11.1 30 16.6 17 5.9 47 10.0 70 10.3

 ปานกลาง 39 18.8 47 26.0 52 17.9 99 21.0 138 20.4

 น้อย 12 5.8 3 1.7 7 2.4 10 2.1 22 3.2

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ลักษณะท่ีเปล่ียนแปลง

Ÿ ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

Ÿ ชุมชนมีดีข้ึนมีความเจริญมากข้ึน

Ÿ การคมนาคมดีกว่าเดิม ไฟฟ้า ไฟฟ้าข้างทาง ถนนหนทาง สะดวกข้ึน

Ÿ สภาพแวดล้อมในชุมชนเปลียนแปลง

Ÿ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล อากาศร้อนข้ึน

Ÿ มลพิษทางอากาศมากข้ึน

Ÿ ส่ิงปลูกสร้างเพ่ิมข้ึน โรงงานเพ่ิมข้ึน บ้านเรือนเพ่ิมข้ึน

 มีความสะดวกสบายเกิดข้ึนภายในชุมชน

Ÿ มีกล่ินเหม็นมากข้ึนภายในชุมชน

 ด้านการท ามาหากิน

Ÿ มีประชากรเพ่ิมข้ึน

 มีจราจรเพ่ิมมากข้ึน

ฝุ่นละอองเยอะข้ึน

สาเหตุท่ีเปล่ียนแปลง

Ÿ การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ

Ÿ ถนนดีข้ึนเทคโนโลยีก้าวหน้ามากข้ึน

 มีการพัฒนามากข้ึน มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ิมมากข้ึน

Ÿ สาธารณูปโภคดีข้ึน ถนนหนทางดีข้ึน

Ÿ ส่ิงปลูกสร้างเพ่ิมข้ึน

Ÿ มีการพัฒนาให้เป็นชุมชนเมืองมากข้ึน

Ÿ มีโรงงานมากข้ึนในชุมชน

ประชากรเพ่ิมข้ึน มีคนเข้ามาท างานมากข้ึน

Ÿ เศรษฐกิจดีข้ึน

 มีการเล้ียงหมูเกิดข้ึน

Ÿ มีการกระตือรือร้นของผู้น าชุมชน

ส่วนท่ี 7 : สภาพแวดล้อมในปัจจุบันของชุมชน

รวม

หนา้ที ่26



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

2 ส ำคัญหรือพ้ืนท่ีท่ีมีควำมอ่อนไหวต่อผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภำพในชุมชน

- โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ/จังหวัด 20 9.7 15 8.3 50 17.2 65 13.8 115 15.1

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 9 4.3 5 2.8 3 1.0 8 1.7 11 1.5

- โรงเรียน  79 38.2 56 30.9 85 29.4 141 29.9 226 29.7

- วัด 92 44.4 105 58.0 137 47.2 242 51.4 379 49.8

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเล้ียงเด็ก 7 3.4 0 0.0 15 5.2 15 3.2 30 3.9

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 761 100.0

3 ควำมเดือดร้อน/ควำมร ำคำญด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับในปัจจุบัน (ในรอบปีท่ีผ่ำนมำบริเวณหมู่บ้ำน/ชุมชนได้รับผลกระทบจำกส่ิงแวดล้อม)

ลักษณะปัญหา

(1) มลพิษทำงอำกำศ

- ไม่ได้รับผลกระทบ 170 82.1 148 81.8 250 86.2 398 84.5 568 83.8

- ได้รับผลกระทบ 37 17.9 33 18.2 40 13.8 73 15.5 110 16.2

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบ

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ น้อย 21 56.8 21 63.6 24 60.0 45 61.6 66 60.0

 ปานกลาง 16 43.2 11 33.3 16 40.0 27 37.0 43 39.1

Ÿ มาก 0 0.0 1 3.1 0 0.0 1 1.4 1 0.9

Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

37 100.0 33 100.0 40 100.0 73 100.0 110 100.0

สาเหตุของผลกระทบ

 ชุมชน 5 13.5 12 36.4 13 32.5 25 34.2 38 33.6

 โรงงาน 17 45.9 9 27.3 7 17.5 16 21.9 23 20.4

 การจราจร 9 24.3 4 12.1 13 32.5 17 23.3 30 26.5

 อ่ืนๆ (แล้วแต่ทิศทางลม/มาตามสภาพอากาศ/รถบรรทุก)6 16.3 8 24.2 7 17.5 15 20.6 22 19.5

37 100.0 33 100.0 40 100.0 73 100.0 113 100.0

(2) ฝุ่นละออง

- ไม่ได้รับผลกระทบ 49 23.7 39 21.5 103 35.5 142 30.1 191 28.2

- ได้รับผลกระทบ 158 76.3 142 78.5 187 64.5 329 69.9 487 71.8

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

2.43 2.39 2.40 2.40 2.41

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.502 0.556 0.496 0.520 0.512

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

รวม

รวม

หนา้ที ่27



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

ระดับผลกระทบ

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ น้อย 56 35.4 62 43.7 89 47.6 151 45.9 207 42.5

 ปานกลาง 94 59.5 76 53.5 90 48.1 166 50.5 260 53.4

Ÿ มาก 8 5.1 4 2.8 8 4.3 12 3.6 20 4.1

Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

158 100.0 142 100.0 187 100.0 329 100.0 487 100.0

สาเหตุของผลกระทบ

 ชุมชน 8 5.1 11 7.7 12 6.4 23 7.0 31 6.4

 โรงงาน 5 3.2 3 2.1 0 0.0 3 0.9 8 1.6

 การจราจร 127 80.4 113 79.6 162 86.6 275 83.6 402 82.5

Ÿ อ่ืนๆ (ธรรมชาติ) 18 11.4 15 10.6 13 7.0 28 8.5 46 9.5

158 100.0 142 100.0 187 100.0 329 100.0 487 100.0

(3) ควัน/เขม่ำ

- ไม่ได้รับผลกระทบ 192 92.8 169 93.4 278 95.9 447 94.9 639 94.2

- ได้รับผลกระทบ 15 7.2 12 6.6 12 4.1 24 5.1 39 5.8

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบ

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ น้อย 9 60.0 7 58.3 9 75.0 16 66.7 25 64.1

 ปานกลาง 6 40.0 4 33.4 3 25.0 7 29.2 13 33.3

Ÿ มาก 0 0.0 1 8.3 0 0.0 1 4.1 1 2.6

Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

15 100.0 12 100.0 12 100.0 24 100.0 39 100.0

สาเหตุของผลกระทบ

 ชุมชน 6 40.0 8 66.7 7 58.3 15 62.5 21 53.8

 โรงงาน 5 33.3 3 25.0 0 0.0 3 12.5 8 20.5

 การจราจร 4 26.7 1 8.3 5 41.7 6 25.0 10 25.7

15 100.0 12 100.0 12 100.0 24 100.0 39 100.0

น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

ค่าเฉล่ีย ( ) 2.70 2.59 2.57 2.58 2.62

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.561 0.548 0.577 0.564 0.565

ระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง น้อย น้อย น้อย ปานกลาง

2.40 2.50 2.25 2.38 2.38

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.507 0.674 0.452 0.576 0.544

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

รวม

รวม

หนา้ที ่28



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(4) กล่ินรบกวน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 134 64.7 110 60.8 211 72.8 321 68.2 455 67.1

- ได้รับผลกระทบ 73 35.3 71 39.2 79 27.2 150 31.8 223 32.9

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบ

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ น้อย 38 52.1 53 74.6 37 46.8 90 60.0 128 57.4

 ปานกลาง 34 46.6 15 21.1 33 41.8 48 32.0 82 36.8

Ÿ มาก 1 1.4 3 4.2 9 11.4 12 8.0 13 5.8

Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

73 100.0 71 100.0 79 100.0 150 100.0 223 100.0

สาเหตุของผลกระทบ

 ชุมชน 22 30.1 23 32.4 19 24.1 42 28.0 64 28.7

 โรงงาน 24 32.9 38 53.5 3 3.7 41 27.3 65 29.1

 การจราจร 2 2.7 2 2.8 1 1.3 3 2.0 5 2.3

 อ่ืนๆ (ฟาร์มหมู/เล้าเป็ด) 25 34.3 8 11.3 56 70.9 64 42.7 89 39.9

73 100.0 71 100.0 79 100.0 150 100.0 223 100.0

(5) เสียงดัง

- ไม่ได้รับผลกระทบ 122 58.9 115 63.5 181 62.4 296 62.8 418 61.7

- ได้รับผลกระทบ 85 41.1 66 36.5 109 37.6 175 37.2 260 38.3

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบ

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ น้อย 27 31.8 38 57.6 50 45.9 88 50.3 138 48.6

 ปานกลาง 54 63.5 27 40.9 55 50.5 82 46.9 137 48.2

Ÿ มาก 4 4.7 1 1.5 4 3.7 5 2.9 9 3.2

Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

85 100.0 66 100.0 109 100.0 175 100.0 284 100.0

สาเหตุของผลกระทบ

 โรงงาน 0 0.0 3 4.5 0 0.0 3 1.7 3 1.1

 การจราจร 85 100.0 63 95.5 109 100.0 172 98.3 281 98.9

85 100.0 66 100.0 109 100.0 175 100.0 284 100.0

ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย

ค่าเฉล่ีย ( ) 2.49 2.30 2.65 2.48 2.48

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.530 0.545 0.680 0.642 0.607

ระดับผลกระทบ 2/ น้อย น้อย ปานกลาง น้อย น้อย

2.73 2.44 2.58 2.53 2.55

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.543 0.530 0.566 0.555 0.559

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

รวม

รวม

หนา้ที ่29



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(6) ขยะมูลฝอย

- ไม่ได้รับผลกระทบ 204 98.6 180 99.4 288 99.3 468 99.4 672 99.1

- ได้รับผลกระทบ 3 1.4 1 0.6 2 0.7 3 0.6 6 0.9

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบ

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ น้อย 3 100.0 0 0.0 2 100.0 2 66.7 5 83.3

 ปานกลาง 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 33.3 1 16.7

Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

3 100.0 1 100.0 2 100.0 3 100.0 6 100.0

สาเหตุของผลกระทบ

 ชุมชน 3 100.0 0 0.0 2 100.0 2 66.7 5 83.3

 โรงงาน 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 33.3 1 16.7

3 100.0 1 100.0 2 100.0 3 100.0 6 100.0

(7) น้ ำเสีย

- ไม่ได้รับผลกระทบ 204 98.6 180 99.4 289 99.7 469 99.6 673 99.3

- ได้รับผลกระทบ 3 1.4 1 0.6 1 0.3 2 0.4 5 0.7

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบ

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ น้อย 3 100.0 0 0.0 1 100.0 1 50.0 4 80.0

 ปานกลาง 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 50.0 1 20.0

Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

3 100.0 1 100.0 1 100.0 2 100.0 5 100.0

สาเหตุของผลกระทบ

 ชุมชน 3 100.0 0 0.0 1 100.0 1 50.0 4 80.0

 โรงงาน 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 50.0 1 20.0

3 100.0 1 100.0 1 100.0 2 100.0 5 100.0

น้อย ปานกลาง น้อย น้อย น้อย

ค่าเฉล่ีย ( ) 2.00 3.00 2.00 2.33 2.17

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.000 0.000 0.000 0.577 0.408

ระดับผลกระทบ 2/ น้อย ปานกลาง น้อย น้อย น้อย

2.00 3.00 2.00 2.50 2.20

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.000 0.000 #DIV/0! 0.707 0.447

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

รวม

รวม

รวม

รวม

หนา้ที ่30



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(8) กำรจรำจร/อุบัติเหตุ

- ไม่ได้รับผลกระทบ 180 87.0 172 95.0 255 87.9 427 90.7 607 89.5

- ได้รับผลกระทบ 27 13.0 9 5.0 35 12.1 44 9.3 71 10.5

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบ

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ น้อย 24 88.9 3 33.3 23 65.7 26 59.1 50 70.4

 ปานกลาง 3 11.1 5 55.6 12 34.3 17 38.6 20 28.2

Ÿ มาก 0 0.0 1 11.1 0 0.0 1 2.3 1 1.4

Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

27 100.0 9 100.0 35 100.0 44 100.0 71 100.0

สาเหตุของผลกระทบ

 การจราจร 26 96.3 9 100.0 34 97.1 43 97.7 69 97.2

Ÿ อ่ืนๆ (การประมาท/ปริมาณรถเยอะ) 1 3.7 0 0.0 1 2.9 1 2.3 2 2.8

27 100.0 9 100.0 35 100.0 44 100.0 71 100.0

(9) ควำมแห้งแล้ง

- ไม่ได้รับผลกระทบ 206 99.5 181 100.0 289 99.7 470 99.8 676 99.7

- ได้รับผลกระทบ 1 0.5 0 0.0 1 0.3 1 0.2 2 0.3

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบ

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ น้อย 1 100.0 0 0.0 1 100.0 1 100.0 2 100.0

 ปานกลาง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

1 100.0 0 0.0 1 100.0 1 100.0 2 100.0

สาเหตุของผลกระทบ

 อ่ืนๆ (ตามฤดูกาล) 1 100.0 0 0.0 1 100.0 1 100.0 2 100.0

1 100.0 0 0.0 1 100.0 1 100.0 2 100.0

น้อย 0 น้อย น้อย น้อย

ค่าเฉล่ีย ( ) 2.11 2.78 2.34 2.43 2.31

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.320 0.667 0.482 0.545 0.495

ระดับผลกระทบ 2/ น้อย ปานกลาง น้อย น้อย น้อย

2.00 0.00 2.00 2.00 2.00

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

4 ปัญหำของชุมชนและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เหตุการณ์ในชุมชน

(1) กำรลักขโมย/ปล้น/จ้ี

- ไม่ได้รับผลกระทบ 115 55.6 92 50.8 161 55.5 253 53.7 368 54.3

- ได้รับผลกระทบ 92 44.4 89 49.2 129 44.5 218 46.3 310 45.7

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับของผลกระทบ

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ น้อย 91 98.9 88 98.9 126 97.7 214 98.2 305 98.4

 ปานกลาง 1 1.1 1 1.1 3 2.3 4 1.8 5 1.6

Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

92 100.0 89 100.0 129 100.0 218 100.0 310 100.0

(2) กำรทะเลำะวิวำท 

- ไม่ได้รับผลกระทบ 144 69.6 131 72.4 213 73.4 344 73.0 488 72.0

- ได้รับผลกระทบ 63 30.4 50 27.6 77 26.6 127 27.0 190 28.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ค่าเฉล่ีย ( ) 2.01 2.01 2.02 2.02 2.02

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.104 0.106 0.151 0.135 0.126

ระดับผลกระทบ 2/ น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

รวม

รวม

รวม
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

ระดับของผลกระทบ

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ น้อย 63 100.0 50 100.0 75 25.9 125 98.4 188 98.9

 ปานกลาง 0 0.0 0 0.0 2 0.7 2 1.6 2 1.1

Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

63 100.0 50 100.0 77 26.6 127 100.0 190 100.0

(3) กำรจับกุมเร่ืองยำเสพติด

- ไม่ได้รับผลกระทบ 105 50.7 101 55.8 187 64.5 288 61.1 393 58.0

- ได้รับผลกระทบ 102 49.3 80 44.2 103 35.5 183 38.9 285 42.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับของผลกระทบ

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ น้อย 87 85.3 77 96.3 99 96.1 176 96.2 263 92.3

 ปานกลาง 14 13.7 3 3.7 4 3.9 7 3.8 21 7.3

Ÿ มาก 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.4

Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

102 100.0 80 100.0 103 100.0 183 100.0 285 100.0

(4) กำรม่ัวสุมของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 124 59.9 123 68.0 218 75.2 341 72.4 465 68.6

- ได้รับผลกระทบ 83 40.1 58 32.0 72 24.8 130 27.6 213 31.4

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับของผลกระทบ

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ น้อย 75 90.4 57 98.3 70 97.2 127 97.7 202 94.8

 ปานกลาง 7 8.4 1 1.7 2 2.8 3 2.3 10 4.7

Ÿ มาก 1 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5

Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

83 100.0 58 100.0 72 100.0 130 100.0 213 100.0

น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

2.00 2.00 2.03 2.02 2.01

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.000 0.000 0.160 0.125 0.102

ระดับผลกระทบ 2/ น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

ค่าเฉล่ีย ( ) 2.16 2.04 2.04 2.04 2.08

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.392 0.191 0.194 0.192 0.285

ระดับผลกระทบ 2/ น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

2.11 2.02 2.03 2.02 2.06

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.350 0.131 0.165 0.151 0.251

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(5) มีแรงงำนอพยพเข้ำมำ

- ไม่ได้รับผลกระทบ 122 58.9 107 59.1 233 80.3 340 72.2 462 68.1

- ได้รับผลกระทบ 85 41.1 74 40.9 57 19.7 131 27.8 216 31.9

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับของผลกระทบ

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ น้อย 56 65.9 42 56.8 55 96.5 97 74.0 153 70.8

 ปานกลาง 24 28.2 28 37.8 2 3.5 30 22.9 54 25.0

Ÿ มาก 5 5.9 4 5.4 0 0.0 4 3.1 9 4.2

Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

85 100.0 74 100.0 57 100.0 131 100.0 216 100.0

(6) มีผู้สูงอำยุ/คนพิกำรท่ีไม่รับกำรดูแลช่วยเหลือ 

- ไม่ได้รับผลกระทบ 195 94.2 178 98.3 263 90.7 441 93.6 636 93.8

- ได้รับผลกระทบ 12 5.8 3 1.7 27 9.3 30 6.4 42 6.2

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับของผลกระทบ

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ น้อย 12 100.0 3 100.0 26 96.3 29 96.7 41 97.6

 ปานกลาง 0 0.0 0 0.0 1 3.7 1 3.3 1 2.4

Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

12 100.0 3 100.0 27 100.0 30 100.0 42 100.0

(7) มีคนว่ำงงำนในชุมชน 

- ไม่ได้รับผลกระทบ 145 233.9 135 293.5 222 76.6 357 313.2 502 285.2

- ได้รับผลกระทบ 62 30.0 46 25.4 68 23.4 114 24.2 176 26.0

207 263.8 181 318.9 290 100.0 471 337.4 678 311.2

น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

ค่าเฉล่ีย ( ) 2.40 2.49 2.04 2.29 2.33

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.602 0.602 0.186 0.519 0.554

ระดับผลกระทบ 2/ น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

2.00 2.00 2.04 2.03 2.02

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.000 0.000 0.192 0.183 0.154

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

รวม

รวม

รวม
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

ระดับของผลกระทบ

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ น้อย 60 96.8 45 97.8 59 86.8 104 91.2 164 93.2

 ปานกลาง 1 1.6 1 2.2 9 13.2 10 8.8 11 6.2

Ÿ มาก 1 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6

Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

62 100.0 46 100.0 68 100.0 114 100.0 176 100.0

(8) มีผู้ไม่ได้รับบริกำร/สวัสดิกำรจำกหน่วยงำนของรัฐ 

- ไม่ได้รับผลกระทบ 198 95.7 180 99.4 275 94.8 455 96.6 653 96.3

- ได้รับผลกระทบ 9 4.3 1 0.6 15 5.2 16 3.4 25 3.7

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับของผลกระทบ

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ น้อย 9 100.0 1 100.0 15 5.2 16 100.0 25 100.0

 ปานกลาง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

9 100.0 1 100.0 15 5.2 16 100.0 25 100.0

5 ควำมพึงพอใจต่อสภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ในชุมชน

- พอใจมาก         71 34.3 65 35.9 108 37.3 173 36.7 244 36.0

- ค่อนข้างพอใจ 132 63.8 116 64.1 181 62.4 297 63.1 429 63.3

- พอใจน้อย 4 1.9 0 0.0 1 0.3 1 0.2 5 0.7

- ไม่พอใจ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ส่วนท่ี 8 : การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ

1 กำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร

- ไม่รู้มาก่อน เพ่ิงรู้ในวันน้ี 33 15.9 24 13.3 88 30.3 112 23.8 145 21.4

- รู้มาก่อนหน้าน้ีแล้ว จาก 174 84.1 157 86.7 202 69.7 359 76.2 533 78.6

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

ค่าเฉล่ีย ( ) 2.05 2.02 2.13 2.09 2.07

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.282 0.147 0.341 0.284 0.283

ระดับผลกระทบ 2/ น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

ค่าเฉล่ีย ( ) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000 0.000

รวม

รวม

รวม

รวม

ระดับผลกระทบ 2/

รวม
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

ทราบจาก

●Ÿ เพ่ือนบ้านเล่าให้ฟัง 107 61.5 95 60.5 127 62.9 222 61.8 329 61.7

●Ÿ ผู้น าชุมชน 15 8.7 12 7.6 19 9.4 31 8.6 46 8.6

●Ÿ การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ี 26 14.9 24 15.3 33 16.3 57 15.9 83 15.6

●Ÿ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น 24 13.8 21 13.4 22 10.9 43 12.0 67 12.6

●Ÿ เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ 2 1.1 5 3.2 1 0.5 6 1.7 8 1.5

174 100.0 157 100.0 202 100.0 359 100.0 533 100.0

2 เคยเข้ำร่วมท ำกิจกรรมกับบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด

- ไม่เคย 186 89.9 159 87.8 260 89.7 419 89.0 605 89.2

- เคยงานบุญต่างๆ/สนับสนุนทุนการศึกษา 21 10.1 22 12.2 30 10.3 52 11.0 73 10.8

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

3 ต้องกำรให้ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับโครงกำรผ่ำนช่องทำงใดมำกท่ีสุด

- ผู้น าชุมชน 170 82.1 149 82.3 252 86.9 401 85.1 571 84.2

- ประกาศเสียงตามสาย  2 1.0 5 2.8 2 0.7 7 1.5 9 1.3

- การประชุมช้ีแจง 12 5.8 7 3.9 4 1.4 11 2.4 23 3.5

- จดหมาย/เอกสาร 23 11.1 20 11.0 31 10.7 51 10.8 74 10.9

- วิทยุชุมชน 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 1 0.1

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

4 ต้องกำรให้โครงกำรฯแจ้งข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรด ำเนินโครงกำร1/

- การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและชุมชน 133 26.0 119 25.2 196 27.0 315 26.3 448 26.2

- การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน 147 28.8 141 29.8 204 28.1 345 28.8 492 28.8

- กระบวนการผลิตของโครงการ 140 27.4 135 28.5 189 26.0 324 27.0 464 27.1

- การจ้างงาน 91 17.8 78 16.5 137 18.9 215 17.9 306 17.9

511 100.0 473 100.0 726 100.0 1199 100.0 1710 100.0

5 ควำมถ่ีท่ีท่ำนต้องกำรทรำบข้อมูลข่ำวสำรจำกโครงกำรฯ

- 3 เดือน/คร้ัง 80 38.6 75 41.5 111 38.3 186 39.5 266 39.2

- 6 เดือน/คร้ัง 108 52.2 98 54.1 165 56.9 263 55.8 371 54.7

- ปีละ 1 คร้ัง  19 9.2 8 4.4 14 4.8 22 4.7 41 6.1

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

6 หำกโครงกำรมีกำรด ำเนินจัดกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือส่วนรวมท่ำนยินดีเข้ำร่วมท ำกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีจะจัดข้ึน

- ยินดี เพราะ จะได้ทราบข้อมูลมากข้ึน 112 54.1 90 49.7 157 54.1 247 52.4 359 52.9

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/จะได้มีส่วนร่วมกับชุมชน/เพ่ือพัฒนาชุมชนให้ดีข้ึน/จะได้ไม่เสียสิทธิในกิจกรรม

- ไม่ยินดี เพราะไม่สะดวก/ไม่ว่าง 41 19.8 41 22.7 70 24.2 111 23.6 152 22.5

- ไม่มีความเห็น เพราะ ยังไม่แน่ใจ 54 26.1 50 27.6 63 21.7 113 24.0 167 24.6

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

หนา้ที ่36



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

7 โครงกำรท่ีดีควรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงไร

- รับผิดชอบต่อชุมชน 89 43.0 91 50.3 138 47.6 229 48.6 318 46.9

- ควบคุมและดูแลผลกระทบส่ิงแวดล้อม 93 44.9 80 44.2 125 43.1 205 43.5 298 44.0

- จ้างแรงงานในชุมชน  25 12.1 10 5.5 26 9.0 36 7.7 61 9.0

- อ่ืนๆ (เข้าท ากิจกรรมให้แก่ชุมชน) 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.2 1 0.1

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

8 ต้องกำรให้โครงกำรจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนหรือสนับสนุนกิจกรรมด้ำนใดมำกท่ีสุด

- พ้ืนท่ีสีเขียว/สวนสาธารณะ      14 6.8 16 8.8 43 14.8 59 12.5 73 10.8

- ด้านสุขภาพ/บริการด้านสาธารณสุข 126 60.9 111 61.3 146 50.3 257 54.6 383 56.5

- ทุนการศึกษา  41 19.8 35 19.3 57 19.7 92 19.5 133 19.6

- กิจกรรมส าคัญประจ าปีของชุมชน 26 12.5 19 10.6 44 15.2 63 13.4 89 13.1

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

9 ควำมเช่ือม่ันต่อกำรด ำเนินกำรของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด

- ไม่เช่ือม่ัน เพราะ ยังไม่แน่ใจมากเท่าไร 4 1.9 0 0.0 4 1.4 4 0.8 8 1.2

- มีความเช่ือม่ันน้อย เพราะ โครงการไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนเยอะ20 9.7 10 5.5 34 11.7 44 9.4 64 9.4

- มีความเช่ือม่ันปานกลาง เพราะ ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง176 85.0 167 92.3 246 84.8 413 87.7 589 86.9

- มีความเช่ือม่ันมาก เพราะ เช่ือในการจัดการ 7 3.4 4 2.2 6 2.1 10 2.1 17 2.5

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

1 ประโยชน์และควำมวิตกกังวลท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

(1) มีกำรจ้ำงแรงงำน-มีงำนท ำเพ่ิมข้ึนและลดปัญหำกำรว่ำงงำนในพ้ืนท่ี

- ไม่ได้รับผลกระทบ 48 23.2 19 10.5 89 30.7 108 22.9 156 23.0

- ได้รับผลกระทบ 159 76.8 162 89.5 201 69.3 363 77.1 522 77.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 2 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.4

●Ÿ มาก 36 22.7 5 3.1 7 3.4 12 3.3 48 9.2

Ÿ● ปานกลาง 67 42.1 70 43.2 94 46.8 164 45.2 231 44.3

●Ÿ น้อย 46 28.9 77 47.5 96 47.8 173 47.7 219 42.0

●Ÿ น้อยท่ีสุด 8 5.0 10 6.2 4 2.0 14 3.8 22 3.1

159 100.0 162 100.0 201 100.0 363 100.0 522 100.0

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.868 0.658 0.601 0.628 0.730

ระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง มาก มาก มาก ปานกลาง

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.14 3.57 3.48 3.52 3.40

รวม

รวม

รวม

รวม

ส่วนท่ี 9 : ความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ

รวม

หนา้ที ่37



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(2) รำยได้เพ่ิมข้ึนจำกกำรประกอบอำชีพ

- ไม่ได้รับผลกระทบ 39 18.8 54 29.8 80 27.6 134 28.5 173 25.5

- ได้รับผลกระทบ 168 81.2 127 70.2 210 72.4 337 71.5 505 74.5

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 3 1.8 4 3.1 3 1.4 7 2.1 10 2.0

●Ÿ มาก 30 17.9 23 18.1 36 17.1 59 17.5 89 17.6

Ÿ● ปานกลาง 68 40.5 53 41.7 106 50.5 159 47.2 227 45.0

●Ÿ น้อย 59 35.0 33 26.0 62 29.5 95 28.2 154 30.5

●Ÿ น้อยท่ีสุด 8 4.8 14 11.0 3 1.4 17 5.0 25 5.0

168 100.0 127 100.0 210 100.0 337 100.0 505 100.0

(3) เศรษฐกิจท้องถ่ินเติบโตข้ึน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 48 23.2 30 16.6 67 23.1 97 20.6 145 21.4

- ได้รับผลกระทบ 159 76.8 151 83.4 223 76.9 374 79.4 533 78.6

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 1 0.6 5 3.3 3 1.3 8 2.1 9 1.7

●Ÿ มาก 45 28.3 28 18.5 46 20.6 74 19.8 119 22.3

Ÿ● ปานกลาง 71 44.7 82 54.3 110 49.3 192 51.3 263 49.3

●Ÿ น้อย 26 16.3 22 14.6 58 26.1 80 21.5 106 19.9

●Ÿ น้อยท่ีสุด 16 10.1 14 9.3 6 2.7 20 5.3 36 6.8

159 100.0 151 100.0 223 100.0 374 100.0 533 100.0

(4) ท้องถ่ินมีรำยได้จำกภำษี

- ไม่ได้รับผลกระทบ 59 28.5 37 20.4 80 27.6 117 24.8 176 26.0

- ได้รับผลกระทบ 148 71.5 144 79.6 210 72.4 354 75.2 502 74.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.935 0.913 0.790 0.841 0.869

ระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.07 3.08 3.08 3.08 3.08

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.23 3.24 3.12 3.17 3.19

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.862 0.980 0.754 0.846 0.851

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

หนา้ที ่38



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 4 2.7 3 2.1 1 0.5 4 1.1 8 1.6

●Ÿ มาก 24 16.3 21 14.6 29 13.8 50 14.1 74 14.7

Ÿ● ปานกลาง 73 49.3 66 45.8 110 52.4 176 49.7 249 49.6

●Ÿ น้อย 28 18.9 25 17.4 51 24.3 76 21.5 104 20.7

●Ÿ น้อยท่ีสุด 19 12.8 29 20.1 19 9.0 48 13.6 67 13.4

148 100.0 144 100.0 210 100.0 354 100.0 502 100.0

(5) พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค เช่น น้ ำ ไฟฟ้ำ ประปำ ถนน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 62 30.0 40 22.1 94 32.4 134 28.5 196 28.9

- ได้รับผลกระทบ 145 70.0 141 77.9 196 67.6 337 71.5 482 71.1

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 1 0.7 0 0.0 1 0.3 1 0.2

●Ÿ มาก 12 8.3 4 2.8 6 3.1 10 3.0 22 4.6

Ÿ● ปานกลาง 84 57.9 81 57.4 115 58.7 196 58.2 280 58.1

●Ÿ น้อย 38 26.2 39 27.7 49 25.0 88 26.1 126 26.1

●Ÿ น้อยท่ีสุด 11 7.6 16 11.4 26 13.2 42 12.5 53 11.0

145 100.0 141 100.0 196 100.0 337 100.0 482 100.0

(6) สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ

- ไม่ได้รับผลกระทบ 58 28.0 30 16.6 97 33.4 127 27.0 185 27.3

- ได้รับผลกระทบ 149 72.0 151 83.4 193 66.6 344 73.0 493 72.7

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 5 3.4 10 6.6 0 0.0 10 2.9 15 3.0

●Ÿ มาก 6 4.0 9 6.0 2 1.0 11 3.2 17 3.4

Ÿ● ปานกลาง 91 61.1 96 63.6 114 59.1 210 61.0 301 61.1

●Ÿ น้อย 35 23.4 29 19.2 50 25.9 79 23.0 114 23.2

●Ÿ น้อยท่ีสุด 12 8.1 7 4.6 27 14.0 34 9.8 46 9.3

149 100.0 151 100.0 193 100.0 344 100.0 493 100.0

ระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.29 3.09 3.53 3.34 3.32

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.808 0.835 0.743 0.813 0.811

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.737 0.761 0.761 0.760 0.755

ระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง มาก มาก มาก มาก

ระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.33 3.46 3.48 3.47 3.43

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.23 3.39 3.28 3.32 3.29

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.963 1.032 0.830 0.918 0.931

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

หนา้ที ่39



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(7) สนับสนุนกิจกรรม/ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 63 30.4 45 24.9 103 35.5 148 31.4 211 31.1

- ได้รับผลกระทบ 144 69.6 136 75.1 187 64.5 323 68.6 467 68.9

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 7 4.9 8 5.9 0 0.0 8 2.5 15 3.2

●Ÿ มาก 8 5.6 10 7.4 0 0.0 10 3.1 18 3.9

Ÿ● ปานกลาง 91 63.2 83 61.0 109 58.3 192 59.4 283 60.6

●Ÿ น้อย 27 18.8 28 20.6 56 29.9 84 26.0 111 23.8

●Ÿ น้อยท่ีสุด 11 7.5 7 5.1 22 11.8 29 9.0 40 8.5

144 100.0 136 100.0 187 100.0 323 100.0 467 100.0

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีคาดว่าจะได้รับ

(1) เสียงดัง

- ไม่ได้รับผลกระทบ 172 83.1 155 85.6 246 84.8 401 85.1 573 84.5

- ได้รับผลกระทบ 35 16.9 26 14.4 44 15.2 70 14.9 105 15.5

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 1 3.8 0 0.0 1 1.4 1 1.0

Ÿ● ปานกลาง 3 8.6 2 7.8 4 9.1 6 8.6 9 8.6

●Ÿ น้อย 28 80.0 22 84.6 33 75.0 55 78.6 83 79.0

●Ÿ น้อยท่ีสุด 4 11.4 1 3.8 7 15.9 8 11.4 12 11.4

35 100.0 26 100.0 44 100.0 70 100.0 105 100.0

(2) อำกำศเสียและเขม่ำควัน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 157 75.8 136 75.1 232 80.0 368 78.1 525 77.4

- ได้รับผลกระทบ 50 24.2 45 24.9 58 20.0 103 21.9 153 22.6

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

มาก มาก มาก มาก มาก

4.03 3.88 4.07 4.00 4.01

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.453 0.516 0.501 0.511 0.490

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.844 0.844 0.698 0.789 0.809

ระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.19 3.12 3.53 3.36 3.31

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

รวม

รวม

หนา้ที ่40



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 1 2.2 0 0.0 1 1.0 1 0.7

Ÿ● ปานกลาง 14 28.0 13 28.9 7 2.4 20 19.4 34 22.2

●Ÿ น้อย 29 58.0 28 62.2 44 15.2 72 69.9 101 66.0

●Ÿ น้อยท่ีสุด 7 14.0 3 6.7 7 2.4 10 9.7 17 11.1

50 100.0 45 100.0 58 20.0 103 100.0 153 100.0

(3) น้ ำเสีย

- ไม่ได้รับผลกระทบ 168 81.2 149 82.3 243 83.8 392 83.2 560 82.6

- ได้รับผลกระทบ 39 18.8 32 17.7 47 16.2 79 16.8 118 17.4

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 2 5.1 4 12.5 4 8.5 8 10.1 10 8.5

●Ÿ น้อย 37 94.9 28 87.5 43 91.5 71 89.9 108 91.5

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

39 100.0 32 100.0 47 100.0 79 100.0 118 100.0

(4) ฝุ่นละออง

- ไม่ได้รับผลกระทบ 143 69.1 107 59.1 229 79.0 336 71.3 479 70.6

- ได้รับผลกระทบ 64 30.9 74 40.9 61 21.0 135 28.7 199 29.4

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 1 1.4 0 0.0 1 0.7 1 0.5

Ÿ● ปานกลาง 12 18.8 10 13.5 4 6.6 14 10.4 26 13.1

●Ÿ น้อย 42 65.6 49 66.2 57 93.4 106 78.5 148 74.4

●Ÿ น้อยท่ีสุด 10 15.6 14 18.9 0 0.0 14 10.4 24 12.0

64 100.0 74 100.0 61 100.0 135 100.0 199 100.0

0.590 0.619 0.250 0.488 0.522

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มาก มาก มาก

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

มาก มาก มาก มาก มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.97 4.03 3.93 3.99 3.98

3.95 3.88 3.91 3.90 3.92

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.223 0.336 0.282 0.304 0.280

0.639 0.618 0.496 0.565 0.588

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มาก มาก มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.86 3.73 4.00 3.88 3.88

รวม

รวม

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

รวม

รวม

รวม

หนา้ที ่41



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(5) กล่ินรบกวน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 156 75.4 131 72.4 232 80.0 363 77.1 519 76.5

- ได้รับผลกระทบ 51 24.6 50 27.6 58 20.0 108 22.9 159 23.5

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 1 2.0 1 2.0 1 1.7 2 1.9 3 1.9

Ÿ● ปานกลาง 12 23.5 14 28.0 7 12.1 21 19.4 33 20.8

●Ÿ น้อย 20 39.2 12 24.0 47 81.0 59 54.6 79 49.7

●Ÿ น้อยท่ีสุด 18 35.3 23 46.0 3 5.2 26 24.1 44 27.6

51 100.0 50 100.0 58 100.0 108 100.0 159 100.0

(6) กำรจรำจร/อุบัติเหตุ

- ไม่ได้รับผลกระทบ 171 82.6 152 84.0 240 82.8 392 83.2 563 83.0

- ได้รับผลกระทบ 36 17.4 29 16.0 50 17.2 79 16.8 115 17.0

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 2 5.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.7

Ÿ● ปานกลาง 4 11.1 3 10.3 9 18.0 12 15.2 16 13.9

●Ÿ น้อย 5 13.9 2 6.9 22 44.0 24 30.4 29 25.3

●Ÿ น้อยท่ีสุด 25 69.4 24 82.8 19 38.0 43 54.4 68 59.1

36 100.0 29 100.0 50 100.0 79 100.0 115 100.0

(7) ควำมปลอดภัย

- ไม่ได้รับผลกระทบ 166 80.2 148 81.8 243 83.8 391 83.0 557 82.2

- ได้รับผลกระทบ 41 19.8 33 18.2 47 16.2 80 17.0 121 17.8

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

0.910 0.649 0.728 0.741 0.795

ระดับผลกระทบ 2/ มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด

มาก มาก มาก มาก มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 4.47 4.72 4.20 4.39 4.42

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

4.08 4.14 3.90 4.01 4.03

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.821 0.904 0.484 0.717 0.750

ค่าเฉล่ีย ( )

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

หนา้ที ่42



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 1 2.1 1 1.3 2 1.6

Ÿ● ปานกลาง 8 19.5 5 15.2 8 17.0 13 16.2 21 16.5

●Ÿ น้อย 18 43.9 21 63.6 18 38.3 39 48.8 57 44.9

●Ÿ น้อยท่ีสุด 15 36.6 7 21.2 20 42.6 27 33.7 47 37.0

41 100.0 33 100.0 47 100.0 80 100.0 127 100.0

(8) ผลกระทบต่อกำรประกอบอำชีพ/กำรเกษตร

- ไม่ได้รับผลกระทบ 171 82.6 154 85.1 237 81.7 391 83.0 562 82.9

- ได้รับผลกระทบ 36 17.4 27 14.9 53 18.3 80 17.0 116 17.1

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 5 13.9 3 11.1 11 20.8 14 17.5 25 18.8

●Ÿ น้อย 22 61.1 23 85.2 22 41.5 45 56.3 67 50.4

●Ÿ น้อยท่ีสุด 9 25.0 1 3.7 20 37.7 21 26.2 41 30.8

36 100.0 27 100.0 53 100.0 80 100.0 133 100.0

(9) ควำมขัดแย้งทำงวัฒนธรรมและสังคม

- ไม่ได้รับผลกระทบ 175 84.5 157 86.7 247 85.2 404 85.8 579 85.4

- ได้รับผลกระทบ 32 15.5 24 13.3 43 14.8 67 14.2 99 14.6

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 1 3.1 1 4.2 8 18.6 9 13.4 10 10.1

●Ÿ น้อย 17 53.1 18 75.0 18 41.9 36 53.7 53 53.5

●Ÿ น้อยท่ีสุด 14 43.8 5 20.8 17 39.5 22 32.8 36 36.4

32 100.0 24 100.0 43 100.0 67 100.0 99 100.0

ระดับผลกระทบ 2/ มากท่ีสุด มาก มาก มาก มากท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย ( ) 4.41 4.17 4.21 4.19 4.26

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.560 0.482 0.742 0.657 0.632

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.622 0.385 0.753 0.660 0.697

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มาก มาก มาก

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มากท่ีสุด มาก มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 4.11 3.93 4.17 4.09 4.12

4.17 4.06 4.21 4.15 4.17

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.738 0.609 0.806 0.731 0.757

ค่าเฉล่ีย ( )

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

หนา้ที ่43



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

2 กำรมีโครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้แล้ว มีผลกระทบต่อท่ำนและครอบครัว

- ไม่มี 194 93.7 175 96.7 287 99.0 462 98.1 656 96.8

- มี (โปรดระบุประเภทและระดับผลกระทบในตาราง)13 6.3 6 3.3 3 1.0 9 1.9 22 3.2

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

(1) ผลกระทบด้ำนลบ

1) จะส่งผลให้เกิดปัญหำส่ิงแวดล้อมในชุมชนโดยผลกระทบท่ีห่วงกังวลมำกท่ีสุด (จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ 3 ล ำดับแรก)

● กล่ินรบกวน

อันดับ 1 5 38.5 1 16.7 0 0.0 1 11.2 6 27.3

อันดับ 2 6 46.2 2 33.3 2 66.7 4 44.4 10 45.4

อันดับ 3 2 15.3 3 50.0 1 33.3 4 44.4 6 27.3

13 100.0 6 100.0 3 100.0 9 100.0 22 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 2 15.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 9.1

Ÿ● ปานกลาง 5 38.5 1 16.7 0 0.0 1 11.1 6 27.3

●Ÿ น้อย 4 30.7 3 50.0 2 66.7 5 55.6 9 40.9

●Ÿ น้อยท่ีสุด 2 15.4 2 33.3 1 33.3 3 33.3 5 22.7

13 100.0 6 100.0 3 100.0 9 100.0 22 100.0

● อากาศเสีย/เขม่าควัน/ฝุ่นละออง

อันดับ 1 6 46.2 3 50.0 2 66.7 5 55.6 11 50.0

อันดับ 2 4 30.8 1 16.7 1 33.3 2 22.2 6 27.3

อันดับ 3 3 23.0 2 33.3 0 0.0 2 22.2 5 22.7

13 100.0 6 100.0 3 100.0 9 100.0 22 100.0

ระดับท่ีคิดว่าได้รับผลกระทบ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 4 30.8 3 50.0 0 0.0 3 33.3 7 31.8

●Ÿ น้อย 3 23.1 1 16.7 1 33.3 2 22.2 5 22.7

●Ÿ น้อยท่ีสุด 6 46.1 2 33.3 2 66.7 4 44.5 10 44.5

13 100.0 6 100.0 3 100.0 9 100.0 22 100.0

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มากท่ีสุด มาก มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 4.15 3.83 4.67 4.11 4.14

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.899 0.983 0.577 0.928 0.889

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.967 0.753 0.577 0.667 0.922

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.46 4.17 4.33 4.22 3.77

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

หนา้ที ่44



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

●  น้ าเสีย

อันดับ 1 6 46.2 3 50.0 0 0.0 3 33.3 9 42.8

อันดับ 2 5 38.5 2 33.3 2 66.7 4 44.4 9 40.9

อันดับ 3 2 15.3 1 16.7 1 33.3 2 22.2 4 18.3

13 100.0 6 100.0 3 100.0 9 100.0 22 100.0

ระดับท่ีคิดว่าได้รับผลกระทบ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 4 30.8 2 33.3 0 0.0 2 22.2 6 27.4

●Ÿ น้อย 6 46.2 1 16.7 2 66.7 3 33.3 9 42.8

●Ÿ น้อยท่ีสุด 3 23.0 3 50.0 1 33.3 4 44.5 7 31.8

13 100.0 6 100.0 3 100.0 9 100.0 22 100.0

●  กากของเสีย

อันดับ 1 3 23.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 13.6

อันดับ 2 4 30.8 4 66.7 2 66.7 6 66.7 10 45.5

อันดับ 3 6 46.1 2 33.3 1 33.3 3 33.3 9 40.9

13 100.0 6 100.0 3 100.0 9 100.0 22 100.0

ระดับท่ีคิดว่าได้รับผลกระทบ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 4 30.8 2 33.3 1 33.3 3 33.3 7 31.8

●Ÿ น้อย 6 46.2 3 50.0 2 66.7 5 55.6 11 50.0

●Ÿ น้อยท่ีสุด 3 23.1 1 16.7 0 0.0 1 11.1 4 18.2

13 100.0 6 100.0 3 100.0 9 100.0 22 100.0

● เสียงดัง

อันดับ 1 2 15.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 9.1

อันดับ 2 6 46.2 4 66.7 1 33.3 5 55.6 11 50.0

อันดับ 3 5 38.4 2 33.3 2 66.7 4 44.4 9 40.9

13 100.0 6 100.0 3 100.0 9 100.0 22 100.0

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มาก มาก มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.92 3.83 3.67 3.78 3.86

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.760 0.753 0.577 0.667 0.710

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.760 0.983 0.577 0.833 0.785

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.92 4.17 4.33 4.22 4.05

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

หนา้ที ่45



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

ระดับท่ีคิดว่าได้รับผลกระทบ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 3 23.1 1 16.7 0 0.0 1 11.1 4 18.2

●Ÿ น้อย 4 30.8 2 33.3 2 66.7 4 44.4 8 36.4

●Ÿ น้อยท่ีสุด 6 46.1 3 50.0 1 33.3 4 44.4 10 45.5

13 100.0 6 100.0 3 100.0 9 100.0 22 100.0

2) จัดกำรน้ ำเสียของส่งผลกระทบต่อกำรชุมชน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 202 97.6 179 98.9 280 96.6 459 97.5 661 97.5

- ได้รับผลกระทบ 5 2.4 2 1.1 10 3.4 12 2.5 17 2.5

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 2 40.0 0 0.0 1 10.0 1 8.3 3 17.6

●Ÿ น้อย 1 20.0 1 50.0 8 80.0 9 75.0 10 58.8

●Ÿ น้อยท่ีสุด 2 40.0 1 50.0 1 10.0 2 16.7 4 23.5

5 100.0 2 100.0 10 100.0 12 100.0 17 100.0

3) ส่งผลกระทบต่อกำรก ำจัดขยะและส่ิงปฏิกูลของชุมชน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 202 97.6 179 98.9 280 96.6 459 97.5 661 97.5

- ได้รับผลกระทบ 5 2.4 2 1.1 10 3.4 12 2.5 17 2.5

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 1 20.0 0 0.0 1 10.0 1 8.3 2 11.8

●Ÿ น้อย 2 40.0 1 50.0 8 80.0 9 75.0 11 64.7

●Ÿ น้อยท่ีสุด 2 40.0 1 50.0 1 10.0 2 16.7 4 23.5

5 100.0 2 100.0 10 100.0 12 100.0 17 100.0

0.837 0.707 0.471 0.515 0.600

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก

มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 4.20 4.50 4.00 4.08 4.12

4.00 4.50 4.00 4.08 4.06

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.000 0.707 0.471 0.515 0.659

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.832 0.816 0.577 0.707 0.767

ระดับผลกระทบ 2/ มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย ( ) 4.23 4.33 4.33 4.33 4.27

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

หนา้ที ่46



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

4)  ส่งผลกระทบต่อกำรระบำยน้ ำและกำรจัดกำรน้ ำท่วมในชุมชน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 197 95.2 179 98.9 280 96.6 459 97.5 656 96.8

- ได้รับผลกระทบ 10 4.8 2 1.1 10 3.4 12 2.5 22 3.2

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 3 30.0 0 0.0 1 10.0 1 8.3 4 18.2

●Ÿ น้อย 3 30.0 1 50.0 8 80.0 9 75.0 12 54.5

●Ÿ น้อยท่ีสุด 4 40.0 1 50.0 1 10.0 2 16.7 6 27.3

10 100.0 2 100.0 10 100.0 12 100.0 22 100.0

5) ส่งผลกระทบต่อกำรใช้น้ ำของชุมชน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 202 97.6 180 99.4 280 96.6 460 97.7 740 109.1

- ได้รับผลกระทบ 5 2.4 2 1.1 10 3.4 12 2.5 17 2.5

207 100.0 182 100.6 290 100.0 472 100.2 757 111.7

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 1 20.0 0 0.0 1 10.0 1 8.3 2 9.1

●Ÿ น้อย 2 40.0 1 50.0 8 80.0 9 75.0 17 77.3

●Ÿ น้อยท่ีสุด 2 40.0 1 50.0 1 10.0 2 16.7 3 13.6

5 100.0 2 100.0 10 100.0 12 100.0 22 100.0

6) ส่งผลกระทบต่อกำรจรำจรของชุมชน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 202 97.6 179 98.9 280 96.6 459 97.5 661 97.5

- ได้รับผลกระทบ 5 2.4 2 1.1 10 3.4 12 2.5 17 2.5

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

0.837 0.707 0.471 0.515 0.486

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก

มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 4.20 4.50 4.00 4.08 4.05

4.10 4.50 4.00 4.08 4.09

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.876 0.707 0.471 0.515 0.684

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

รวม

หนา้ที ่47



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 2 40.0 0 0.0 1 10.0 1 8.3 3 17.6

●Ÿ น้อย 2 40.0 1 50.0 7 70.0 8 66.7 10 58.8

●Ÿ น้อยท่ีสุด 1 20.0 1 50.0 2 20.0 3 25.0 4 23.6

5 100.0 2 100.0 10 100.0 12 100.0 17 100.0

7) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำรประกอบอำชีพของชุมชน/กำรเกษตร 

- ไม่ได้รับผลกระทบ 202 97.6 179 98.9 278 95.9 457 97.0 659 97.2

- ได้รับผลกระทบ 5 2.4 2 1.1 12 4.1 14 3.0 19 2.8

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 2 40.0 1 50.0 2 16.7 3 21.4 5 26.3

●Ÿ น้อย 2 40.0 1 50.0 8 66.6 9 64.3 11 57.9

●Ÿ น้อยท่ีสุด 1 20.0 0 0.0 2 16.7 2 14.3 3 15.8

5 100.0 2 100.0 12 100.0 14 100.0 19 100.0

8) ส่งผลกระทบต่อบริกำรด้ำนกำรศึกษำในชุมชน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 202 97.6 179 98.9 280 96.6 459 97.5 661 97.5

- ได้รับผลกระทบ 5 2.4 2 1.1 10 3.4 12 2.5 17 2.5

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 2 40.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 11.8

●Ÿ น้อย 1 20.0 1 50.0 6 60.0 7 58.3 8 47.1

●Ÿ น้อยท่ีสุด 2 40.0 1 50.0 4 40.0 5 41.7 7 41.1

5 100.0 2 100.0 10 100.0 12 100.0 17 100.0

มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด

4.00 4.50 4.40 4.42 4.29

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.000 0.707 0.516 0.515 0.686

0.837 0.707 0.603 0.616 0.658

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มาก มาก มาก

มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.80 3.50 4.00 3.93 3.89

3.80 4.50 4.10 4.17 4.06

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.837 0.707 0.568 0.577 0.659

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

หนา้ที ่48



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

9) ส่งผลกระทบต่อบริกำรด้ำนกำรศึกษำของชุมชน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 202 97.6 179 98.9 279 96.2 458 97.2 660 97.3

- ได้รับผลกระทบ 5 2.4 2 1.1 11 3.8 13 2.8 18 2.7

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 1 9.1 1 7.7 1 5.6

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 1 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 5.6

●Ÿ น้อย 3 60.0 1 50.0 6 54.5 7 53.8 10 55.6

●Ÿ น้อยท่ีสุด 1 20.0 1 50.0 4 36.4 5 38.5 6 33.2

5 100.0 2 100.0 11 100.0 13 100.0 18 100.0

10) ส่งผลกระทบต่อบริกำรพ้ืนฐำนด้ำนนันทนำกำรในชุมชน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 202 97.6 179 98.9 279 96.2 458 97.2 660 97.3

- ได้รับผลกระทบ 5 2.4 2 1.1 11 3.8 13 2.8 18 2.7

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 1 9.1 1 8.3 2 8.7

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 1 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ น้อย 3 60.0 0 0.0 6 54.5 6 50.0 12 52.2

●Ÿ น้อยท่ีสุด 1 20.0 1 100.0 4 36.4 5 41.7 9 39.1

5 100.0 1 100.0 11 100.0 12 100.0 23 100.0

11) ส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 202 97.6 179 98.9 279 96.2 458 97.2 660 97.3

- ได้รับผลกระทบ 5 2.4 2 1.1 11 3.8 13 2.8 18 2.7

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก

4.00 5.00 4.09 4.17 4.13

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.707 #DIV/0! 1.136 1.115 1.100

0.707 0.707 1.136 1.068 0.963

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 4.00 4.50 4.09 4.15 4.11

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

หนา้ที ่49



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 1 9.1 1 7.7 2 8.3

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 1 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ น้อย 3 60.0 1 50.0 7 63.6 8 61.5 15 62.5

●Ÿ น้อยท่ีสุด 1 20.0 1 50.0 3 27.3 4 30.8 7 29.2

5 100.0 2 100.0 11 100.0 13 100.0 24 100.0

12) ส่งผลกระทบต่อควำมขัดแย้งทำงวัฒนธรรมและสังคม

- ไม่ได้รับผลกระทบ 205 99.0 179 98.9 279 96.2 458 97.2 663 97.8

- ได้รับผลกระทบ 2 1.0 2 1.1 11 3.8 13 2.8 15 2.2

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 1 9.1 1 7.7 1 5.6

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 1 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 5.6

●Ÿ น้อย 3 60.0 1 50.0 6 54.5 7 53.8 10 55.6

●Ÿ น้อยท่ีสุด 1 20.0 1 50.0 4 36.4 5 38.5 6 33.2

5 100.0 2 100.0 11 100.0 13 100.0 18 100.0

13) ส่งผลกระทบต่อบริกำรด้ำนสำธำรณสุขของชุมชน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 205 99.0 179 98.9 279 96.2 458 97.2 663 97.8

- ได้รับผลกระทบ 2 1.0 2 1.1 11 3.8 13 2.8 15 2.2

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 1 9.1 1 7.7 2 8.3

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 1 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ น้อย 2 40.0 1 50.0 6 54.5 7 53.8 13 54.2

●Ÿ น้อยท่ีสุด 2 40.0 1 50.0 4 36.4 5 38.5 9 37.5

5 100.0 2 100.0 11 100.0 13 100.0 24 100.0

0.837 0.707 1.136 1.068 1.076

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก

มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 4.20 4.50 4.09 4.15 4.13

4.00 4.50 4.09 4.15 4.11

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.707 0.707 1.136 1.068 0.963

0.707 0.707 1.095 1.038 1.042

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มากท่ีสุด มาก มาก มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 4.00 4.50 4.00 4.08 4.04

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

หนา้ที ่50



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

14) ส่งผลให้ท่ำนและคนในชุมชนมีปัญหำสุขภำพ (เจ็บป่วย/ไม่สบำย) 

- ไม่ได้รับผลกระทบ 202 97.6 179 98.9 279 96.2 458 97.2 660 97.3

- ได้รับผลกระทบ 5 2.4 2 1.1 11 3.8 13 2.8 18 2.7

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 7.7 1 5.6

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 1 20.0 1 50.0 0 0.0 1 7.7 2 11.0

●Ÿ น้อย 2 40.0 1 50.0 7 2.4 8 61.5 10 55.6

●Ÿ น้อยท่ีสุด 2 40.0 0 0.0 3 1.0 3 23.1 5 27.8

5 100.0 2 100.0 11 3.8 13 100.0 18 100.0

(2) ผลกระทบด้านบวก

1) มีกำรจ้ำงแรงงำนท้องถ่ิน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 192 92.8 167 92.3 272 93.8 439 93.2 631 93.1

- ได้รับผลกระทบ 15 7.2 14 7.7 18 6.2 32 6.8 47 6.9

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 2 11.1 2 6.3 2 4.3

Ÿ● ปานกลาง 10 66.7 10 71.4 9 50.0 19 59.4 29 61.7

●Ÿ น้อย 5 33.3 4 28.6 6 33.3 10 31.3 15 31.9

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 1 5.6 1 3.1 1 2.1

15 100.0 14 100.0 18 100.0 32 100.0 47 100.0

2) รำยได้เพ่ิมข้ึนจำกกำรประกอบอำชีพ

- ไม่ได้รับผลกระทบ 192 92.8 168 92.8 272 93.8 440 93.4 632 93.2

- ได้รับผลกระทบ 15 7.2 13 7.2 18 6.2 31 6.6 46 6.8

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

0.488 0.469 0.767 0.644 0.594

ระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

มาก มาก มาก มาก มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.33 3.29 3.33 3.31 3.32

4.20 3.50 4.00 3.92 4.00

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.837 0.707 1.095 1.038 0.970

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

หนา้ที ่51



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 5 27.8 5 16.1 5 10.9

Ÿ● ปานกลาง 6 40.0 9 69.2 10 55.6 19 61.3 25 54.3

●Ÿ น้อย 9 60.0 4 30.8 2 11.1 6 19.4 15 32.6

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 1 5.6 1 3.2 1 2.2

15 100.0 13 100.0 18 100.0 31 100.0 46 100.0

3) เศรษฐกิจท้องถ่ินเติบโตข้ึน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 192 92.8 167 92.3 272 93.8 439 93.2 631 93.1

- ได้รับผลกระทบ 15 7.2 14 7.7 18 6.2 32 6.8 47 6.9

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 2 0.0 2 6.3 2 4.3

Ÿ● ปานกลาง 11 73.3 11 78.6 10 2.4 21 65.6 32 68.1

●Ÿ น้อย 4 26.7 3 21.4 5 1.7 8 25.0 12 25.5

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 3.1 1 2.1

15 100.0 14 100.0 18 4.5 32 100.0 47 100.0

4) ท้องถ่ินมีรำยได้จำกภำษี

- ไม่ได้รับผลกระทบ 192 92.8 169 93.4 272 93.8 441 93.6 633 93.4

- ได้รับผลกระทบ 15 7.2 12 6.6 18 6.2 30 6.4 45 6.6

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

0.458 0.426 0.752 0.622 0.570

ระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.27 3.21 3.28 3.25 3.26

3.60 3.31 2.94 3.10 3.26

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.507 0.480 0.802 0.700 0.681

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

หนา้ที ่52



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ
●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 2 11.1 2 6.7 2 4.4
Ÿ● ปานกลาง 8 53.3 8 66.7 8 44.4 16 53.3 24 53.3
●Ÿ น้อย 7 46.7 4 33.3 6 33.4 10 33.3 17 37.8
●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 2 11.1 2 6.7 2 4.4

15 100.0 12 100.0 18 100.0 30 100.0 45 100.0

5) พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค เช่น น้ ำ ไฟฟ้ำ ประปำ ถนน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 192 92.8 175 96.7 272 93.8 447 94.9 639 94.2

- ได้รับผลกระทบ 15 7.2 12 6.6 18 6.2 30 6.4 45 6.6

207 100.0 187 103.3 290 100.0 477 101.3 684 100.9

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ
●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ÿ● ปานกลาง 9 60.0 10 83.3 9 50.0 19 63.3 28 62.2

●Ÿ น้อย 6 40.0 2 16.7 7 38.9 9 30.0 15 33.3

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 2 11.1 2 6.7 2 4.4

15 100.0 12 100.0 18 100.0 30 100.0 45 100.0

6) สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ
- ไม่ได้รับผลกระทบ 193 93.2 169 93.4 272 93.8 441 93.6 634 93.5
- ได้รับผลกระทบ 14 6.8 12 6.6 18 6.2 30 6.4 44 6.5

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ
●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 3 21.4 3 25.0 0 0.0 3 10.0 6 13.6

Ÿ● ปานกลาง 9 64.3 9 75.0 11 61.1 20 66.7 29 65.9

●Ÿ น้อย 2 14.3 0 0.0 5 27.8 5 16.7 7 15.9

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 2 11.1 2 6.6 2 4.6
14 100.0 12 100.0 18 100.0 30 100.0 44 100.0

ระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง

ค่าเฉล่ีย ( ) 2.93 2.75 3.50 3.20 3.11
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.616 0.452 0.707 0.714 0.689

0.507 0.389 0.698 0.626 0.583

ระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก

มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.40 3.17 3.61 3.43 3.42

3.47 3.33 3.44 3.40 3.42

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.516 0.492 0.856 0.724 0.657

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

หนา้ที ่53



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รวมท้ังหมด
รายการ

ตำรำงท่ี 1

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รวม อบต. 

 รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม อบต.

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

รวม เทศบำล

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

7) สนับสนุนกิจกรรม/ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน

- ไม่ได้รับผลกระทบ 193 93.2 169 93.4 272 93.8 441 93.6 634 93.5

- ได้รับผลกระทบ 14 6.8 12 6.6 18 6.2 30 6.4 44 6.5

207 100.0 181 100.0 290 100.0 471 100.0 678 100.0

ระดับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ

●Ÿ มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

●Ÿ มาก 2 14.3 2 16.7 1 0.0 3 10.0 5 11.4

Ÿ● ปานกลาง 10 71.4 10 83.3 9 3.1 19 63.3 29 65.9

●Ÿ น้อย 2 14.3 0 0.0 6 2.1 6 20.0 8 18.2

●Ÿ น้อยท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 2 0.7 2 6.7 2 4.5

14 100.0 12 100.0 18 5.9 30 100.0 44 100.0

3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำโครงกำร

- อยากให้เข้ามาพัฒนาถนนเพ่ิมข้ึน

- อยากให้โครงการเข้ามามีส่วนร่วมให้แก่ชุมชน จัดกิจกรรมเพ่ือประโยชน์แกชุมชนเพ่ิมมากข้ึน

- ควรมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

- อยากให้บริษัทเข้ามาดูแลประชาชนในชุมชน เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่คนในชุมชน

- ควรปฏิบัติตามมาตราการของโครงการ

- อยากให้ควบคุมดูแลเร่ืองกล่ินเหม็นอย่างเคร่งครัด

- ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ท่ัวถึงมากกว่าน้ี

หมายเหตุ:  1/ สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.555 0.389 0.786 0.728 0.680

ระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.00 2.83 3.50 3.23 3.16

รวม

รวม

หนา้ที ่54



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้นำชุมชน 



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

9 100.0 18 66.7 9 33.3 27 100.0 36 100.0

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์

1 เพศ

- ชาย 5 55.6 11 61.1 7 77.8 18 66.7 23 63.9

- หญิง 4 44.4 7 38.9 2 22.2 9 33.3 13 36.1

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

2 อำยุ

- 20-30 ปี 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- 31-40 ปี 2 22.3 2 11.1 1 11.2 3 11.2 5 13.9

- 41-50 ปี 4 44.4 11 61.1 4 44.4 15 55.6 19 52.8

- 51-60 ปี 3 33.3 5 27.8 4 44.4 9 33.2 12 33.3

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

3 ต ำแหน่ง

- ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน 2 22.2 3 16.7 2 22.2 5 18.5 7 19.4

- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/รองประธาน 2 22.2 3 16.7 1 11.1 4 14.8 6 16.7

- กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 3 33.4 7 38.7 3 33.4 10 37.0 13 36.0

- อสม. 1 11.1 3 16.7 2 22.2 5 18.5 6 16.7

- สมาชิกสภาฯ (ส.อบต./สท.) 1 11.1 1 5.6 0 0.0 1 3.7 2 5.6

- เหรัญญิก/เลขานุการ 0 0.0 1 5.6 1 11.1 2 7.5 2 5.6

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

4

- 1-5 ปี 1 11.1 3 16.7 1 11.1 4 14.8 5 13.9

- 6-10 ปี 4 44.4 6 33.3 4 44.4 10 37.0 14 38.9

- 11-15 ปี 3 33.4 6 33.3 3 33.4 9 33.4 12 33.3

- มากกว่า 15 ปี 1 11.1 3 16.7 1 11.1 4 14.8 5 13.9

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

5

- ประถมศึกษา 1 11.1 3 16.7 2 22.3 5 18.5 6 16.7

- มัธยมศึกษาตอนต้น 4 44.4 9 50.0 3 33.3 12 44.4 16 44.3

- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3 33.4 6 33.3 3 33.3 9 33.4 12 33.4

- อนุปริญญา/ปวส. 0 0.0 0 0.0 1 11.1 1 3.7 1 2.8

- ปริญญาตรี 1 11.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.8

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

6 แหล่งรำยได้หลักของครัวเรือนของท่ำน 

- กสิกรรม/ปศุสัตว์ 3 33.3 8 44.4 4 44.5 12 44.5 15 41.7

- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 11.2 3 16.7 1 11.1 4 14.8 5 13.9

- ธุรกิจส่วนตัว      2 22.2 3 16.7 2 22.2 5 18.5 7 19.4

- รับจ้างท่ัวไป 3 33.3 4 22.2 2 22.2 6 22.2 9 25.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

7 แหล่งรำยได้รองของครัวเรือนของท่ำน 

- กสิกรรม/ปศุสัตว์ 1 11.1 0 0.0 1 11.1 1 3.7 2 5.6

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

รวม

รวม

รวม

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

ระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่ง

รวม

ระดับกำรศึกษำ

รวม

รวม

54.0

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

53.0 53.2 51.650.3

หนา้ที ่1



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

- ธุรกิจส่วนตัว      1 11.1 3 16.7 1 11.1 4 14.8 5 13.9

- รับจ้างท่ัวไป 4 44.5 9 50.0 3 33.3 12 44.5 16 44.4

- ไม่ได้ประกอบอาชีพ 3 33.3 6 33.3 4 44.5 10 37.0 13 36.1

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูลการต้ังถ่ินฐานและแนวโน้มการอพยพย้ายถ่ิน

1 ระยะเวลำท่ีอยู่อำศัยเป็นประจ ำในชุมชนน้ี 

- 11-15 ปี 3 33.3 6 33.3 2 22.2 8 29.6 11 30.6

- มากกว่า 15 ปี 6 66.7 12 66.7 7 77.8 19 70.4 25 69.4

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

2 ภูมิล ำเนำ

- อยู่ท่ีน่ี/บริเวณ (ชุมชน/หมู่บ้าน) น้ีมาต้ังแต่เกิด 6 66.7 12 66.7 5 55.6 17 63.0 23 63.9

- ย้ายมาจากท่ีอ าเภอ 3 33.3 6 33.3 4 44.4 10 37.0 13 36.1

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระยะเวลาท่ีย้ายมา

● 6-10 ปี 2 66.7 3 50.0 2 50.0 5 50.0 7 53.8

● 11-15 ปี 1 33.3 3 50.0 1 25.0 4 40.0 5 38.5

● มากกว่า 15 ปี 0 0.0 0 0.0 1 25.0 1 10.0 1 7.7

3 100.0 6 100.0 4 100.0 10 100.0 13 100.0

3 กรณีท่ีย้ำยมำจำกท่ีอ่ืน สำเหตุท่ีย้ำย

- แต่งงานกับคนท่ีน่ี 2 66.7 3 50.0 2 66.7 5 83.3 7 58.3

- ย้ายตามพ่อแม่/ญาติพ่ีน้อง 1 33.3 3 50.0 1 33.3 4 66.7 5 41.7

3 100.0 6 100.0 3 100.0 6 150.0 12 100.0

4 ท่ำนคิดจะย้ำยท่ีอยู่อำศัยหรือไม่

- ไม่เคย 8 88.9 15 83.3 7 77.8 22 81.5 30 83.3

- เคย เพราะ 1 11.1 3 16.7 2 22.2 5 18.5 6 16.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

● เหตุผลส่วนตัว/ครอบครัว/แต่งงาน 1 100.0 3 100.0 2 100.0 5 100.0 6 100.0

1 100.0 3 100.0 2 100.0 5 100.0 6 100.0

5 กำรเปล่ียนเตำหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพ เพ่ิมเติมของโครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว   

ของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จ ำกัด (TNC) มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและควำมเป็นอยู่ของท่ำนหรือไม่

- ไม่มีผลกระทบ 3 33.3 6 33.3 5 55.6 11 40.7 14 38.9

- มีผลกระทบ เพราะกังวลสุขภาพของลูกหลานในอนาคต/อาจส่งผลกระทบในระยะยาว/อาจมีผลกับปลา/5 55.6 9 50.0 3 33.3 12 44.5 17 47.2

ผักท่ีรับประทาน

- ไม่แน่ใจ เพราะอยู่ไกลจากโครงการ/อนาคตไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบได้1 11.1 3 16.7 1 11.1 4 14.8 5 13.9

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

หนา้ที ่2



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

1 อำชีพหลักส่วนใหญ่ของประชำกรในชุมชน 

- กสิกรรม/ปศุสัตว์ 2 22.3 3 16.7 1 11.1 4 14.8 6 16.7

- พนักงานเอกชน/โรงงาน 3 33.3 9 50.0 5 55.6 14 51.9 17 47.2

- รับจ้างท่ัวไป 4 44.4 6 33.3 3 33.3 9 33.3 13 36.1

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

2 อำชีพรอง/เสริมของประชำกรในชุมชน 

- กสิกรรม/ปศุสัตว์      2 22.2 6 33.3 3 33.3 9 33.3 11 30.6

- ธุรกิจส่วนตัว      2 22.2 6 33.3 3 33.3 9 33.3 11 30.6

- รับจ้างท่ัวไป 2 22.2 3 16.7 2 22.2 5 18.5 7 19.4

- ไม่ได้ประกอบอาชีพ 3 33.4 3 16.7 1 11.2 4 14.9 7 33.4

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

3 ลักษณะกำรจ้ำงงำนในภำคเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี (รับจ้ำงท ำสวน ท ำไร่ ท ำนำ ฯลฯ) 

- จ้างแรงงานจากคนในหมู่บ้าน/ท้องถ่ิน 2 22.3 3 16.7 1 11.1 4 14.8 6 16.7

- จ้างแรงงานจากคนต่างจังหวัด 4 44.4 9 50.0 5 55.6 14 51.9 18 50.0

- จ้างแรงงานต่างด้าว 3 33.3 6 33.3 3 33.3 9 33.3 12 33.3

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

4 ลักษณะกำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรในพ้ืนท่ี

- รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม        7 77.8 15 83.3 8 88.9 23 85.2 30 83.3

- รับจ้างแรงงานท่ัวไป 2 22.2 3 16.7 1 11.1 4 14.8 6 16.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

5 สถำนท่ีส ำคัญในหมู่บ้ำน/ชุมชน 

- ไม่มี 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- มี ได้แก่ 9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

● โรงเรียน 3 33.3 3 16.7 1 11.1 4 14.8 7 19.4

● วัด 6 66.7 15 83.3 8 88.9 23 85.2 29 80.6

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

6 แหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้ำน/ชุมชน

- ไม่มี 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- มี 9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

● ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2 22.2 6 33.3 5 55.6 11 40.7 13 36.1

● ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 11.1 3 16.7 1 11.1 4 14.8 5 13.9

● ท่ีอ่านหนังสือชุมชน 5 55.6 9 50.0 3 33.3 12 44.5 17 47.2

● ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 11.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.8

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

รวม

รวม

รวม

ส่วนท่ี 3 : ข้อมูลการต้ังถ่ินฐานและแนวโน้มการอพยพย้ายถ่ิน

รวม

รวม

รวม 1/

รวม

รวม

หนา้ที ่3



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

ส่วนท่ี 4 : ข้อมูลสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมของชุมชน

1 แหล่งน้ ำด่ืม-น้ ำใช้ในชุมชน

(1) แหล่งน้ ำด่ืมของชุมชนปัจจุบันมำจำกท่ีใด 

- น้ าประปา 1 11.1 3 16.7 1 11.1 4 14.8 5 13.9

- ซ้ือน้ าบรรจุขวด/ถัง         8 88.9 15 83.3 8 88.9 23 85.2 31 86.1

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

(2) ปัญหำเก่ียวกับแหล่งน้ ำด่ืม

- ไม่มี 7 77.8 12 66.7 6 66.7 18 66.7 25 69.4

- มี ได้แก่ 2 22.2 6 33.3 3 33.3 9 33.3 11 30.6

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

- น้ าด่ืมราคาแพง    2 100.0 6 100.0 3 100.0 9 100.0 11 100.0

2 100.0 6 100.0 3 100.0 9 100.0 11 100.0

(3) แหล่งน้ ำใช้ของชุมชนมำจำกแหล่งใดบ้ำง 

- น้ าฝน 0 0.0 1 4.8 1 10.0 2 6.5 2 5.0

- น้ าบาดาล   3 33.3 6 28.6 3 30.0 9 29.0 12 30.0

- น้ าประปา 6 66.7 12 57.1 6 60.0 18 58.0 24 60.0

- คลองชลประทาน 0 0.0 2 9.5 0 0.0 2 6.5 2 5.0

9 100.0 21 100.0 10 100.0 31 100.0 40 100.0

(4) ปัญหำด้ำนน้ ำใช้ของชุมชน 

- ไม่มี  5 55.6 9 50.0 4 44.4 13 48.1 18 50.0

- มี 4 44.4 9 50.0 5 55.6 14 51.9 18 50.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

● คุณภาพน้ าไม่ดี น้ าขุ่นมีตะกอน มีสี 1 25.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 5.6

- ● ปริมาณไม่พียงพอ 2 50.0 6 66.7 3 60.0 9 64.3 11 61.1

● น้ าประปามีกล่ินคลอรีน 1 25.0 3 33.3 2 40.0 5 35.7 6 33.3

4 100.0 9 100.0 5 100.0 14 100.0 18 100.0

(5) แหล่งน้ ำใช้เพ่ือกำรเกษตรของชุมชน 

- น้ าคลอง 0 0.0 2 10.0 1 10.0 3 10.0 3 7.7

- บาดาล 4 44.4 9 45.0 4 40.0 13 43.3 17 43.6

- อ่ืนๆ (น้ าฝน) 5 55.6 9 45.0 5 50.0 14 46.7 19 48.7

9 100.0 20 100.0 10 100.0 30 100.0 39 100.0

(6) ท่ำนต้องกำรให้มีกำรปรับปรุงบริกำรน้ ำด่ืม-น้ ำใช้ในครัวเรือนหรือไม่ 

- ไม่ต้องปรับปรุง ดีอยู่แล้ว        4 44.4 6 33.3 3 33.3 9 33.3 13 36.1

- ควรปรับปรุงเร่ืองคุณภาพของน้ า/น้ าประปาไหลช้า5 55.6 12 66.7 6 66.7 18 66.7 23 63.9

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

รวม 1/

รวม

รวม

รวม 1/

รวม 

รวม 1/

รวม 1/

รวม

หนา้ที ่4



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

2 กำรก ำจัดน้ ำเสีย/น้ ำท้ิงจำกกิจกรรมในครัวเรือนของชุมชน

- ระบายลงท่อระบายน้ าของเทศบาล/อบต. 6 66.7 12 66.7 6 66.7 18 66.7 24 66.7

- ระบายลงดิน/ท่ีโล่ง 3 33.3 6 33.3 3 33.3 9 33.3 12 33.3

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

3 ปัจจุบันชุมชนมีวิธีกำรก ำจัดขยะมูลฝอยอย่ำงไร

- ใส่ถังขยะรอรถขยะจากเทศบาล/อบต. มาเก็บ 9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ปัญหาในการก าจัดขยะมูลฝอย

- ไม่มีปัญหา 7 77.8 14 77.8 5 55.6 19 70.4 26 72.2

- มีปัญหา ได้แก่ 2 22.2 4 22.2 4 44.4 8 29.6 10 27.8

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ปัญหาการจัดการขยะ

● ปัญหาท้ิงขยะไม่เป็นท่ี 1 50.0 3 75.0 3 75.0 6 75.0 7 70.0

● ปัญหาน้ าชะกองขยะ 0 0.0 0 0.0 1 25.0 1 12.5 1 10.0

● ปัญหาการน าขยะจากภายนอกมาท้ิงในเขตชุมชน1 50.0 1 25.0 0 0.0 1 12.5 2 20.0

2 100.0 4 100.0 4 100.0 8 100.0 10 100.0

4 ในพ้ืนท่ีของท่ำนมีปัญหำด้ำนกำรคมนำคม/ถนนหนทำง และกำรสัญจรไปมำในชุมชนหรือไม่

- ไม่มี 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- มี ได้แก่ 9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0
9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ปัญหาด้านการคมนาคม/ถนนหนทาง

● มีอุบัติเหตุ 4 44.4 9 50.0 5 55.6 14 51.9 18 50.0

● ถนนช ารุดเสียหาย ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ 5 55.6 9 50.0 4 44.4 13 48.1 18 50.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

5 บริกำรนันทนำกำร

(1) ในชุมชนของท่ำนมีบริกำรพ้ืนฐำนด้ำนนันทนำกำรหรือไม่ (ระบุระดับควำมพึงพอใจ) 

- ไม่มี (ข้ามไปตอบตอนท่ี 6) 2 22.2 2 11.1 0 0.0 2 7.4 4 11.1

- มี ได้แก่ 7 77.8 16 88.9 9 100.0 25 92.6 32 88.9
9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

บริกำรพ้ืนฐำนด้ำนนันทนำกำรโปรดระบุช่ือสถำนท่ีท่ีใช้เป็นประจ ำ (ถ้ำมี)

สวนสาธารณะ/สถานท่ีพักผ่อน

● วัดเนินไร่ 2 28.6 6 37.5 2 22.2 8 32.0 10 31.3

● วัดคลองสอง 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.1

● วัดหัวส าโรง 0 0.0 2 12.5 0 0.0 2 8.0 2 6.3

● สวนเฉลิมพระเกีตริฯทุ่งสะเดา 1 14.3 3 18.8 1 11.1 4 16.0 5 15.6

● หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 0 0.0 0 0.0 2 22.2 2 8.0 2 6.3

● วัดนพเกตุ 3 42.8 5 31.2 0 0.0 5 20.0 8 25.0

● วัดคลองหน่ึง 0 0.0 0 0.0 4 44.5 4 16.0 4 12.4

7 100.0 16 100.0 9 100.0 25 100.0 32 100.0

ระดับความเพียงพอ/ ความพึงพอใจ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม 1/

หนา้ที ่5



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 3 42.9 9 56.3 5 55.6 14 56.0 17 53.1

● มาก 4 57.1 7 43.8 4 44.4 11 44.0 15 46.9

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

7 100.0 16 100.0 9 100.0 25 100.0 32 100.0

สนามกีฬา/สถานท่ีออกก าลังกาย

● สนามกีฬาหน้าอ าเภอแปลงยาว 5 71.4 11 66.6 6 66.7 17 68.0 22 68.8

● ลานออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 1 14.3 3 18.8 1 11.1 4 16.0 5 15.6

● เกตเวย์ ยิม 1 14.3 2 12.5 2 22.2 4 16.0 5 15.6

7 100.0 16 100.0 9 100.0 25 100.0 32 100.0

ระดับความเพียงพอ/ ความพึงพอใจ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 6 66.7 10 62.5 4 44.4 14 56.0 20 58.8

● มาก 3 33.3 6 37.5 5 55.6 11 44.0 14 41.2

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9 100.0 16 100.0 9 100.0 25 100.0 34 100.0

(2) ท่ำนต้องกำรให้มีกำรปรับปรุงบริกำรพ้ืนฐำนด้ำนนันทนำกำรในชุมชนหรือไม่ 

- ไม่ต้องปรับปรุง ดีอยู่แล้ว 5 55.6 12 66.7 6 66.7 18 66.7 23 63.9

- ควรปรับปรุงเร่ืองอุปกรณ์เคร่ืองเล่นน้อยเกินไป 4 44.4 6 33.3 3 33.3 9 33.3 13 36.1

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

(3) กำรเปล่ียนเตำหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพ เพ่ิมเติมของโครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว   

ของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จ ำกัด (TNC) ส่งผลกระทบต่อบริกำรพ้ืนฐำนด้ำนนันทนำกำรในชุมชนหรือไม่

- ไม่มีผลกระทบ 5 55.6 12 66.7 6 66.7 18 66.7 23 63.9

- มี ผลกระทบ 4 44.4 6 33.3 3 33.3 9 33.3 13 36.1
9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

(4) สำเหตุท่ีวิตกกังวลว่ำจะมีปัญหำดังกล่ำวเน่ืองมำจำก

- คาดคะเนด้วยตนเอง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- จากค าบอกเล่าของเพ่ือนบ้าน 2 50.0 3 50.0 1 33.3 4 44.4 6 46.2

- จากโครงการท่ีด าเนินการแล้วในพ้ืนท่ี   2 50.0 3 50.0 2 66.7 5 55.6 7 53.8

4 100.0 6 100.0 3 100.0 9 100.0 13 100.0

ส่วนท่ี 5 : ข้อมูลด้านสังคมและความสัมพันธ์ในชุมชน

1 ลักษณะกำรด ำเนินชีวิตของชำวบ้ำนท่ีประกอบอำชีพ

การเกษตร

● ปลูกมันส าปะหลัง 5 55.6 9 50.0 4 44.4 13 48.2 18 50.0

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.57

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.535

ระดับผลกระทบ 2/ มาก

3.44

0.512

มาก

3.44

0.527

มาก

3.44

0.507

มาก

3.47

0.507

มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.33 3.38 3.56 3.44 3.41
รวม

ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก
0.500 0.500 0.527 0.507 0.500
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

●  ปลูกต้นยูคา 2 22.2 3 16.7 2 22.3 5 18.5 7 19.4

● ปลูกสวนมะม่วง 2 22.2 6 33.3 3 33.3 9 33.3 11 30.6

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม

● โรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์ 4 44.4 9 50.0 5 55.6 14 51.9 18 50.0

● โรงงานผลิตช้ินส่วนอีเล็คทรอนิคส์ 3 33.3 6 33.3 3 33.3 9 33.3 12 33.3

● โรงงานหลอมโลหะ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ไม่ได้ประกอบอาชีพโรงงานอุตสาหกรรม 2 22.3 3 16.7 1 11.1 4 14.8 6 16.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

2 ในชุมชนของท่ำนมีกำรจัดต้ังกลุ่ม/องค์กร ในรูปใดบ้ำง 

- ไม่มี 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- มี ได้แก่ 9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

● กลุ่มออมทรัพย์

● กลุ่มแม่บ้าน 4 30.8 9 33.3 4 30.8 13 32.5 17 32.1

● กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 2 15.4 3 11.2 1 7.7 4 10.0 6 11.3

● กลุ่มผู้สูงอายุ 4 30.8 9 33.3 5 38.5 14 35.0 18 34.0

● กลุ่ม อสม 3 23.0 6 22.2 3 23.0 9 22.5 12 22.6

13 100.0 27 100.0 13 100.0 40 100.0 53 100.0

3 ต้นทุนทำงสังคมของชุมชน

ศักยภาพทางสังคม

(1) กำรเคำรพผู้อำวุโส/ผู้สูงอำยุในชุมชน

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 5 55.6 5 27.8 3 33.3 8 29.6 13 36.1

● มาก 3 33.3 10 55.6 5 55.6 15 55.6 18 50.0

● มากท่ีสุด 1 11.1 3 16.7 1 11.1 4 14.8 5 13.9

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม 1/

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

0.726 0.676 0.667 0.662 0.681

3.56 3.89 3.78 3.85 3.78

มาก มาก มาก มาก มาก
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(2) กำรมีจิตส ำนึกรักบ้ำนเกิด/ชุมชนของตน/ภำคภูมิใจในท้องถ่ิน

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 3 33.3 5 27.8 2 22.2 7 25.9 10 27.8

● มาก 5 55.6 10 55.6 5 55.6 15 55.6 20 55.6

● มากท่ีสุด 1 11.1 3 16.7 2 22.3 5 18.5 6 16.6

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

(3) กำรตระหนักต่อปัญหำท่ีเกิดข้ึนรวมกัน

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 1 5.6 1 11.1 2 7.4 2 5.6

● ปานกลาง 3 22.3 7 38.9 4 44.5 11 40.7 14 38.9

● มาก 5 55.6 10 55.6 3 33.3 13 48.2 18 50.0

● มากท่ีสุด 1 11.1 0 0.0 1 11.1 1 3.7 2 5.5

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

(4) มีควำมพร้อมต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ในชุมชน

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 2 22.2 5 27.8 3 33.3 8 29.6 10 27.8

● มาก 6 66.7 10 55.6 5 55.6 15 55.6 21 58.3

● มากท่ีสุด 1 11.1 3 16.7 1 11.1 4 14.8 5 13.9

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

3.78 3.89 4.00 3.93 3.89

มาก มาก มาก มาก มาก

0.667 0.676 0.707 0.675 0.667

0.667 0.618 0.882 0.700 0.695

3.78 3.50 3.44 3.48 3.56

3.89 3.89 3.78 3.85 3.86

มาก มาก มาก มาก มาก

มาก มาก มาก มาก มาก

0.601 0.676 0.667 0.662 0.639
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(5) กำรส่ือสำรข้อมูลต่ำงๆ ซ่ึงกันและกันอย่ำงรวดเร็ว

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 5 55.6 8 44.4 5 55.6 13 48.1 18 50.0

● มาก 4 44.4 10 55.6 4 44.4 14 51.9 18 50.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

(6) มีควำมเป็นประชำธิปไตย/ยอมรับเหตุกำรณ์

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 7 77.8 12 66.7 6 66.7 18 66.7 25 69.4

● มาก 2 22.2 6 33.3 3 33.3 9 33.3 11 30.6

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

(7) มีผู้น ำชุมชนท่ีมีควำมพร้อม รับผิดชอบและเช่ือถือได้

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 3 33.3 7 38.9 3 33.3 10 37.0 13 36.1

● มาก 6 66.7 11 61.1 6 66.7 17 63.0 23 63.9

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

(8) รักษำกฎระเบียบและกติกำของสังคม

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 5 55.6 6 33.3 3 33.3 9 33.3 14 38.9

● มาก 4 44.4 12 66.7 6 66.7 18 66.7 22 61.1

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

3.50

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.527 0.511 0.527 0.509 0.507

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.44 3.56 3.44 3.52

มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.22 3.33 3.33 3.33 3.31

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มาก มาก

0.467

ระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.441 0.485 0.500 0.480

3.64

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.500 0.502 0.500 0.492 0.487

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.67 3.61 3.67 3.63

มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.44 3.67 3.67 3.67 3.61

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มาก มาก

0.494

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มาก มาก มาก

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.527 0.485 0.500 0.480

หนา้ที ่9



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(9) ชำวบ้ำนมีบ้ำนพักอำศัยของครอบครัวท่ีม่ันคงถำวร

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 1 11.1 1 5.6 1 11.1 2 7.4 3 8.3

● มาก 3 33.3 8 44.4 3 33.3 11 40.7 14 38.9

● มากท่ีสุด 5 55.6 9 50.0 5 55.6 14 51.9 19 52.8

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

(10) กำรร่วมกันท ำกิจกรรมสำธำรณะของชุมชน

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 1 11.1 1 5.6 1 11.1 2 7.4 3 8.3

● มาก 3 33.3 8 44.4 3 33.3 11 40.7 14 38.9

● มากท่ีสุด 5 55.6 9 50.0 5 55.6 14 51.9 19 52.8

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

(11) ชุมชนมีผู้น ำชุมชนท่ีดีและเป็นท่ียอมรับ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 2 22.2 4 22.2 2 22.2 6 22.2 8 22.2

● มาก 4 44.5 11 61.1 5 55.5 16 59.3 20 55.6

● มากท่ีสุด 3 33.3 3 16.7 2 22.2 5 18.5 8 22.2

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

(12) ชุมชนมีกระบวนกำรเรียนรู้ ปรึกษำหำรือกันอย่ำงเต็มต่อเน่ือง

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 1 11.1 1 5.6 1 11.1 2 7.4 3 8.3

● มาก 3 33.3 8 44.4 3 33.3 11 40.7 14 38.9

● มากท่ีสุด 5 55.6 9 50.0 5 55.6 14 51.9 19 52.8

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

(13) ชุมชนมีกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือแก้ไขปัญหำของสมำชิกในชุมชน

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

4.44

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.726 0.616 0.726 0.641 0.652

ค่าเฉล่ีย ( ) 4.44 4.44 4.44 4.44

มากท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย ( ) 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44

ระดับผลกระทบ 2/ มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด

มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด

0.726 0.616 0.726 0.641 0.652

0.782 0.639 0.707 0.649 0.676

4.11 3.94 4.00 3.96 4.00

4.44 4.44 4.44 4.44 4.44

มาก มาก มาก มาก มาก

มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด

0.726 0.616 0.726 0.641 0.652

หนา้ที ่10



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 2 22.2 6 33.3 3 33.3 9 33.3 11 30.6

● มาก 7 77.8 12 66.7 6 66.7 18 66.7 25 69.4

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

(14) มีถนน น้ ำประปำ/ประปำหมู่บ้ำน ไฟฟ้ำ ครบถ้วน

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 5 55.6 10 55.6 5 55.6 15 55.6 20 55.6

● มาก 4 22.3 8 44.4 4 44.4 12 44.4 16 44.4

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

(15) ชำวบ้ำนส่วนใหญ่มีควำมส ำเร็จหน้ำท่ีกำรงำน

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 5 55.6 10 55.6 6 66.7 16 59.3 21 58.3

● มาก 4 22.3 8 44.4 3 33.3 11 22.3 15 41.7

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

(16) หน่ึงปีท่ีผ่ำนมำคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่สร้ำงควำมเดือนร้อนให้ผู้อ่ืน

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 5 55.6 10 55.6 6 66.7 16 59.3 21 58.3

● มาก 4 22.3 8 44.4 3 33.3 11 22.3 15 41.7

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

0.441 0.485 0.500 0.480 0.467

3.78 3.67 3.67 3.67 3.69

3.44 3.44 3.44 3.44 3.44

มาก มาก มาก มาก มาก

0.504

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มาก มาก มาก

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.527 0.511 0.527 0.506

3.42

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.527 0.511 0.500 0.501 0.500

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.44 3.44 3.33 3.41

มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.44 3.44 3.33 3.41 3.42

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง

รวม

0.500

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.527 0.511 0.500 0.501

หนา้ที ่11



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(17) ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวท่ีประสบควำมส ำเร็จในชีวิต

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 4 44.4 6 33.3 3 33.3 9 33.3 13 36.1

● มาก 5 55.6 12 66.7 6 66.7 18 66.7 23 30.5

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

(18) สมำชิกในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุข

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 2 22.2 4 22.2 2 22.2 6 22.2 8 22.2

● มาก 5 55.6 10 55.6 6 66.7 16 59.3 21 58.3

● มากท่ีสุด 1 11.1 3 16.7 1 11.1 4 14.8 5 13.9

8 100.0 17 94.4 9 100.0 26 100.0 34 100.0

(19) ชุมชนมีควำมพอใจในส่ิงท่ีอยู่ในปัจจุบัน

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 3 33.3 6 33.3 3 33.3 9 33.3 12 33.3

● มาก 4 44.4 9 50.0 4 44.4 13 48.1 17 47.2

● มากท่ีสุด 2 22.2 3 16.7 2 22.2 5 18.5 7 19.4
9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

(20) หน่ึงปีท่ีผ่ำนมำคนในชุมชนมีควำมไว้เน้ือเช่ือใจต่อกัน

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 4 44.4 6 33.3 4 44.4 10 37.0 14 38.9

● มาก 5 55.6 12 66.7 5 55.6 17 63.0 22 61.1

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

3.64

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.527 0.485 0.500 0.480 0.487

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.56 3.67 3.67 3.67

มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.88 3.94 3.89 3.92 3.91

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มาก มาก

0.621

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มาก มาก มาก

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.641 0.659 0.601 0.628

3.86

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.782 0.707 0.782 0.718 0.723

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.89 3.83 3.89 3.85

มาก

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.56 3.67 3.56 3.63 3.61

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มาก มาก

0.494

ระดับผลกระทบ 2/ มาก มาก มาก มาก มาก
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.527 0.485 0.527 0.492

หนา้ที ่12



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

4 กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/งำนประเพณี/งำนบุญ/กำรพัฒนำหมู่บ้ำนของชำวบ้ำนในปัจจุบันมำกน้อยเพียงใด

- ไม่มี             0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- มี ในระดับ 9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับการเข้าร่วมกิจกรรม

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 2 22.2 5 27.8 2 22.2 7 25.9 9 25.0

● มาก 6 66.7 10 55.6 6 66.7 16 59.3 22 61.1

● มากท่ีสุด 1 11.1 3 16.6 1 11.1 4 14.8 5 13.9

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

5 สำเหตุท่ีคิดว่ำท ำให้คนในชุมชนมีกำรเปล่ียนแปลงกำรเข้ำร่วมกิจกรรม (มำกข้ึนหรือน้อยลง)

● ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม/ไม่มีเวลา 1 11.2 3 16.7 2 22.2 5 18.5 6 16.7

● มีความสามัคคีกัน 2 22.2 3 16.7 1 11.1 4 14.8 6 16.7

● ต้องการพัฒนาชุมชนให้เจริญ 4 44.4 8 44.4 5 55.6 13 48.2 17 47.1

● การประชาสัมพันธ์ข่าวสารน้อย 0 0.0 1 5.5 0 0.0 1 3.7 1 2.8

● ขาดจิตส านึกในเร่ืองการช่วยเหลือเก้ิอกูลกัน 2 22.2 3 16.7 1 11.1 4 14.8 6 16.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

6 กิจกรรมท่ีต้องกำรให้มีกำรสนับสนุนหรือพัฒนำ 5 อันดับแรก เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน รวมท้ังสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ควรมีอะไรบ้ำง

● ดูแลล าคลองให้ใสสะอาด 1 11.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.8

● สนับสนุนมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในชุมชน3 33.3 6 33.3 3 33.3 9 33.4 12 33.3

● ตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีในคนในชุมชน 2 22.2 4 22.2 3 33.3 7 25.9 9 25.0

● สนับสนุนอุปกรรณ์ออกก าลังกาย 0 0.0 2 11.2 1 11.1 3 11.1 3 8.3

● สนับสนุนงานบุญงานประเพณีในชุมชน 3 33.3 6 33.3 2 22.3 8 29.6 11 30.6

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

1 ในชุมชนของท่ำนมีปัญหำต่อไปน้ีหรือไม่ (ระบุระดับผลกระทบ) 

ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) ปัญหำอำชญำกรรม

- ไม่ได้รับ      9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

- ได้รับ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

ส่วนท่ี 6 : ปัญหาสังคมและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

0.601 0.676 0.601 0.641 0.622

3.89 3.89 3.89 3.89 3.89

มาก มาก มาก มาก มาก
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

(2) ปัญหำลักขโมย

- ไม่ได้รับ      7 77.8 15 83.3 7 77.8 22 81.5 29 80.6

- ได้รับ 2 22.2 3 16.7 2 22.2 5 18.5 7 19.4

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 50.0 3 100.0 2 100.0 5 100.0 6 85.7

● ปานกลาง 1 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 14.3

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

2 100.0 3 100.0 2 100.0 5 100.0 7 100.0

(3) ปัญหำทะเลำะวิวำท

- ไม่ได้รับ      8 88.9 15 83.3 7 77.8 22 81.5 30 83.3

- ได้รับ 1 11.1 3 16.7 2 22.2 5 18.5 6 16.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ 0

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 1 50.0 1 20.0 1 16.7

● ปานกลาง 1 100.0 3 100.0 1 50.0 4 80.0 5 83.3

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

1 100.0 3 100.0 2 100.0 5 100.0 6 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.707 0.000 0.000 0.000 0.378

2.50 2.00 2.00 2.00 2.14

3.00 3.00 2.50 2.80 2.83

น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง ปานกลาง

0.000 0.000 0.707 0.447 0.408
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(4) ปัญหำยำเสพติด

- ไม่ได้รับ      4 44.4 6 33.3 3 33.3 9 33.3 13 36.1

- ได้รับ 5 55.6 12 66.7 6 66.7 18 66.7 23 63.9

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 20.0 3 25.0 1 16.7 4 22.2 5 21.7

● ปานกลาง 2 40.0 6 50.0 3 50.0 9 50.0 11 47.8

● มาก 2 40.0 3 25.0 2 33.3 5 27.8 7 30.5

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5 100.0 12 100.0 6 100.0 18 100.0 23 100.0

(5) ปัญหำกำรพนัน

- ไม่ได้รับ      8 88.9 17 94.4 9 100.0 26 96.3 34 94.4

- ได้รับ 1 11.1 1 5.6 0 0.0 1 3.7 2 5.6
9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 100.0 1 100.0 0 0.0 1 100.0 2 100.0

● ปานกลาง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
1 100.0 1 100.0 0 0.0 1 100.0 2 100.0

'(6) ปัญหำประชำกรแฝง แรงงำนต่ำงถ่ิน/ต่ำงด้ำว

- ไม่ได้รับ      3 33.3 6 33.3 2 22.2 8 29.6 11 30.6

- ได้รับ 6 66.7 12 66.7 7 77.8 19 70.4 25 69.4

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 16.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.0

● ปานกลาง 3 50.0 9 75.0 4 57.1 13 68.4 16 64.0

● มาก 2 33.3 3 25.0 3 42.9 6 31.6 8 32.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6 100.0 12 100.0 7 100.0 19 100.0 25 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

3.09

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.837 0.739 0.753 0.725 0.733

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.20 3.00 3.17 3.06

ปานกลาง

ค่าเฉล่ีย ( ) 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00

ระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

น้อย น้อย ไม่ได้รับผลกระทบ น้อย น้อย

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.753 0.452 0.535 0.478 0.542
3.17 3.25 3.43 3.32 3.28

ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(7) ปัญหำกำรว่ำงงำน

- ไม่ได้รับ      6 66.7 15 83.3 8 88.9 23 85.2 29 80.6

- ได้รับ 3 33.3 3 16.7 1 11.1 4 14.8 7 19.4

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 14.3

● ปานกลาง 2 66.7 3 100.0 1 100.0 4 100.0 6 85.7

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

3 100.0 3 100.0 1 100.0 4 100.0 7 100.0

(8) ปัญหำรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพ

- ไม่ได้รับ      5 55.6 12 66.7 6 66.7 18 66.7 23 63.9

- ได้รับ 4 44.4 6 33.3 3 33.3 9 33.3 13 36.1

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 1 25.0 2 33.3 1 33.3 3 33.3 4 30.8

● มาก 3 75.0 4 66.7 2 66.7 6 66.7 9 69.2

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

4 100.0 6 100.0 3 100.0 9 100.0 13 100.0

(9) อัคคีภัย  

- ไม่ได้รับ      8 88.9 17 94.4 9 100.0 26 96.3 34 94.4

- ได้รับ 1 11.1 1 5.6 0 0.0 1 3.7 2 5.6

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 50.0

● น้อย 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 100.0 1 50.0

● ปานกลาง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
1 100.0 1 100.0 0 0.0 1 100.0 2 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

2.67 3.00 3.00 3.00 2.86

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

0.577 0.000 0.000 0.000 0.378

0.500 0.516 0.577 0.500 0.480

3.75 3.67 3.67 3.67 3.69

1.00 2.00 0.00 2.00 1.50

มาก มาก มาก มาก มาก

0.707
ระดับผลกระทบ 2/ น้อยท่ีสุด น้อย ไม่ได้รับผลกระทบ น้อย น้อยท่ีสุด

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.000 0.000 0.000 0.000
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(10) ภัยธรรมชำติอ่ืนๆ

- ไม่ได้รับ      8 88.9 15 83.3 8 88.9 23 85.2 31 86.1

- ได้รับ 1 11.1 3 16.7 1 11.1 4 14.8 5 13.9

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 100.0 3 100.0 1 100.0 4 100.0 5 100.0

● ปานกลาง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

1 100.0 3 100.0 1 100.0 4 100.0 5 100.0

2 ต้องกำรให้มีกำรปรับปรุงบริกำรและกำรดูแลควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนหรือไม่

- ไม่ต้องปรับปรุง ดีอยู่แล้ว       7 77.8 15 83.3 6 66.7 21 77.8 28 77.8

- ควรปรับปรุงเร่ืองถนนช ารุด/อุบัติเหตุจากการจราจร2 22.2 3 16.7 3 33.3 6 22.2 8 22.2

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

3 กำรเปล่ียนเตำหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพ เพ่ิมเติมของโครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว  

ของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จ ำกัด (TNC) ส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนหรือไม่

-
ไม่มีผลกระทบ 

ปัญหา 6 66.7 12 66.7 5 55.6 17 63.0 23 63.9

- มี ผลกระทบ เร่ืองมลพิษทางอากาศ/น้ าเสีย/ฝุ่นละอง3 33.3 6 33.3 4 44.4 10 37.0 13 36.1

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

4 สำเหตุท่ีวิตกกังวลว่ำจะมีปัญหำดังกล่ำวเน่ืองมำจำก

- คาดคะเนด้วยตนเอง           1 33.3 1 16.7 0 0.0 1 10.0 2 15.4

- จากค าบอกเล่าของเพ่ือนบ้าน 1 33.3 3 50.0 3 75.0 6 60.0 7 53.8

- จากโครงการท่ีด าเนินการแล้วในพ้ืนท่ีอ่ืน 1 33.3 2 33.3 1 25.0 3 30.0 4 30.8

3 100.0 6 100.0 4 100.0 10 100.0 13 100.0

ส่วนท่ี 7 : ข้อมูลสถานภาพส่ิงแวดล้อมของชุมชน

1 ท่ำนคิดว่ำสภำพส่ิงแวดล้อมของชุมชนเปล่ียนแปลงไปอย่ำงไร เม่ือเปรียบเทียบในช่วง 5 ปี ท่ีผ่ำนมำ

- ไม่เปล่ียนแปลง (ข้ามไปตอบข้อ 7.2) 6 66.7 12 66.7 6 66.7 18 66.7 24 66.7

- เปล่ียนแปลง ได้แก่ 3 33.3 6 33.3 3 33.3 9 33.3 12 33.3

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ในทิศทำงท่ีดีข้ึน ในระดับ

ระดับควำมควำมพึงพอใจ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 1 100.0 3 100.0 2 100.0 5 100.0 6 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

2.00

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) #DIV/0! 0.000 0.000 0.000 0.000

ค่าเฉล่ีย ( ) 2.00 2.00 2.00 2.00

น้อยระดับผลกระทบ 2/ น้อย น้อย น้อย น้อย

หนา้ที ่17



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

1 100.0 3 100.0 2 100.0 5 100.0 6 100.0

ในทิศทำงท่ีแย่ลง ในระดับ

ระดับควำมควำมพึงพอใจ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 2 100.0 3 100.0 1 50.0 4 100.0 6 100.0

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

2 100.0 3 100.0 1 50.0 4 100.0 6 100.0

2 ปัจจุบันท่ำนได้รับควำมเดือดร้อนร ำคำญจำกปัญหำส่ิงแวดล้อมในชุมชนท่ีท่ำนอำศัยอยู่ หรือไม่

สภาพปัญหา

ด้านส่ิงแวดล้อม

'(1) เสียงดัง

- ไม่ได้รับ 4 44.4 8 44.4 4 44.4 12 44.4 16 44.4

- ได้รับ 5 55.6 10 55.6 5 55.6 15 55.6 20 55.6

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

แหล่งท่ีมา

● การจราจร 2 40.0 3 30.0 2 40.0 5 33.3 7 35.0

● ชุมชน 2 40.0 6 60.0 3 60.0 9 60.0 11 55.0

● โรงงานอุตสาหกรรม 1 20.0 1 10.0 0 0.0 1 6.7 2 10.0

5 100.0 10 100.0 5 100.0 15 100.0 20 100.0

ระดับของผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 2 40.0 3 30.0 2 40.0 5 33.3 7 35.0

● ปานกลาง 3 60.0 6 60.0 3 60.0 9 60.0 12 60.0

● มาก 0 0.0 1 10.0 0 0.0 1 6.7 1 5.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5 100.0 10 100.0 5 100.0 15 100.0 20 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

#DIV/0! 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 0.000

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2.60 2.80 2.60 2.73 2.70

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

น้อย ปานกลาง น้อย ปานกลาง ปานกลาง

0.548 0.632 0.548 0.594 0.571

หนา้ที ่18



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(2) ฝุ่นละออง

- ไม่ได้รับ 2 22.2 3 16.7 1 11.1 4 14.8 6 16.7

- ได้รับ 7 77.8 15 83.3 8 88.9 23 85.2 30 83.3

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

แหล่งท่ีมา

● การจราจร 3 42.9 6 40.0 3 37.5 9 39.1 12 40.0

● โรงงานอุตสาหกรรม 4 57.1 9 60.0 5 62.5 14 60.9 18 60.0

7 100.0 15 100.0 8 100.0 23 100.0 30 100.0

ระดับของผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 2 28.6 3 20.0 2 25.0 5 21.8 7 23.3

● ปานกลาง 3 42.9 9 60.0 4 50.0 13 56.5 16 53.4

● มาก 2 28.6 3 20.0 2 25.0 5 21.7 7 23.3

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

7 100.0 15 100.0 8 100.0 23 100.0 30 100.0

(3) เขม่ำควัน

- ไม่ได้รับ 2 22.2 6 33.3 3 33.3 9 33.3 11 30.6

- ได้รับ 7 77.8 12 66.7 6 66.7 18 66.7 25 69.4

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

แหล่งท่ีมา

● การจราจร 2 28.6 3 25.0 2 33.3 5 27.8 7 28.0

● ชุมชน 1 14.3 3 25.0 1 16.7 4 22.2 5 20.0

● โรงงานอุตสาหกรรม 4 57.1 6 50.0 3 50.0 9 50.0 13 52.0

7 100.0 12 100.0 6 100.0 18 100.0 25 100.0

ระดับของผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 14.3 1 8.3 0 0.0 1 5.6 2 8.0

● ปานกลาง 4 57.1 8 66.7 4 66.7 12 66.7 16 64.0

● มาก 2 28.6 3 25.0 2 33.3 5 27.7 7 28.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

7 100.0 12 100.0 6 100.0 18 100.0 25 100.0

(4) น้ ำเน่ำเสีย

- ไม่ได้รับ 6 66.7 10 55.6 3 33.3 13 48.1 19 52.8

- ได้รับ 3 33.3 8 44.4 6 66.7 14 51.9 17 47.2

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

0.816 0.655 0.756 0.674 0.695

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

3.14 3.17 3.33 3.22 3.20

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
0.690 0.577 0.516 0.548 0.577
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

แหล่งท่ีมา

● ชุมชน 0 0.0 2 25.0 2 33.3 4 28.6 4 23.5

● โรงงานอุตสาหกรรม 3 100.0 6 75.0 4 66.7 10 71.4 13 76.5

3 100.0 8 100.0 6 100.0 14 100.0 17 100.0

ระดับของผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 2 25.0 1 16.7 3 21.4 3 17.6

● ปานกลาง 3 100.0 5 62.5 4 66.7 9 64.3 12 58.9

● มาก 0 0.0 1 12.5 1 16.7 2 14.3 2 11.8

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

3 100.0 8 100.0 6 100.0 14 100.0 17 100.0

(5) กล่ินเหม็น

- ไม่ได้รับ 5 55.6 12 66.7 4 44.4 16 59.3 21 58.3

- ได้รับ 4 44.4 6 33.3 5 55.6 11 40.7 15 41.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

แหล่งท่ีมา

● ชุมชน 2 50.0 3 50.0 3 60.0 6 54.5 8 53.3

● โรงงานอุตสาหกรรม 2 50.0 3 50.0 2 40.0 5 45.5 7 46.7

4 100.0 6 100.0 5 100.0 11 100.0 15 100.0

ระดับของผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 2 50.0 3 50.0 3 60.0 6 54.5 8 53.3

● ปานกลาง 2 50.0 3 50.0 2 40.0 5 45.5 7 46.7

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

4 100.0 6 100.0 5 100.0 11 100.0 15 100.0

(6) ขยะมูลฝอย

- ไม่ได้รับ 7 77.8 15 83.3 6 66.7 21 77.8 28 77.8

- ได้รับ 2 22.2 3 16.7 3 33.3 6 22.2 8 22.2

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

แหล่งท่ีมา

● ชุมชน 1 50.0 3 100.0 3 100.0 6 100.0 7 87.5

● โรงงานอุตสาหกรรม 1 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 12.5

2 100.0 3 100.0 3 100.0 6 100.0 8 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

0.000 0.641 0.632 0.616 0.556

3.00 2.88 3.00 2.93 2.94

2.50 2.50 2.40 2.45 2.47

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

0.577 0.548 0.548 0.522 0.516

หนา้ที ่20



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

ระดับของผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 12.5

● ปานกลาง 1 50.0 3 100.0 2 66.7 5 83.3 6 75.0

● มาก 0 0.0 0 0.0 1 33.3 1 16.7 1 12.5

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

2 100.0 3 100.0 3 100.0 6 100.0 8 100.0

(7) อุบัติเหตุ

- ไม่ได้รับ 1 11.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.8

- ได้รับ 8 88.9 18 100.0 9 100.0 27 100.0 35 97.2

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

แหล่งท่ีมำ

● การจราจร 8 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 35 100.0

8 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 35 100.0

ระดับของผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 2 25.0 3 16.7 2 22.3 5 18.5 7 20.0

● ปานกลาง 4 50.0 9 50.0 4 44.4 13 48.1 17 48.6

● มาก 2 25.0 6 33.3 3 33.3 9 33.3 11 31.4

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

8 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 35 100.0

3 ปัญหำส่ิงแวดล้อมข้ำงต้น อยู่ในระดับท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภำพหรือคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนหรือไม่

- ไม่มีผลกระทบ (ข้ามไปตอบข้อ 7.4) 4 44.4 9 50.0 4 44.4 13 48.1 17 47.2

- มีผลกระทบ อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพของคนในชุมชน/5 55.6 9 50.0 5 55.6 14 51.9 19 52.8

เป็นห่วงอนาคตของลูกหลานอาจได้รับผลกระทบ

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 5.2

● ปานกลาง 3 60.0 7 77.8 4 80.0 11 78.6 14 73.7

● มาก 1 20.0 2 22.2 1 20.0 3 21.4 4 21.1

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5 100.0 9 100.0 5 100.0 14 100.0 19 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

0.707 0.000 0.577 0.408 0.535

2.50 3.00 3.33 3.17 3.00

3.00 3.17 3.11 3.15 3.11

น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
0.756 0.707 0.782 0.718 0.718

0.707 0.441 0.447 0.426 0.501
3.00 3.22 3.20 3.21 3.16

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

หนา้ที ่21



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

4 กำรเปล่ียนเตำหลอม และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพ เพ่ิมเติมของโครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้วของ

บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จ ำกัด (TNC) จะส่งผลให้ปัญหำส่ิงแวดล้อมในชุมชนข้ำงต้นเพ่ิมข้ึนหรือไม่ อย่ำงไร  

- ไม่มีผล 4 44.4 6 33.3 3 33.3 9 33.3 13 36.1

- มี โดยผลกระทบท่ีห่วงกังวลมากท่ีสุด 5 55.6 12 66.7 6 66.7 18 66.7 23 63.9

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ล าดับท่ี 1 มลพิษทางอากาศ

ล าดับท่ี 2 น้ าเสีย

ล าดับท่ี 3 การลักลอบท้ิงกากของเสีย

มีควำมคิดเห็นว่ำโครงกำรฯ อำจก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม สุขภำพ /สำธำรณสุข และสังคม-เศรษฐกิจ ด้ำนใดบ้ำง

สภาพปัญหา ผลกระทบเชิงลบ

ด้านส่ิงแวดล้อม

(1) เสียงดัง

- ไม่มี 8 88.9 13 72.2 6 66.7 19 70.4 27 75.0

- มี 1 11.1 5 27.8 3 33.3 8 29.6 9 25.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 100.0 3 60.0 2 66.7 5 62.5 6 66.7

● ปานกลาง 0 0.0 2 40.0 1 33.3 3 37.5 3 33.3

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

1 100.0 5 100.0 3 100.0 8 100.0 9 100.0

(2) ฝุ่นละออง

- ไม่มี 3 33.3 5 27.8 4 44.4 9 33.3 12 33.3

- มี 6 66.7 13 72.2 5 55.6 18 66.7 24 66.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 16.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2

● ปานกลาง 3 50.0 10 76.9 4 80.0 14 77.8 17 70.8

● มาก 2 33.3 3 23.1 1 20.0 4 22.2 6 25.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

6 100.0 13 100.0 5 100.0 18 100.0 24 100.0

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

รวม

ส่วนท่ี 8: ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ

รวม

รวม

รวม

รวม

ระดับผลกระทบ 2/

2.00 2.40 2.33 2.38 2.33

น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

0.000 0.548 0.577 0.518 0.500

3.21

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.753 0.439 0.447 0.428 0.509

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.17 3.23 3.20 3.22

ปานกลางระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(3) เขม่ำควัน

- ไม่มี 4 44.4 9 50.0 3 37.5 12 46.2 16 45.7

- มี 5 55.6 9 50.0 5 62.5 14 53.8 19 54.3

9 100.0 18 100.0 8 100.0 26 100.0 35 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 20.0 1 11.1 1 20.0 2 14.3 3 15.8

● ปานกลาง 3 60.0 5 55.6 2 40.0 7 50.0 10 52.6

● มาก 1 20.0 3 33.3 2 40.0 5 35.7 6 31.6

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5 100.0 9 100.0 5 100.0 14 100.0 19 100.0

(4) น้ ำเน่ำเสีย

- ไม่มี 3 33.3 5 27.8 2 22.2 7 25.9 10 27.8

- มี 6 66.7 13 72.2 7 77.8 20 74.1 26 72.2

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 16.7 3 23.0 2 28.6 5 25.0 6 23.1

● ปานกลาง 4 66.7 7 53.8 4 57.1 11 55.0 15 57.7

● มาก 1 16.7 3 23.1 1 14.3 4 20.0 5 19.2

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

6 100.0 13 100.0 7 100.0 20 100.0 26 100.0

(5) กล่ินเหม็น

- ไม่มี 7 77.8 10 55.6 5 55.6 15 55.6 22 61.1

- มี 2 22.2 8 44.4 4 44.4 12 44.4 14 38.9
9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 1 12.5 0 0.0 1 8.3 1 7.1
● น้อย 1 50.0 2 25.0 1 25.0 3 25.0 4 28.6

● ปานกลาง 1 50.0 3 37.5 2 50.0 5 41.7 6 42.9
● มาก 0 0.0 2 25.0 1 25.0 3 25.0 3 21.4

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

2 100.0 8 100.0 4 100.0 12 100.0 14 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.00 3.22 3.20 3.21 3.16

รวม

รวม

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

0.707 0.667 0.837 0.699 0.688

0.632 0.707 0.690 0.686 0.662

3.00 3.00 2.86 2.95 2.96

2.50 2.75 3.00 2.83 2.79

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
0.707 1.035 0.816 0.937 0.893
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(6) ขยะมูลฝอย

- ไม่มี 6 66.7 9 50.0 4 44.4 13 48.1 19 52.8

- มี 3 33.3 9 50.0 5 55.6 14 51.9 17 47.2

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 2 66.7 2 22.2 2 40.0 4 28.6 6 35.3

● ปานกลาง 1 33.3 6 66.7 3 60.0 9 64.3 10 58.8

● มาก 0 0.0 1 11.1 0 0.0 1 7.1 1 5.9

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

3 100.0 9 100.0 5 100.0 14 100.0 17 100.0

ด้านสุขภาพ

(1) โรคทำงเดินหำยใจ

- ไม่มี 6 66.7 10 55.6 5 55.6 15 55.6 21 58.3

- มี 3 33.3 8 44.4 4 44.4 12 44.4 15 41.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 2 66.7 3 37.5 3 75.0 4 57.1 8 53.3

● ปานกลาง 1 33.3 4 50.0 1 25.0 2 28.6 6 40.0

● มาก 0 0.0 1 12.5 0 0.0 1 14.3 1 6.7

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

3 100.0 8 100.0 4 100.0 7 100.0 15 100.0

(2) โรคทำงเดินอำหำร

- ไม่มี 6 66.7 12 66.7 7 77.8 19 70.4 25 69.4

- มี 3 33.3 6 33.3 2 22.2 8 29.6 11 30.6
9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 2 66.7 4 44.4 1 50.0 5 62.5 7 63.6
● ปานกลาง 1 33.3 2 22.2 1 50.0 3 37.5 4 36.4
● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

3 100.0 6 66.7 2 100.0 8 100.0 11 100.0

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

0.577 0.601 0.548 0.579 0.588

2.33 2.89 2.60 2.79 2.71

2.33 2.75 2.25 2.57 2.53

น้อย ปานกลาง น้อย ปานกลาง ปานกลาง

0.640

ระดับผลกระทบ 2/ น้อย ปานกลาง น้อย น้อย น้อย

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.577 0.707 0.500 0.787

2.36
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.577 0.516 0.707 0.518 0.505

ค่าเฉล่ีย ( ) 2.33 2.33 2.50 2.38

น้อยระดับผลกระทบ 2/ น้อย น้อย น้อย น้อย

หนา้ที ่24



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(3) โรคผิวหนัง

- ไม่มี 6 66.7 12 66.7 6 66.7 18 66.7 24 66.7

- มี 3 33.3 6 33.3 3 33.3 9 33.3 12 33.3

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 2 66.7 3 33.3 2 40.0 5 35.7 7 41.2

● ปานกลาง 1 33.3 3 33.3 1 20.0 4 28.6 5 29.4

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

3 100.0 6 66.7 3 60.0 9 64.3 12 70.6

(4) โรคมะเร็ง

- ไม่มี 8 88.9 18 100.0 9 100.0 27 100.0 35 97.2

- มี 1 11.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.8

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0

● ปานกลาง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0

(5) โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์/โรคเอดส์

- ไม่มี 9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

- มี 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( ) 2.33 2.50 2.33 2.44 2.42

รวม

รวม

น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

0.577 0.548 0.577 0.527 0.515

0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0!

2.00 0.00 0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

น้อย ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ น้อย

ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(6) โรคติดเช้ือจำกเช้ือโรค และสัตว์น ำโรค เช่น หนู แมลง

- ไม่มี 9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

- มี 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

(7) สร้ำงควำมเครียด ควำมร ำคำญ และควำมวิตกกังวล

- ไม่มี 8 88.9 15 83.3 7 77.8 22 81.5 30 83.3

- มี 1 11.1 3 16.7 2 22.2 5 18.5 6 16.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 1 33.3 0 0.0 1 20.0 1 16.7

● น้อย 1 100.0 2 66.7 2 100.0 4 80.0 5 83.3

● ปานกลาง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

1 100.0 3 100.0 2 100.0 5 100.0 6 100.0

(8) เพ่ิมภำระให้กับสถำนบริกำรทำงกำรแพทย์ในบริเวณรอบพ้ืนท่ีโครงกำร

- ไม่มี 4 44.4 7 38.9 5 55.6 12 44.4 16 44.4

- มี 5 55.6 11 61.1 4 44.4 15 55.6 20 55.6

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ
● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
● น้อย 3 60.0 3 27.3 3 75.0 6 40.0 9 45.0
● ปานกลาง 2 40.0 5 45.5 1 25.0 6 40.0 8 40.0
● มาก 0 0.0 3 27.3 0 0.0 3 20.0 3 15.0
● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5 100.0 11 100.0 4 100.0 15 100.0 20 100.0

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 1.67 2.00 1.80 1.83

ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ

0.408

ระดับผลกระทบ 2/ น้อย น้อยท่ีสุด น้อย น้อยท่ีสุด น้อย

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.000 0.577 0.000 0.447

2.70

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.548 0.775 0.500 0.775 0.733

ค่าเฉล่ีย ( ) 2.40 3.00 2.25 2.80

ปานกลางระดับผลกระทบ 2/ น้อย ปานกลาง น้อย ปานกลาง

หนา้ที ่26



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

ด้านสังคม-เศรษฐกิจ

(1) ปัญหำอำชญำกรรม

- ไม่มี 9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

- มี 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● ปานกลาง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

(2) ปัญหำลักขโมย

- ไม่มี 7 77.8 12 66.7 6 66.7 18 66.7 25 69.4

- มี 2 22.2 6 33.3 3 33.3 9 33.3 11 30.6

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 50.0 3 50.0 2 66.7 5 55.6 6 54.5

● ปานกลาง 1 50.0 2 33.3 1 33.3 3 33.3 4 36.4

● มาก 0 0.0 1 16.7 0 0.0 1 11.1 1 9.1

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

2 100.0 6 100.0 3 100.0 9 100.0 11 100.0

(3) ปัญหำทะเลำะวิวำท

- ไม่มี 8 88.9 15 83.3 7 77.8 22 81.5 30 83.3

- มี 1 11.1 3 16.7 2 22.2 5 18.5 6 16.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0
ระดับผลกระทบ
● น้อยมาก 0 0.0 1 33.3 0 0.0 1 20.0 1 16.7
● น้อย 1 100.0 2 66.7 2 100.0 4 80.0 5 83.3
● ปานกลาง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

1 100.0 3 100.0 2 100.0 5 100.0 6 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม

รวม

ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.707 0.816 0.577 0.726 0.688

2.50 2.67 2.33 2.56 2.55

2.00 1.67 2.00 1.80 1.83

น้อย ปานกลาง น้อย น้อย น้อย

น้อย น้อยท่ีสุด น้อย น้อยท่ีสุด น้อย

0.000 0.577 0.000 0.447 0.408

หนา้ที ่27



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(4) ปัญหำยำเสพติด

- ไม่มี 5 55.6 9 50.0 4 44.4 13 48.1 18 50.0

- มี 4 44.4 9 50.0 5 55.6 14 51.9 18 50.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 25.0 3 33.3 2 40.0 5 35.7 6 33.3

● ปานกลาง 3 75.0 6 66.7 3 60.0 9 64.3 12 66.7

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

4 100.0 9 100.0 5 100.0 14 100.0 18 100.0

(5) ปัญหำกำรพนัน

- ไม่มี 8 88.9 15 83.3 7 77.8 22 81.5 30 83.3

- มี 1 11.1 3 16.7 2 22.2 5 18.5 6 16.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 100.0 3 100.0 2 100.0 5 100.0 6 100.0

● ปานกลาง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

1 100.0 3 100.0 2 100.0 5 100.0 6 100.0

(6) ปัญหำประชำกรแฝง แรงงำนต่ำงถ่ิน/ต่ำงด้ำว

- ไม่มี 4 44.4 6 33.3 2 22.2 8 29.6 12 33.3

- มี 5 55.6 12 66.7 7 77.8 19 70.4 24 66.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0
ระดับผลกระทบ
● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
● น้อย 1 20.0 3 25.0 0 0.0 3 15.8 4 16.7
● ปานกลาง 3 60.0 7 58.3 5 71.4 12 63.2 15 62.5
● มาก 1 20.0 2 16.7 2 28.6 4 21.1 5 20.8
● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5 100.0 12 100.0 7 100.0 19 100.0 24 100.0

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

0.500 0.500 0.548 0.497 0.485

2.75 2.67 2.60 2.64 2.67

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง ปานกลาง

0.000

ระดับผลกระทบ 2/ น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) #DIV/0! 0.000 0.000 0.000

3.04

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.707 0.669 0.488 0.621 0.624

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.00 2.92 3.29 3.05

ปานกลางระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

หนา้ที ่28



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(7) ปัญหำกำรว่ำงงำน

- ไม่มี 4 44.4 6 33.3 2 22.2 8 29.6 12 33.3

- มี 5 55.6 12 66.7 7 77.8 19 70.4 24 66.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 20.0 3 25.0 2 28.6 5 26.3 6 25.0

● ปานกลาง 3 60.0 7 58.3 4 57.1 11 57.9 14 58.3

● มาก 1 20.0 2 16.7 1 14.3 3 15.8 4 16.7

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5 100.0 12 100.0 7 100.0 19 100.0 24 100.0

(8) ปัญหำรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพ

- ไม่มี 4 44.4 6 33.3 2 22.2 8 29.6 12 33.3

- มี 5 55.6 12 66.7 7 77.8 19 70.4 24 66.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 20.0 3 25.0 2 28.6 5 26.3 6 25.0

● ปานกลาง 3 60.0 7 58.3 2 28.6 9 47.4 12 50.0

● มาก 1 20.0 2 16.7 3 42.8 5 26.3 6 25.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5 100.0 12 100.0 7 100.0 19 100.0 24 100.0

(9) อัคคีภัย  

- ไม่มี 8 88.9 15 83.3 7 77.8 22 81.5 30 83.3

- มี 1 11.1 3 16.7 2 22.2 5 18.5 6 16.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0
ระดับผลกระทบ
● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
● น้อย 1 100.0 3 100.0 2 100.0 5 100.0 6 100.0
● ปานกลาง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

1 100.0 3 100.0 2 100.0 5 100.0 6 100.0

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

0.707 0.669 0.690 0.658 0.654

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.00 2.92 2.86 2.89 2.92

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

3.00 2.92 3.14 3.00 3.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

0.707 0.669 0.900 0.745 0.722

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

หนา้ที ่29



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(10) ภัยธรรมชำติอ่ืนๆ

- ไม่มี 8 88.9 15 83.3 7 77.8 22 81.5 30 83.3

- มี 1 11.1 3 16.7 2 22.2 5 18.5 6 16.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 1 33.3 0 0.0 1 20.0 1 16.7

● น้อย 1 100.0 2 66.7 2 100.0 4 80.0 5 83.3

● ปานกลาง 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

1 100.0 3 100.0 2 100.0 5 100.0 6 100.0

ผลกระทบเชิงบวก

(1) สร้ำงงำนให้กับประชำชนในท้องท่ี

- ไม่มี 4 44.4 6 33.3 2 22.2 8 29.6 12 33.3

- มี 5 55.6 12 66.7 7 77.8 19 70.4 24 66.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 20.0 3 25.0 0 0.0 3 15.8 4 16.7

● ปานกลาง 3 60.0 5 41.7 4 57.1 9 47.4 12 50.0

● มาก 1 20.0 4 33.3 3 42.9 7 10.6 8 33.3

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5 100.0 12 100.0 7 100.0 19 100.0 24 100.0

(2) รำยได้

- ไม่มี 4 44.4 6 33.3 2 22.2 8 29.6 12 33.3

- มี 5 55.6 12 66.7 7 77.8 19 70.4 24 66.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0
ระดับผลกระทบ
● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
● น้อย 1 20.0 3 25.0 1 14.3 4 21.1 5 20.8
● ปานกลาง 3 60.0 7 58.3 5 71.4 12 63.2 15 62.5
● มาก 1 20.0 2 16.7 1 14.3 3 15.7 4 16.7
● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5 100.0 12 100.0 7 100.0 19 100.0 24 100.0

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ระดับผลกระทบ 2/

ค่าเฉล่ีย ( )

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

2.00 1.67 2.00 1.80 1.83

น้อย น้อยท่ีสุด น้อย น้อยท่ีสุด น้อย

0.000 0.577 0.000 0.447 0.408

0.707 0.793 0.535 0.713 0.702

3.00 3.08 3.43 3.21 3.17

ปานกลาง

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.00 2.92 3.00 2.95 2.96

ระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง

0.624

ระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.707 0.669 0.577 0.621

หนา้ที ่30



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

(3) เศรษฐกิจดีข้ึน

- ไม่มี 4 44.4 6 33.3 2 22.2 8 29.6 12 33.3

- มี 5 55.6 12 66.7 7 77.8 19 70.4 24 66.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 20.0 3 25.0 0 0.0 3 15.8 4 16.7

● ปานกลาง 3 60.0 7 58.3 5 71.4 12 63.2 15 62.5

● มาก 1 20.0 2 16.7 2 28.6 4 21.0 5 20.8

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5 100.0 12 100.0 7 100.0 19 100.0 24 100.0

(4) สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรดีข้ึน

- ไม่มี 4 44.4 9 50.0 5 55.6 14 51.9 18 50.0

- มี 5 55.6 9 50.0 4 44.4 13 48.1 18 50.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 3 60.0 6 66.7 3 75.0 9 69.2 12 66.7

● ปานกลาง 2 40.0 3 33.3 1 25.0 4 30.8 6 33.3

● มาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5 100.0 9 100.0 4 100.0 13 100.0 18 100.0

(5) ท้องถ่ินได้รับเงินภำษีมำกข้ึน

- ไม่มี 4 44.4 6 33.3 2 22.2 8 29.6 12 33.3

- มี 5 55.6 12 66.7 7 77.8 19 70.4 24 66.7

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0
ระดับผลกระทบ

● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 1 20.0 3 25.0 1 14.2 4 21.1 5 20.8

● ปานกลาง 3 60.0 7 58.3 3 42.9 10 52.6 13 54.2

● มาก 1 20.0 2 16.7 3 42.9 5 26.3 6 25.0

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5 100.0 12 100.0 7 100.0 19 100.0 24 100.0

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

3.04

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.707 0.669 0.488 0.621 0.624

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.00 2.92 3.29 3.05

ปานกลาง

ค่าเฉล่ีย ( ) 2.40 2.33 2.25 2.31 2.33

ระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

0.485

ระดับผลกระทบ 2/ น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.548 0.500 0.500 0.480

ปานกลางระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

3.04

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.707 0.669 0.756 0.705 0.690

ค่าเฉล่ีย ( ) 3.00 2.92 3.29 3.05
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

ส่วนท่ี 9 : การส่ือสารและรับรู้ข้อมูล

1 ชุมชนของท่ำนมีช่องทำงในกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรด้วยวิธีกำรใดบ้ำง 

- ท่ีอ่านหนังสือ/ท่ีติดประกาศประจ าหมู่บ้าน 1 5.9 3 9.1 2 11.1 5 9.8 6 8.9

- เพ่ือนบ้าน 3 17.6 6 18.2 3 16.7 9 17.6 12 17.6

- ผู้น าชุมชน/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 2 11.9 3 9.1 1 5.6 4 7.8 6 8.9

- ประกาศจากรถกระจายเสียง 3 17.6 6 18.2 3 16.7 9 17.6 12 17.6

- ส่งจดหมาย 4 23.5 9 27.2 4 22.1 13 25.7 17 25.0

- วิทยุชุมชน 3 17.6 6 18.2 3 16.7 9 17.6 12 17.6

- ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ (Line/FB)1 5.9 0 0.0 2 11.1 2 3.9 3 4.4

17 100.0 33 100.0 18 100.0 51 100.0 68 100.0

2 วิธีกำรส่ือสำรท่ีท่ำนคิดว่ำมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 

● ผู้น าชุมชน/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

● ส่งจดหมาย

● ประกาศจากรถกระจายเสียง

● ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ (Line/FB)

3 ส่ิงท่ีต้องกำรให้มี/ปรับปรุง เก่ียวกับกำรส่ือสำรในชุมชนของท่ำน 

● การประชาสัมพันธ์ไม่ท่ัวถึง

●  ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับไม่ชัดเจน

● เคร่ืองกระจายเสียงของหมู่บ้านช ารุดขาดการซ่อมบ ารุง

4 มีเร่ืองใดบ้ำงท่ีท่ำนคิดว่ำกำรโครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว

 ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC) ควรมีกำรส่ือสำรให้ชุมชนรับทรำบอย่ำงต่อเน่ือง

- ไม่มี 3 33.3 8 44.4 5 55.6 13 48.1 16 44.4

- มี 6 66.7 10 55.6 4 44.4 14 51.9 20 55.6

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ระบุ

● การจ้างงาน

● รายละเอียดโครงการ

● ผลการตรวจวัดคุรภาพส่ิงแวดล้อม

1 ทรำบ/รู้จักโครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด  (TNC) หรือไม่

- ไม่ทราบ 2 22.2 4 22.2 3 33.3 7 25.9 9 25.0

- ทราบโดย 7 77.8 14 77.8 6 66.7 20 74.1 27 75.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

การรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ

● ส่ือประชาสัมพันธ์ 3 42.9 4 28.6 3 50.0 7 35.0 10 37.0

● เพ่ือน/ญาติ 0 0.0 1 7.1 0 0.0 1 5.0 1 3.7

● ผู้น าชุมชน 4 57.1 7 50.0 3 50.0 10 50.0 14 51.9

● หน่วยงานภาครัฐ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● เจ้าหน้าท่ีของโครงการ 0 0.0 2 14.3 0 0.0 2 10.0 2 7.4

7 100.0 14 100.0 6 100.0 20 100.0 27 100.0

รวม 1/

รวม

ส่วนท่ี 10 : ความเช่ือม่ันในองค์กรต่างๆ

รวม

รวม
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

2 ทรำบหรือไม่ว่ำโครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล  จ ำกัด (TNC) จะมีกำรติดต้ังหน่วยผลิตไฟฟ้ำเพ่ิมเติม

- ไม่เคยทราบมาก่อน 2 22.2 5 27.8 3 33.3 8 29.6 10 27.8

- เคยทราบ จากแหล่งใด 7 77.8 13 72.2 6 66.7 19 70.4 26 72.2

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

การรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ

● ส่ือประชาสัมพันธ์ 3 25.0 6 28.6 3 30.0 9 29.0 12 27.9

● เพ่ือน/ญาติ 1 8.3 2 9.5 2 20.0 4 12.9 5 11.5

● ผู้น าชุมชน 4 33.3 7 33.3 3 30.0 10 32.3 14 32.6

● เจ้าหน้าท่ีของโครงการ 2 16.7 3 14.3 1 10.0 4 12.9 6 14.0

● การจัดประชุม 2 16.7 3 14.3 1 90.0 4 12.9 6 14.0

12 100.0 21 100.0 10 90.0 31 100.0 43 100.0

3 เช่ือม่ันในมำตรฐำนกำรด ำเนินและกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมของโครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว 

- ม่ันใจ เพราะน่าจะใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยข้ึน/เม่ือเปล่ียนเตาแล้วอาจจะช่วยลดผลกระทบได้8 88.9 15 83.3 7 77.8 22 81.5 30 83.3

- ไม่ม่ันใจ เพราะกังวลเร่ืองสารตะก่ัว ,เป็นห่วงลูกหลานในอนาคต1 11.1 3 16.7 2 22.2 5 18.5 6 16.7

- ไม่แน่ใจ เพราะ. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ 0 0.0 0 100.0 0 100.0 0 0.0 0 0.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ม่ันใจในระดับไหน 
● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

● น้อย 3 37.5 7 46.7 3 42.9 10 45.5 13 43.3

● ปานกลาง 3 37.5 5 33.3 2 14.2 7 31.8 10 33.3

● มาก 2 25.0 3 20.0 2 28.6 5 22.7 7 23.3

● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

8 100.0 15 100.0 7 100.0 22 100.0 30 100.0

4 เช่ือม่ันในกำรก ำกับดูแลโรงงำนต่ำงๆ ในนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิต้ี ของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ 

- ม่ันใจ เพราะนิคมอุตสาหกรรมมีมาตรการท่ีเข้มงวด/เป็นของหน่วยงานภาครัฐ8 88.9 13 72.2 6 66.7 19 70.4 27 75.0

- ไม่ม่ันใจ เพราะยังส่งผลกระทบอยู่บ้าง 1 11.1 3 16.7 2 22.2 5 18.5 6 16.7

- ไม่แน่ใจ เพราะท่ีผ่านมายังส่งผลกระทบอยู่ 0 0.0 2 11.1 1 11.1 3 11.1 3 8.3

- ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะ 0 0.0 0 100.0 0 100.0 0 0.0 0 0.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0
ม่ันใจในระดับไหน 
● น้อยมาก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
● น้อย 3 37.5 4 26.7 4 57.1 8 42.1 11 40.7
● ปานกลาง 3 37.5 6 40.0 2 28.6 8 42.1 11 40.7
● มาก 2 25.0 3 20.0 0 0.0 3 15.8 5 18.6
● มากท่ีสุด 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

8 100.0 13 86.7 6 85.7 19 100.0 27 100.0

รวม

รวม 1/

รวม

รวม

รวม

รวม

2.33

0.516

น้อย

2.74

0.733

ปานกลาง

2.78

0.751

ปานกลางระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง

2.92

0.760

ปานกลาง

ค่าเฉล่ีย ( ) 2.88

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.835

ปานกลาง

2.80
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.835 0.799 0.900 0.813 0.805

ค่าเฉล่ีย ( ) 2.88 2.73 2.86 2.77

ปานกลางระดับผลกระทบ 2/ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

รายการ
ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขต อบต.

ผู้น ำชุมชน

ในเขตเทศบำล

รวมท้ังหมด

ตำรำงท่ี 2

ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผ้น ำชุมชน

โครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC)

รัศมี 0-3 กิโลเมตร

รวม

รัศมี 3-5 กิโลเมตร

5 บุคคลหรือหน่วยงำนในพ้ืนท่ีท่ีท่ำนรู้สึกเช่ือม่ันและไว้ใจว่ำเจ้ำหน้ำท่ีตัวแทนชุมชนในกำรตรวจสอบ

- ส่วนราชการ (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา/ศูนย์ด ารงธรรม3 33.3 5 27.8 2 22.2 7 25.9 10 27.8

- หน่วยงานปกครองท้องถ่ิน อบต.หัวส าโรง/อบต.แปลงยาว/อบต.หนองแหน/เทศบาลต าบลทุ่งสะเดา/เทศบาลต าบลวังเย็น3 33.3 6 33.3 3 33.3 9 33.3 12 33.3

- องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- ผู้น า กรรมการชุมชน 3 33.3 7 38.9 4 44.4 11 40.7 14 38.9

- คณะกรรมการร่วมจากหลายฝ่าย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

- อ่ืนๆ (ระบุ) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

6 มีควำมคิดเห็นอย่ำงไรต่อภำพรวมของโครงกำรโรงงำนหลอมตะก่ัวจำกแบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จ ำกัด (TNC)

- เห็นด้วย เพราะจะได้ท าให้ส่ิงแวดล้อมดีข้ึน ,ใช้เทคโนโลยีใหม่น่าจะท าให้มลพิษลดลง,มีระบบการจัดการดีข้ึน8 88.9 15 83.3 7 77.8 22 81.5 30 83.3

- ไม่เห็นด้วย เพราะกังวลเร่ืองสารตะก่ัว,เป็นห่วงลูกหลานในอนาคต1 11.1 3 16.7 2 22.2 5 18.5 6 16.7

- ไม่แสดงความคิดเห็น 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

9 100.0 18 100.0 9 100.0 27 100.0 36 100.0

ส่วนท่ี 11 : ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ำกัด (TNC) ควรด ำเนินกำรหรือให้ควำมส ำคัญในเร่ืองใด หำกต้องกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนและควำมสัมพันธ์กับชุมชนให้มำกข้ึน

- อยากให้เข้าท ากิจกรม งานบุญ/งานประเพณีอย่างต่อเน่ือง

- อยากให้สนับสนุนมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

- อยากให้จัดหน่วยแพทย์มาตรวจสุขภาพชุมชน

- ช่วยสนับสนุนน้ าด่ืมให้กับชาวบ้าน

- ช่วยสนับสนุนระบบสาธาณูปโภคในชุมชน

- ดูแลเร่ืองมลพิษทางอากาศและทางน้ าอย่าให้ส่งผลกระทบถึงชุมชน

- เม่ือส่งผลกระทบควรรีบด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง

- โครงการควรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

- อยากให้ตรวจสุขภาพหนักงาน

หมายเหตุ:  1/ สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ

รวม

รวม

หนา้ที ่34



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จภาคผนวก จ  
ภาคผนวกประกอบรายงานภาคผนวกประกอบรายงาน  

บทที่บทที่  55 การมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมของประชาชน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ-1ภาคผนวก จ-1  

           แจงกําหนดการลวงหนา 30 วัน คร้ังที่ 1 























































































 

ภาพถายติดปายประชาสัมพันธ ปาย(ไวนิล 1x3 เมตร) ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

 

 

 

 

 

          บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด                                  โรงเรียนหนองสทิต 

 

 

 

 

  

 

 

     องคการบริหารสวนตําบลหัวสําโรง                         ท่ีทําการผูใหญบานหมูท่ี 8 บานสะพานนาค 



 

                  ภาพถายติดปายประชาสัมพันธในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาขนาด A3 

 

 

 

 

    

บอรดประชาสัมพันธ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด         บอรดประชาสัมพันธท่ีวาการอําเภอพนมสารคาม 

 

 

 

 

 

 บอรดประชาสัมพันธเทศบาลตําบลทุงสะเดา                  บอรดประชาสัมพันธเทศบาลวังเย็น 

 

 

 

 

 

บอรดประชาสัมพันธสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแปลงยาว   บอรดประชาสัมพันธ อบต.แปลงยาว 



                                  

                           ประชาสัมพันธผาน www.envimove-thai.com 



สวัสดีค่ะ พ่อแม่พ่ีน้อง ทุกท่าน 
  
 บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด มีแผนที่จะจัดตั้งโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว 
โดยการนำตะกั่วกลับมาใช้ใหม่ ทำให้ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งตั้งอยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 
 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ได้กำหนดให้มีการจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วขึ้น 
 
 ในการนี้จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมขึ้นในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ 
อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
ผู้เข้าร่วมประชุมจะประกอบด้วย  
 

• ผู้นำชุมชนและประชาชนบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการและ
ผู้สนใจทั่วไป 

• ตัวแทนหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอแปลงยาว และอำเภอพนมสารคาม 
 
 ขอเรียนเชิญชาวชุมชนโดยเฉพาะหมู่ 7  หมู่ 9 หมู่ 11 ตำบลหัวสำโรง ชาวชุมชนหมู่ 8 หมู่ 11 หมู่ 12 หมู่ 
13 ตำบลแปลงยาว ชาวชุมชนหมู่ 6 หมู่ 7 ตำบลหนองแหน และชาวชุมชนสะพานนาค ชุมชนทุ่งสะเดา เทศบาล
ตำบลวังเย็น  และผู้สนใจทั่วไป มาเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ 
อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 โดยสามารถลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและที่ทำ
การเทศบาลตำบล ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ อบต. หัวสำโรง อบต.แปลงยาว อบต.หนองแหน ทต. ทุ่งสะเดา และ ทต.วังเย็น 
 
 หากท่านต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถขอรับเอกสารเพ่ือศึกษารายละเอียดโครงการก่อนวันประชุมได้
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและที่ทำการเทศบาลตำบล ทั้ง 5 แห่ง 
ได้แก่ อบต. หัวสำโรง อบต.แปลงยาว อบต.หนองแหน ทต.ทุ่งสะเดา และ ทต.วังเย็น เช่นกัน 
 
 อย่าลืมไปร่วมประชุมกันให้ได้นะคะ 
 (เน้นเสียงเป็นกันเอง) 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศวิทยุชุมชนเพ่ือความม่ันคงแหงชาติ ความถ่ี 100.75 MHz. โดยจัดทาสปอตวิทยุประชาสัมพันธ
โครงการฯ และเชิญเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ ในชวงวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 5 

กันยายน พ.ศ. 2560 เปนเวลา 32 วัน 
โดยลงสปอตวิทยุ ตั้งแต 08.00-17.00 น. 

ทุกตนชั่วโมง (10 ครั้ง) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 การลงประกาศหนังสือพิมพทองถิ่น  

    (หนังสือพิมพฉะเชิงเทรานิวส ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ปท่ี 12 ฉบับท่ี 138 หนาท่ี 4)  

 
 



กาํหนดการเวทีรบัฟงความคดิเห็น 

เพ่ือกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Public Scoping) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผานการใชงานแลวบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากดั 

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 12.30 น. 

ณ อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตาํบลหวัสาํโรง 

ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

*************************************************************** 
 เวลา 

 

 08.00 – 08.45น.   ลงทะเบียน / รับเอกสาร / รับประทานอาหารวาง  

  

 08.45 – 09.30น.   กลาวตอนรับและวัตถุประสงคการดําเนินงาน  

   โดย: ตัวแทนจาก บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  

 

09.00 – 09.30 น. นําเสนอขอมูลโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวท่ีผานการใชงานแลว 

  โดย:ดร.วรางคณาวเิศษมณี 

  ผูจัดการโครงการ /ผูเชี่ยวชาญดานผลกระทบตอสุขภาพ 

 

 09.30 – 10.30 น.   นําเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

         (1) ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับปจจัยท่ีอาจสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

         (2) รางขอเสนอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

         คณะศึกษา : ดร.วรางคณาวเิศษมณี 

             ผูจัดการโครงการ/ผูเชี่ยวชาญดานผลกระทบตอสุขภาพ  

             : คุณปรีดาภรณ วัฒนรัตน 

             ผูชํานาญการดานสิ่งแวดลอม  

 

 10.30 – 12.30 น.   อภิปราย/แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ขอเสนอแนะรวมกันสรุปผลการประชุม  

 

 12.30 เปนตนไป    รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 



แบบตอบรับเขารวม 
เวทีรับฟงความคิดเห็นเพ่ือกําหนดขอบเขตและแนวทาง 

เพ่ือกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Public Scoping) 
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผานการใชงานแลว บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 12.30 น.  
ณ อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลหัวสําโรง  

ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

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

 

 ชุมชน.........................................................................สถานท่ีติดตอ................................................................ 

 โทรศัพท.........................................โทรสาร............................................ E-Mail…………………………………….. 

 

1. ช่ือ-สกุล..............................................................ตําแหนง...................................ท่ีอยู/เบอรโทรศัพท………………………………. 

2. ช่ือ-สกุล..............................................................ตําแหนง...................................ท่ีอยู/เบอรโทรศัพท………………………………. 

3. ช่ือ-สกุล..............................................................ตําแหนง...................................ท่ีอยู/เบอรโทรศัพท………………………………. 

4. ช่ือ-สกุล..............................................................ตําแหนง...................................ท่ีอยู/เบอรโทรศัพท………………………………. 

5. ช่ือ-สกุล..............................................................ตําแหนง...................................ท่ีอยู/เบอรโทรศัพท………………………………. 

6. ช่ือ-สกุล..............................................................ตําแหนง...................................ท่ีอยู/เบอรโทรศัพท………………………………. 

7. ช่ือ-สกุล..............................................................ตําแหนง...................................ท่ีอยู/เบอรโทรศัพท………………………………. 

8. ช่ือ-สกุล..............................................................ตําแหนง...................................ท่ีอยู/เบอรโทรศัพท………………………………. 

9. ช่ือ-สกุล..............................................................ตําแหนง...................................ท่ีอยู/เบอรโทรศัพท………………………………. 

10. ช่ือ-สกุล..............................................................ตําแหนง...................................ท่ีอยู/เบอรโทรศัพท………………………………. 

 

 

กรุณาสงแบบตอบรับกลับมาภายในวันท่ี 1 กันยายน 2560 

เบอรโทรสาร (FAX):02-1569319E-mail:T.S.andpublic@gmail.com 

 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ไดท่ีผูประสานงาน 

ผูประสานงานโครงการ  

คุณวิไล จันทรหอม โทรศัพท : 02-7180602 ; 063-9822900 ; E-mail : T.S.andpublic@gmail.com 

คุณกัลยา เสนอกลาง โทรศัพท : 02-1569397 ; 094-3378282; E-mail : kanlaya.envimove@gmail.com 

mailto:T.S.andpublic@gmail.com
mailto:kanlaya.envimove@gmail.com


แบบตอบรับเข้าร่วม 
เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทาง  

เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ (Public Scoping) 
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ ากัด 

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 12.30 น.  
ณ อาคารอเนกประสงค ์องค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง  

ต าบลหัวส าโรง อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
*************************************************************** 

 
 ชื่อ..........................................................................นามสกุล................................................................. 
 ต าแหน่ง.................................................................หน่วยงาน................................................................. 
 สถานที่ติดต่อ.......................................................................................................................................... 
 โทรศัพท์.........................................โทรสาร............................................ E-Mail………………………….. 
 
        ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้
        สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 
 ชื่อ..........................................................................นามสกุล................................................................. 

 ต าแหน่ง.................................................................หน่วยงาน................................................................ 
 สถานที่ติดต่อ.......................................................................................................................................... 
 โทรศัพท์.........................................โทรสาร............................................ E-Mail………………………….. 
 
        ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้
        สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 
กรุณาส่ง แบบตอบรับกลับมาภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 
เบอร์โทรสาร (FAX): 02-1569319   E-mail : T.S.andpublic@gmail.com 
 
 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม ได้ที่ผู้ประสานงาน 
ผู้ประสานงานโครงการ  

คุณวิไล จันทรห์อม โทรศัพท์ : 02-7180602 ; 063-9822900 ; E-mail : T.S.andpublic@gmail.com 
คุณกัลยา เสนอกลาง โทรศัพท์ : 02-1569397 ; 094-3378282 ; E-mail : kanlaya.envimove@gmail.com 

mailto:T.S.andpublic@gmail.com
mailto:kanlaya.envimove@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จภาคผนวก จ--22  
เอกสารประกอบการประชุมและอุปกรณ์ ครัง้ที่ 1 



เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
 
 

  หนา 1 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารประกอบการประชุมชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 

และรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 

เพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทาง 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (ค.1) 

 
 

 
 

   
 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 

 

ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้  
ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
 
 

  หนา 2 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
หลังจากที่ทานไดรบัเอกสารฉบบันี ้

ทานสามารถใหขอมลูและขอเสนอแนะตอคณะผูศึกษาฯ ในวันประชุม 
เพือ่ใหกระบวนการศึกษาเปนไปอยางครบถวนอนัจะเกิดประโยชนสงูสดุตอชุมชนของทานตอไป  

 
 
 

 

1. ทานมีความคิดเห็นและขอหวงกังวลใด เกี่ยวกับโครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
2. ทานตองการใหมีการศึกษาผลกระทบและกําหนดมาตรการหรือแนวทางการจัดการดานใดเปนพิเศษ 

เพื่อใหชุมชนเกิดความมั่นใจ 
3. พื้นที่ใดในชุมชนที่ทานตองการใหทําการศึกษาเปนพเิศษ 
4. ขอเสนอแนะหรือขอมูลอื่นๆ ที่ทานคิดวาจะเปนประโยชนตอชุมชน เพื่อใหโครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่

ผานการใชงานแลวสามารถอยูรวมกันกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 
5. ทานสามารถชวยใหขอมูลปจจุบันเกี่ยวกับชุมชนของทานเพื่อจะไดนํามาวางแผนการพัฒนาโครงการให

เกดิผลกระทบตอชุมชนนอยที่สุด  
- ลักษณะขอมูลชุมชนที่สําคัญ ไดแก ลักษณะปญหาและสาเหตุ พื้นที่ที่มีปญหา กลุมคนที่ไดรับ
ผลกระทบ การปรับปรุงและแกไขในปจจุบัน ความคาดหวังตอการแกไขปญหา  
- ลักษณะของประเด็นปญหา เชน การใชที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ สภาพสิ่งแวดลอม 
สภาพสังคมวิถีชีวิต สาธารณูปโภคและบริการพื้นฐานในชุมชน เศรษฐกิจ รายได และการประกอบ
อาชีพ สุขภาพ 

6. ทานคิดวาประชาชนจะมีสวนรวมในการศึกษาอยางไร 
7. พิจารณาความครบถวนสมบูรณของเอกสารที่ไดรับ 
8. ประเด็นอื่น ๆ 

ขอแนะนําสําหรับการเขารวมการประชุม 
ชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

เพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จาํกัด 

ตัวอยางประเด็นที่ทานสามารถใหขอมูลได 



เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
 
 

  หนา 3 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
และรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

เพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  
 

ประกอบดวย  
หนาที่ 

 
สวนที่ 1 บทนํา   4 

 

สวนที่ 2 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโครงการและการจัดการดานสิ่งแวดลอม 7 

 

สวนที่ 3 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 22 
  และสุขภาพ 

 

สวนที่ 4 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งคุกคามสุขภาพ 26 

 

สวนที่ 5 รางขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 29 
  และสุขภาพ (Term of Reference; TOR) 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
 
 

  หนา 4 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

 
 
 
 
 
 

1.1   บทนําและความเปนมาของโครงการ 
 

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด ประกอบกิจการผลิตตะกั่วแทง (Lead Ingot) โดยวิธีการนําตะกั่ว
จากแบตเตอรี่เกาที่ผานการใชงานแลวมาหลอมใหม หรือที่เรียกวา การรีไซเคิล (Recycle)  ภายใตเครื่องหมาย
การคา TNC จดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2540 ดวยทุนจดทะเบียน 250 ลานบาท โดย
ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 
และเปนบริษัทแรกในประเทศไทยทีไ่ดรับความเหน็ชอบในมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิง่แวดลอม (EIA) 
ที่เกิดจากโรงงานหลอมตะกั่วจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2542 จากความมุงมั่นในการพัฒนา ทําใหบริษัทฯ ไดผานการรับรองระบบมาตรฐาน
และรางวัล อาทิเชน ระบบการจัดการดานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐาน ISO 14001 และรางวัลสถานประกอบการชั้นดี ประเภท โลหกรรม ประจําป 2550 จากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด ตั้งอยูที่ เลขที่ 192 หมู 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ ตําบลหัว
สําโรง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผลิตภัณฑหลัก คือ ตะกั่วแทง ซึ่งสงใหกับโรงงานผลิตแบตเตอรี่
รถยนตที่ใชตะกั่วแทงเปนวัตถุดิบในการผลิตเปนแผนธาตุ ปจจุบันมีกําลังการผลิตสูงสุด 35,880 ตัน/ป หรือ
ประมาณ 98.3 ตัน/วัน ตามที่ไดรับอนุญาตขยายกําลังการผลิตในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผานการใชงานแลวในป พ.ศ. 2550 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังหนังสือเลขที่ ทส 1009/8698 ลงวันที่ 26 
กันยายน พ.ศ. 2550 

 

1.2   วัตถุประสงคในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
 

 ในป พ.ศ. 2550 บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เพื่อใชประกอบการขอใบอนุญาตขยายโรงงานครัง้ที ่2 ซึ่งมีกําลังการผลิตสูงสดุ 35,880 ตัน/ป หรือ
คิดเปน 98.30 ตัน/วัน โดยโครงการไดเพิ่มสายการผลิตขึ้นอีก 1 สายการผลิตที่เหมือนกับสายการผลิตเดิม
ภายในบริเวณที่วางของอาคารผลิตเดิม ประกอบดวย เตาหลอมตะกั่ว กระทะทําความสะอาด กระทะผสม และ
เครื่องหลอตะกั่วแทง เปนตน รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาวไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังหนังสือเลขที่ ทส 1009/8698 ลงวันที่ 26 
กันยายน พ.ศ. 2550  
 นอกจากนี้ บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม จากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2544 และไดรับอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2553 กอนที่จะมปีระกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรบัโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง

สวนที่ 1 
บทนํา 



เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 

 หนา 5 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

รุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 
ตอนพิเศษ 104ง หนา 34 วันที่ 31 สิงหาคม 2553 กําหนดไววา “ลําดับที่ 5.6 อุตสาหกรรมหลอมตะกั่ว ขนาด
กําลังการผลิต (output) ตั้งแต 10 ตัน/วัน ขึ้นไป หรือมีกําลังการผลิตรวมกันตั้งแต 10 ตัน/วัน ขึ้นไป ใหเสนอ
ในขั้นขออนุญาตกอสรางเพือ่ประกอบกิจการหรอืขั้นขออนุญาตประกอบกิจการหรอืในขั้นขอขยายแลวแตกรณี” 
ซึ่งทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 และมาตรา 50 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ในการกําหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาต โดยใหถือ
เปนสวนหนึ่งของใบอนุญาต จึงไดกําหนดใหโครงการจะตองไปดําเนินการจดัทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพเพิ่มเติมใหครบถวนตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังกลาว 
และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดทําหนังสือแจงประกาศกระทรวงทรัพยากร ฯ ดังกลาวมายัง
โครงการ เพื่อใหถือปฏิบัติ  
 ดังนั้น บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด จึงไดมอบหมายใหบรษิัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) หรือตอไปนี้เรียกวา “บริษัทที่ปรึกษา” ดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการ เพื่อใหเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสําหรบัโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ และใชประกอบการขอ
อนุญาตจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.)  
 ทั้งนี้ในชวงป พ.ศ.2554 – ปจจุบัน ทางโครงการไดดําเนินการปรับปรุงโรงงานและแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสทิธิภาพในดานการลดมลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
น้ํา และมลพิษทางดิน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชนใหมากที่สุด 
นอกจากนี้ในอนาคตโครงการมีแผนที่จะดําเนินการเปลี่ยนเทคโนโลยีเตาหลอม จากเดิมที่ใชเตาแบบทรงสูง 
(Cupola Furnace) จํานวน 2 เตา มาเปนเตาแบบหมุนสั้น (Short Rotary Furnace) จํานวน 2 เตา แทน ซึ่ง
เปนเตาหลอมในระบบปด จะสงผลใหประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มสูงขึ้นและลดปริมาณมลสารที่ระบายออกสู
สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนความมุงมั่นของโครงการที่จะดําเนินธุรกิจใหอยูคูกับชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 
 

1.3   วัตถุประสงคของการรับฟงความคิดเห็น 
 

 การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อกําหนดขอบเขตและแนว
ทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในครั้งนี้ เปนขั้นตอนในชวงตนของกระบวนการประเมินผลกร ะทบ
สิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงค ดังนี้  

1) เพื่อใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผานการใชงานแลวของบริษัท 
ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด ตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ ตําบลหัว
สําโรง อําเภอแปลงยาว จังวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียที่เกี่ยวของในการศึกษาและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  

2) เพื่อรับฟงความคิดเห็น และขอกังวลของสาธารณะตอโครงการ 
3) เพื่อรับฟงขอเสนอแนะและรวมกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการใหครอบคลุมทุกดาน 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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1.4   ผลที่คาดวาจะไดรับจากการรับฟงความคิดเห็น 
 

1) ประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูลรายละเอียดโครงการ ผลกระทบทางดาน
สิ่งแวดลอมและสขุภาพ รวมทั้งขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการ
โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผานการใชงานแลวของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 

2) ผูศึกษาไดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย เกี่ยวกับ
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจาก
แบตเตอรี่ที่ผานการใชงานแลวของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด ซึ่งเปนประโยชนในการนําไปปรับปรุง
ขอบเขตการศึกษาใหครอบคลุม และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ตอไป  

3) เพื่อใหไดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ อันเปนที่เห็นพอง
ตองกันกอนที่จะดําเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพตอไป 
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2.1   รายละเอียดโครงการ 
 

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด ตั้งอยูที่ เลขที่ 192 หมู 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ ตําบล
หัวสําโรง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา แสดงในรูปที่ 2.1-1 ปจจุบันมีกําลังการผลิตตะกั่วแทงผสม 
สูงสุด 35,880 ตัน/ป หรือประมาณ 98.3 ตัน/วัน ตามที่ไดรับอนุญาตขยายกําลังการผลิตในรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผานการใชงานแลวในป พ.ศ. 
2550 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงการมี
ขนาดพื้นที่รวม 30.27 ไร (48,429.2 ตารางเมตร)  มีการจัดวางผังพื้นที่โครงการแสดงดังรูปที่ 2.1-2  

 

 
รูปที่ 2.1-1 พื้นที่ตั้งโครงการและขอบเขตพื้นที่ศึกษา

สวนที่ 2 
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกบัโครงการและการจัดการดานสิ่งแวดลอม 
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2.2   กระบวนการผลิตในปจจุบัน 
 

 กระบวนการผลิตตะกั่วแทงจากแบตเตอรี่ที่ผานการใชงานแลวของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล 
จํากัด ดังแสดงในรูปที่ 2.2-1 และรูปที่ 2.2-2 ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 6 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้  
 

(1) ขั้นตอนการเก็บซากแบตเตอรี่ 
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของโรงงาน คือ แผนธาตุตะกั่วจากแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดที่ผานการใช

งานแลว ซึ่งโรงงานจะรับซื้อแบตเตอรี่เกาที่ยังไมมีการแยกสวนหรือแปรรูปใดๆ พรอมน้ํากรด เมื่อรถบรรทุก
ขนสงซากแบตเตอรีท่ี่ผานการใชงานแลวมาสงที่โครงการจะไปชั่งน้ําหนักที่เครื่องชั่งน้ําหนัก ซึ่งจะมีเจาหนาที่จด
บันทึกน้ําหนักและทะเบียนรถลงในแบบฟอรม (ขาเขา) จากนั้นรถบรรทุกจะวิ่งไปตามเสนทางที่กําหนดเพื่อจะ
นําซากแบตเตอรี่ที่ผานการใชงานแลวไปเก็บไวที่หองเก็บซากแบตเตอรี่กอนนําเขาสูกระบวนการผลิตขั้นตอไป 
โดยภายในหองเก็บซากแบตเตอรีเ่กาจะมีพนักงานทําหนาที่จัดเรียงซากแบตเตอรี่ใสพาเลทและใชรถโฟลคลิฟท 
(Forklift) ยายไปจัดเก็บไวในโกดังเก็บซากแบตเตอรี่ตอไป จากนั้นรถบรรทุกเปลาจะวิ่งลงไปยังบอลางลอภายใน
หองและชั่งน้ําหนักอีกครั้งเจาหนาที่จดบันทึกน้ําหนักรถบรรทุกเปลาและทะเบียนรถลงในแบบฟอรม(ขาออก) 
แลวนําน้ําหนักบรรทุก(ขาเขา) – น้ําหนักบรรทุก(ขาออก) = น้ําหนักของซากแบตเตอรี่ที่โครงการรับซื้อ โดย
รถบรรทุกจะวิ่งลงไปยังบอลางลอบริเวณประตูทางออกโรงงาน (ปอมยาม) เพื่อลางลอกอนออกจากโรงงาน 

 
(2) ขั้นตอนการผาแบตเตอรี่ 

พนักงานจะทําการลําเลียงซากแบตเตอรี่เกาจากหองเก็บซากแบตเตอรี่เกามายังเครื่องตัด
อัตโนมัติโดยใชรถโฟลคลฟิท (Forklift) จากนั้นพนักงานประจําเครื่องตัดอัตโนมตัิจะทาํการปอนแบตเตอรี่ที่ผาน
การใชงานแลววางบนสายพานลาํเลยีงเพื่อใหไหลเขาสูเครือ่งตัดอัตโนมัติ (Battery Cutting) ซึ่งโครงการใชเปน
เครื่องเลื่อยสายพาน วิธีตัดแบบเฉือน (Shear) เปนวิธีการตัดดานบนบริเวณสวนฝาของแบตเตอรี่ออกกอนโดย
เลื่อยสายพานของเครื่องผาสามารถปรับระดับความสูงต่ําไดเพี่อจะไดตัดเฉพาะชองวางระหวางแผนธาตุกับฝา
เทานั้น แบตเตอรี่ที่ถูกตัดเปดฝาออกแลวจะถูกลําเลียงโดยสายพานลําเลียงเขาสูเครื่องแยกแผนธาตุ (แผนธาตุ
จะถูกแยกออกจากเปลือกแบตเตอรี่) และลําเลียงโดยสายพานไปยังหองเก็บแผนธาตุตอไป  สวนเปลือก
แบตเตอรีจ่ะถูกลาํเลียงดวยระบบสายพานเขาสูเครือ่งฉีดลางและเครือ่งบดพลาสติก ตามลําดับ โดยพลาสติกบด
ที่ไดจะเขาสูกระบวนการลางทําความสะอาดและปนแหงไดเปนชิ้นพลาสติก (Plastic Chip) ซึ่งจะสงขายใหกับ
โรงงานหลอมและฉีดพลาสติกสําหรับผลิตเปนเปลือกหมอแบตเตอรี่  

 
(3) การตวงผสมวัตถุดิบเพื่อปอนเขาเตาหลอม 

แผนธาตุตะกั่วจากแบตเตอรี่จะมีองคประกอบสวนใหญเปนโลหะตะกั่ว (Pb) ,ตะกั่วออกไซด
(PbO) และตะกั่วซัลเฟต (PbSO4) จะนํามาผสมกับถานโคก หินปูน และเศษเหล็กในอัตราสวนที่เหมาะสม
ประมาณ 1 : 0.09 : 0.05 : 0.035 (แผนธาตุ : ถานโคก : เศษเหล็ก : หินปูน) เพื่อใหตะกั่วถูกถลุงเปนน้ําตะกั่ว
และแยกออกจากกากตะกรัน (Slag) ในการเตรียมผสมวัตถุดิบจะใชรถตักทําการตักถานโคกหินปูนและเศษ
เหล็กจากพื้นที่เก็บกองวัตถุดิบแตละประเภทมาเตรียมรอไวในหองเก็บแผนธาตุซึ่งในการปอนวัตถุดิบเขาสูเตา
หลอมจะใชรถตักตักแผนธาตุ,เศษเหล็ก,หินปูนและถานโคกลงในถัง (Bucket) ตามลําดับ เพื่อเตรียมใสลงไปใน
เตาหลอมโดยขั้นตอนนี้ทั้งหมดจะอยูภายในหองเก็บแผนธาตุซึ่งจะมีระบบดูดอากาศไปบําบัดยังระบบบําบัด
มลพิษทางอากาศของโครงการ 
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(4) ขั้นตอนการหลอม (Smelting Process) **เปนขั้นตอนสําคัญที่กําลังจะมีการปรับปรุงให
เปนเตาหลอมแบบปด (รายละเอียดแสดงในหัวขอ 2.4)** 

ในการหลอมตะกั่วของโครงการในปจจุบันจะใชเตาหลอมทรงสูง (Cupola Furnace) และใช
ถานโคกเปนเชื้อเพลิงในการจุดเตา จะใชเศษไมชุบน้ํามันแลวจุดไฟเมื่อเศษไมติดไฟแลวจะเทถานโคกลงไปโดย 
Bucket เคลื่อนที่ขึ้นไปดานบนของเตาหลอมเมื่อ Bucket ถึงดานบนแลวฝาเตาหลอมจะเปดออกแลวจึงเท
วัตถุดิบจาก Bucket ลงในเตาหลอมซึ่งบริเวณดานบนของเตาหลอมจะมีระบบรวบรวมมลสาร (Hood) ดูด
อากาศเสียขณะเปดเตาหลอมไปบําบัดยังระบบบําบัดมลพิษทางอากาศและเมื่อ Bucket เริ่มเคลื่อนกลับลงมา 
ฝาเตาหลอมจะปดโดยอัตโนมัติ ซึ่งการเติมวัตถุดิบลงในเตาหลอมจะเติมทุกๆ 10-15 นาที โดยวัตถุดิบภายใน
เตาหลอมจะยุบตัวลงหลังจากถูกความรอนภายในเตาหลอมที่อุณหภูมิประมาณ 800-1,000 องศาเซลเซียส 
ตะกั่วจากแผนธาตุแบตเตอรีจ่ะถูกหลอมเหลวเปนน้ําโลหะตะกั่วไหลออกทางชองดานขางของเตาหลอมแลวไหล
ลงเบารองรับน้ําตะกั่ว ซึ่งดานลางของเบารับน้ําตะกั่วจะมีรางเหล็กเพื่อรองรับน้ําตะกั่วไปที่กระทะทําความ
สะอาด (Refining Kettle) เพื่อทําความสะอาดตะกั่วในขั้นตอไป สวนเศษเหล็กและหินปูนจะกลายเปนกาก
ตะกรัน (Slag) สะสมอยูในเตาหลอมดานลาง จนเมื่อระดับของกากตะกรันมีปริมาณมาก พนักงานจะใชเหล็ก
แหลมตอกรูดานขางเตาหลอมที่ถูกอุดไวดวยปูนทนไฟ เพื่อใหน้ําของกากตะกรันไหลออกมาลงในถวยเหล็ก
สําหรับรองรับกากตะกรันโดยเฉพาะ แลวปลอยทิง้ไหเย็น กอนที่จะรวบรวมสงไปกําจดัโดยบรษิัททีไ่ดรับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตอไป 

 
(5) ขั้นตอนการทําความสะอาดและการผสม (Refining and Mixing Process)  

น้ําตะกั่วหลอมเหลวจากเตาหลอมจะยังคงมีสิ่งเจือปนตาง ๆ เชน ตะกั่วออกไซด และบางสวน
ของกากตะกรัน จึงตองนํามาผานขั้นตอนที่ทําใหน้ําตะกั่วมีความบริสุทธิ์ขึ้น โดยการใหความรอนหลอมซ้ําที่
กระทะทําความสะอาดในอุณหภูมิที่เหมาะสม  ประมาณ 350-500 องศาเซลเซียส โดยใชกาซ LPG เปน
เชื้อเพลิง สิ่งเจือปนตางๆ ซึ่งเรียกวา กากขี้ตะกั่ว (Dross) จะแยกตัวออกมาจากน้ําโลหะตะกั่ว แลวลอยขึ้นมา
อยูบริเวณผิวหนา เนื่องจากมีน้ําหนักเบากวาน้ําโลหะตะกั่ว พนักงานที่สวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลจะใช
ตะแกรงตัก Dross ที่ลอยอยูบนผิวหนาของน้ําตะกั่วใสกระบะที่มีฝาปด แลวใชรถโฟลคลิฟทยกไปยังหองเก็บ
แผนธาตุ และทําการบรรจใุสถุงบอลลูนและจัดเก็บไวยังหองเก็บแผนธาตุ เพื่อรอสงกําจัดยังหนวยงานที่ไดรับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตอไป 

ตะกั่วที่ผานการทําความสะอาดแลวจะถูกปมไปยังกระทะผสม (Mixing Kettle) เพื่อทําการผสม
สารปรงุแตงใหไดเปอรเซน็ตตามที่ลกูคาตองการ และจะถูกปมสงไปหลอเปนแทง จะไดตะกั่วผสม แตถาจะผลิต
เปนตะกั่วบริสุทธิ์ (Pure Lead) จะปมไปยังอีกกระทะหนึ่งเพื่อแยกพลวงและดีบุกออกจากน้ําตะกั่วใหเหลือ
ประมาณ 1% โดยการใชโซดาไฟแหงลงไปฟอกดวยสัดสวนประมาณ 0.001 กิโลกรัม/ตะกั่ว 1 กิโลกรัม  ซึ่ง
พลวงและดีบุกที่อยูในรูปของออกไซดและโซเดียมจะมากวาตะกั่วจึงลอยขึ้นดานบนจากนั้นพนักงานตักใส
กระบะและนําไปเก็บในหองเก็บแผนธาตุ  สวนน้ําตะกั่วจะถูกปมสงไปหลอเปนแทงที่เครื่องหลอแทงตะกั่วได
เปนตะกั่วบริสุทธิ์ แตถาจะทําเปนตะกั่วผสมแคลเซียมจะตองเติมแคลเซียม และอลูมิเนียมลงไปตามที่ลูกคา
ตองการและจากนั้นก็จะปมขึ้นไปหลอเปนแทงเหมือนกัน 

 
(6) ขั้นตอนการหลอแทง (Casting Process)  

น้ําตะกั่วที่ผานการทาํความสะอาดแลวหรอืผสมจนมีองคประกอบตามทีต่องการแลวจะถูกสูบสง
มายังเบาพิมพ (Molding Ingot) หลอเปนตะกั่วแทง จะไดผลิตภัณฑตะกัว่แทงชนิดตะกั่วบริสุทธิ์หรือตะกั่วผสม
แลวนําไปเก็บไวในหองเก็บตะกั่วแทงเพื่อรอจําหนายตอไป 



เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น                       โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม                                   บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
 
 

 หนา 11 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

 

รูปที่ 2.2-1 ผังกระบวนการผลิตตะกั่วแทงจากแบตเตอรี่ที่ผานการใชงานแลวของโครงการ 
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เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
 
 

 หนา 13 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

2.3   รายละเอียดการปรับปรุงโรงงาน (พ.ศ.2554 – ปจจุบัน) 
 

 ในชวงป พ.ศ.2554 – ปจจุบัน ทางบรษิัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด ไดดําเนินการปรับปรุงโรงงาน
และแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานอยางตอเนื่อง ทั้งในดานการเปลีย่นแปลงผังการใชประโยชนที่ดิน 
การปรับปรุงระบบบําบัดมลพิษอากาศ การปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย การปรับปรุงระบบระบายน้ําฝน การ
ปรับปรุงพื้นที่อาคารผลิต การจัดการกากของเสีย เปนตน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในดานการลดมลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางน้ํา และมลพิษทางดินของโครงการ เพื่อใหเกิดความความปลอดภัยกับพนักงานในการ
ปฏิบัติงาน ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพอนามัยของประชาชนบริเวณพื้นที่
โดยรอบโครงการ โดยรายละเอียดการปรับปรุงโรงงานแสดงดังตารางที่ 2.3-1  
 

ตารางที่ 2.3-1 รายละเอียดการปรับปรุงโรงงานในชวงป พ.ศ.2554- ปจจุบัน 
ดาน รายละเอียดการปรับปรุงโรงงาน 

1) เปลีย่นแปลงผงัการใช
ประโยชนพื้นที่ภายใน
โครงการ 

1.1)  สรางอาคารเก็บกากอุตสาหกรรมเพื่องายตอการจัดการและการขนถาย  
1.2)  เพิ่มขนาดพื้นที่ระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ  
1.3)  ขุดบอเก็บน้ําฝน ขนาด 13,000 ลูกบาศกเมตร เพิ่มเติม จํานวน 1 บอ 

สําหรับกักเก็บน้ําฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่โครงการและนํามาใชเปนน้ํา
สําหรับเติมในระบบบําบัดมลพิษทางอากาศแบบเปยก (Wet Scrubber) 
และใชในกิจกรรมตาง ๆ ภายในโครงการ เชน ลางเครื่องจักร/พื้นโรงงาน/
ลอรถ ลางเปลือกแบตเตอรี่ และใชในหอหลอเย็น Cooling Tower เปนตน 

2) ปรั บปรุ ง ระบบบํ า บั ด
มลพิษทางอากาศ  

 

2.1) เปลี่ยนแปลงระบบดักฝุนขั้นตนกอนเขาสูระบบดักฝุนแบบถุงกรอง (Bag 
Filter) ของสายการผลิต 1 จากเดิมที่เคยใช Single Cyclone เปลี่ยนมา
เป น Multi Cyclone ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดักจับฝุนสูงกวา 

2.2)  ติดตั้ง Air Cooler เพิ่มเติมในสายการผลิต 2 เพื่อลดอุณหภูมิของอากาศ
เสียกอนเขาสูระบบ ดักฝุนแบบถุงกรอง (Bag Filter) รวมทั้งไดติดตั้งระบบ
ดักฝุนแบบเปยก (Wet Scrubber)  เพิ่มเติมเพื่อดักจับฝุนอีกขั้นตอนหนึ่ง
กอนที่จะระบายออกสูบรรยากาศ 

2.3) เปลี่ยนแปลงระบบรวบรวมมลพิษทางอากาศบริเวณหองผาแบตเตอรี่และ
หองเก็บแผนธาตุ จากเดิมที่เคยรวบรวมเขาไปบําบัดรวมกับระบบบําบัด
มลพิษอากาศของสายการผลิต 1 เปลี่ยนเป นการใช Enclosing Hood 
รวบรวมมลพิษทางอากาศบริเวณเครื่องผาแบตเตอรี่  เครื่องพลิกแบตเตอรี่
และสายพานลําเลียง และ ใช Slot Hood รวบรวมมลพิษทางอากาศจาก
หองเก็บแผนธาตุ เขาสูระบบดักฝุนแบบเปยก Wet Scrubber ซึ่งเป น
ระบบที่แยกออกจากระบบบําบัดมลพิษอากาศของสายการผลิต 1 

2.4) ขอยกเลิกการใชงานเตาหลอมฝุน ซึ่งเดิมโครงการนําฝุนที่รวบรวมไดจาก
ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศไปหลอมในเตาหลอมฝุนเพื่อแยกเอาตะกั่ว
ออกมา กอนหมุนเวียนนํากลับไปหลอมใหม โดยเปลี่ยนเป นการรวบรวมฝุน
ละอองจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ ใสถุงจัมโบ  ขนาด 1,000
กิโลกรัม/ถุง แลวนําไปเก็บไวที่หองเก็บแผนธาตุ  เพื่อนําไปกําจัดยัง
หนวยงานภายนอกที่ไดรับใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมายตอไป 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 

 หนา 14 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

ดาน รายละเอียดการปรับปรุงโรงงาน 
3) เปลีย่นแปลงระบบบําบัด

น้ําเสีย สารเคมีทีใ่ชใน
การบาํบดัน้ําเสยี และ
วิธีการจัดการน้าํเสีย 

3.1) เดิมโครงการใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Nano Filtration เปลี่ยนเป นระบบ
ปรับสภาพน้ําเสียดวยปูนขาว และติดตั้งระบบ Reverse Osmosis 

3.2) เปลี่ยนสารเคมีที่ใชในการบําบัดน้ําเสีย (ตกตะกอน)  จากเดิมใชโซเดียม  
ไฮดรอกไซด  (NaOH) มาใชแคลเซียมไฮดรอกไซด  (Ca(OH)2)  แทน
เนื่องจากโซเดียมไฮดรอกไซดมีผลทําใหคา TDS ในน้ําเสียสูง ซึ่งยากตอการ
บําบัด 

3.3) น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการจะถูกรวบรวมสงเขาสูระบบปรับสภาพน้ําเสีย
ดวยปูนขาว เพื่อหมุนเวียนนํากลับมาใชในระบบดักฝุนแบบเปยก (Wet 
Scrubber) โดยไมมีการระบายออกนอกโครงการ ทั้งนี้โครงการไดติดตั้ง
ระบบ Reverse Osmosis สํารองไวสําหรับกรณีฉุกเฉิน เพื่อบําบัดน้ําเสีย
ใหมีคาผานเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งตามที่กฎหมายกําหนด กอนระบายลงสู
ระบบบําบัดน้ําเสียของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ ตอไป 

4) ปรบัปรงุระบบระบาย
น้ําฝน และระบายน้ําเสีย  

4.1) ออกแบบปรับปรุงระบายน้ําฝนใหมทั้งหมดใหสามารถระบายน้ําฝนไดอยาง
ประสิทธิภาพ และสามารถแยกน้ําฝนและน้ําเสียมิใหปะปนกันโดยเด็ดขาด
เพื่อเป นการลดปริมาณน้ําเสียที่เขาสูบอบําบดัน้ําเสียดวย โดยน้ําฝนที่ตกใน
ระยะเวลา 15 นาทีแรก จะถูกสงเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ
ในขณะที่น้ําฝนที่ตกหลังจาก 15 นาทีไปแลวจะถูกนําไปกักเก็บไวในบอเก็บ
น้ําฝน ขนาด 13,000 ลูกบาศกเมตร ของโครงการ ตอไป 

4.2) ออกแบบปรับปรุงระบบระบายน้ําเสียใหม  โดยใหมีความสูงเหนือระดับ
พื้นดินอางอิงที่  +30 เซนติเมตร แลวทํารางรวบรวมน้ําเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตโดยปรับระดับความลาดเอียงของพื้นรางใหไหลไปรวม ณ
จุดรวบรวมน้ําเสียและใชระบบปมสูบเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียผานทอ PVC 
และ HDPE ที่เคลือบดวยสาร Epoxy โดยแยกรางรวบรวมน้ําเสียจาก
กระบวนการผลิตไมใหเชื่อมตอกับรางระบายน้ําเสียจากจุดอื่นๆ 

5) ปรบัปรงุพื้นอาคารผลติ
และรางระบายน้าํเสยี
ภายในอาคารผลิต 

5.1) ปรับปรุงพื้นอาคารผลิตบริเวณพื้นหองเก็บซากแบตเตอรี่  บริเวณพื้นผา
แบตเตอรี่และผาขั้วแบตเตอรี่ บริเวณหองเก็บแผนธาตุ ฝุน และขั้ว บริเวณ
หองลางและบดเปลือกพลาสติก โดยโครงการทําการรื้อพื้น คอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมออกทั้งหมดและปรับระดับพื้นขึ้นถึงระดับ +30 เมตร รองพื้น
คอนกรีต ปูดวยพลาสติกกันซึม เพื่อใหการรวบรวมน้ําเสียลงสูรางระบาย
น้ําเสียที่อยูโดยรอบเป นไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําการเคลือบพื้นและราง
น้ําดวย Epoxy เพื่อปองกันการรั่วซึม สําหรับบอลางรถที่มาสงวัตถุดิบ โดย
ภายในบอลางลอรถที่มาสงซากแบตเตอรี่ไดทํา Sump สําหรับวางเครื่อง
สูบน้ําออกจากบอเมื่อมีการทําความสะอาดและเปลี่ยนถายน้ํา ซึ่งน้ําเสีย
ทั้งหมดจะถูกรวบรวมลงสูรางระบายน้ําหลักไปรวม ณ จุดรวบรวมน้ําเสีย
และใชระบบปมสูบผานทอ PVC และ HDPE เขาระบบบําบัดน้ําเสียตอไป 

6) กากของเสียจาก
กระบวนการผลติ และ
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

6.1) เปลี่ยนวิธีการจัดการขี้ตะกั่ว (Dross) และฝุนจากระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศ จากเดิมโครงการจะรวบรวมนําเขาเตาหลอม เปลี่ยนเป นรวบรวมสง
ใหบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัด 



เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 

 หนา 15 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

ดาน รายละเอียดการปรับปรุงโรงงาน 
6.2) เปลี่ยนวิธีกําจัดกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย (Sludge) ของโครงการ 

ซึ่งเปนตะกอนที่มีตะกั่วปนเปอน (ของเสียอันตราย) เดิมโครงการใชวิธี
กําจัดโดยการนําเขาเตาหลอมตะกั่ว แตเนื่องจากไดเปลี่ยนสารเคมีที่ใชใน
การบําบัดน้ําเสียเปนแคลเซียมไฮดรอกไซด (Ca(OH)2) จึงมีปริมาณกาก
ตะกอนเพิ่มขึ้นจากเดิมคอนขางมาก ดังนั้น โครงการจึงเลือกใชวิธีจัดสงให
หนวยงานภายนอกที่ไดรับใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมายนาไปกําจัดตอไป 

7) อุปกรณปองกันและ
ระงบัอัคคีภัย 

7.1) ดําเนินการการติดตั้งอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยชุดใหมเพื่อให
ครอบคลุมพื้นที่ภายในโครงการ 

 

2.4   แผนการปรับปรุงโรงงาน 
 

 บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด มีแผนที่จะปรับปรุงโรงงานและแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอม
ของโรงงานตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลกระทบตอสิง่แวดลอมและสขุภาพอนามัยของประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการ
โดยรอบนอยที่สุด โดยมีแผนปรับปรุงโรงงานในประเด็นหลัก 2 ดาน ประกอบดวย 1) เปลี่ยนเทคโนโลยีเตา
หลอมและปรับปรุงระบบรวบรวมมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิด (Hood) และ 2) การปรับปรุงระบบ
การจัดการน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดของแผนการปรับปรุงและผลที่คาดวาจะไดรับ
จากปรับปรุง ดังนี ้
 

1) เปลี่ยนเทคโนโลยีเตาหลอมและปรับปรุงระบบรวบรวมมลพิษทางอากาศจากแหลงกาํเนิด 
(Hood) 

  1.1) รายละเอียดแผนการปรับปรุง 
ในปจจุบันทางโรงงานใชเตาหลอมแบบตั้ง (Cupola Furnace) จํานวน 2 เตา ซึ่งจาก

การดําเนินกิจการที่ผานมาทางโรงงานไดตรวจวิเคราะหมลพิษที่ระบายออกจากระบบบําบัดมลพิษอากาศตาม
ขอกําหนดของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) พบวา มลพิษที่ระบายออกจากระบบไมมี
พารามิเตอรใดเกินมาตรฐาน แตเนื่องจากเตาหลอมตะกั่วที่ใชอยูในปจจุบันมีอายุการใชงานมากกวา 10 ป 
ประกอบกับทางโรงงานตองการลดผลกระทบใหนอยลง จึงพิจารณาเลือกเตาหลอมตะกั่วที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อกอใหเกิดมลพิษนอยที่สุด ทางโรงงานจึงพิจารณาเลือกเตาแบบหมุนสั้น (Short Rotary Furnace : SRF) 
โดยจะดําเนินการปรบัเปลี่ยนเปนเตาแบบใหมทั้ง 2 เตา ซึ่งจะมาพรอมกับระบบรวบรวมมลพิษทางอากาศจาก
แหลงกําเนิด (Hood) และระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้โครงการจะดําเนินการปรับปรุงระบบ
รวบรวมมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิดตางๆในกระบวนการผลิต เพื่อใหการรวบรวมมีประสิทธิภาพสูงสุด
กอนจะสงเขาระบบบําบัดมลพิษทางอากาศตอไป 

รายละเอียดของเตาแบบหมุนสัน้ (Short Rotary Furnace : SRF) ที่ทางโครงการมีแผน
จะปรับเปลี่ยนจํานวนทั้ง 2 เตานั้น ออกแบบใหมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 3 เมตร และมีความยาว
ประมาณ 4 เมตร ตัวเตาทําจากเหล็ก ภายในเตาที่มีการหลอมตะกั่วมีอุณหภูมิสูงประมาณ 1,000 องศา
เซลเซียส โดยเตาจะมีลักษณะเปนระบบปด และมีการติดตั้งอุปกรณดูดอากาศ (Hood) ที่สามารถรวบรวม
อากาศเสียที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสงเขาระบบบําบัดมลพิษทางอากาศของโครงการตอไป 
รายละเอียดผังการทํางานของเตาแบบหมุนสั้นที่ทางโครงการจะมีปรับเปลี่ยนแสดงดังรูปที่ 2.4-1  
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เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
 
 

 หนา 17 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของเตาหลอมแบบตั้ง (แบบเดิม) กับ เตาแบบหมุนสั้น 
(แบบใหม) ในดานลักษณะการทํางาน เชื้อเพลงิทีใ่ช มลพิษที่เกิดขึ้น ระบบบาํบัดมลพิษทางอากาศที่ตองใช และ
ของเสียที่คาดวาจะเกิดขึ้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.4-1 

 

1.2) ผลที่คาดวาจะไดรับภายหลังการปรับปรุง 
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงระบบรวบรวมมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิด 

คือ ชวยปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง ฟมูตะกั่ว และมลสารอื่นจากกระบวนการผลิตของโครงการใน
พื้นที่ปฏิบัติงานลง ซึ่งจะสงผลใหผูปฏิบัติงานเกิดความปลอดภัยและลดโอกาสในการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ 
และยังลดการฟุงกระจายของมลสารตางๆ ออกสูภายนอกพื้นที่โครงการบริเวณโดยรอบ 

นอกจากนี้ภายหลังจากการเปลี่ยนเทคโนโลยีเตาหลอมซึ่งจากเดิมใชเตาแบบตั้ง 
(Cupola Furnace) จํานวน 2 เตา มาเปนเตาแบบหมุนสั้น (Short Rotary Furnace) จํานวน 2 เตา แทน คือ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการหลอมตะกั่วและลดปริมาณมลสารที่จะระบายออกสูบรรยากาศ โดยขอดีของเตาแบบ
หมุนสั้น คือ ไมมีเขมาควันไอสารพิษแพรกระจายออกจากเตาหลอมตะกั่วขณะที่ทําการหลอม เพราะเตาหลอม
เปนแบบปด ซึ่งภายในเตาหลอมจะมีการเติมอากาศเพื่อใหเกิดการเผาไหมของเชื้อเพลิงที่สมบูรณ อากาศจะ
ขยายตัวแตไมมีการหลุดลอดออกมาภายนอก นอกจากนี้ยังสงผลใหปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ที่
เกิดขึ้นลดลงไปมาก จึงทําใหปญหากลิ่นรบกวนลดลง 
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เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
 
 

 หนา 20 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

2)  การปรับปรุงระบบการจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

  2.1) รายละเอียดแผนการปรับปรุง 
ปจจุบันโครงการมีการรวบรวมน้ําเสียจาก 2  สวนหลัก ไดแก น้ําเสียจากกระบวนการ

ผลิตในขั้นตอนตางๆ ไดแก น้ําเสียจากการลางเปลือกแบตเตอรี่ (36 ลูกบาศกเมตร/วัน) น้ําลางเครื่องจักรและ
พื้น (15 ลูกบาศกเมตร/วัน) น้ํากรดจากการผาซากแบตเตอรี่ (24 ลูกบาศกเมตร/วัน) น้ําลางตัวและชุดพนักงาน
(20 ลูกบาศกเมตร/วัน) และน้ําระบายทิ้งจากระบบดักฝุนแบบเป ยก (Wet scrubber) (17,895 ลูกบาศกเมตร/
วัน) ซึ่งน้ําเสียจากทั้ง 2 สวนหลัก มีปริมาณรวม 17,990 ลูกบาศกเมตร/วัน สงไปบําบัดที่ระบบปรับสภาพน้ํา
เสียดวยปูนขาว เพื่อตกตะกอนโลหะหนักและปรับคาความเปนกรดดางของน้ําใหมีความเปนดาง โดยน้ําที่ผาน
การปรับสภาพแลวจะสงเขาสูบอตกตะกอนจํานวน 4  บอ ขนาดความจุรวม 2,450   ลูกบาศกเมตร ซึ่งมี
ระยะเวลาในการตกตะกอน 1.78 ชั่วโมง และถูกเกบ็กกัไวที่บอพกัน้ําขนาด 1,200 ลูกบาศกเมตร กอนจะถูกปม
สูบเขามาใชงานในระบบดักฝุนแบบเป ยกตอไป โดยไมมีการระบายน้ําทิ้งออกสูภายนอกโรงงาน ทั้งนี้จะพบวา
รูปแบบการจดัการน้ําเสียในปจจุบนัของโครงการ คือ การเติมปนูขาวเพื่อปรบัสภาพน้ําเสียและอาจสงผลใหการ
ตกตะกอนโลหะหนักไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องจากมีปริมาณน้ําเสียที่เขาสูระบบมากและมีความไม
แนนอนของปริมาณน้ําเสียในแตละชวงเวลา อีกทั้งยังเปนการสิ้นเปลืองคาใชจายในการซื้อสารเคมี  

ดังนั้นทางโครงการจึงมีแผนที่จะปรับปรุงระบบการจัดการน้ําเสียใหมเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อรองรับการเปลี่ยนเทคโนโลยีเตาหลอมในอนาคต  โดยจะมีการแยกน้ําเสียจาก
กระบวนการผลิตที่มีปริมาณนอย (ประมาณ 150 ลูกบาศกเมตร/วัน)  ซึ่งมีการปนเปอนตะกั่วและมีลักษณะ
สมบัติน้ําเสียแตกตางจากน้ําระบายทิ้งจากระบบดักฝุนแบบเป ยกมาบําบัดโดยใชวิธีตกตะกอนทางเคมี
(Chemical precipitation) รวมกับระบบเยื่อกรอง (Reverse Osmosis) แทน ซึ่งทางโครงการจะดําเนินการ
ทดสอบการกําจัดตะกั่วในหองปฏิบัติการ เพื่อหาสภาวะความเปนกรด-ดาง และปริมาณสารเคมีที่เหมาะสม
เพื่อใหระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการที่ปรับปรุงใหมมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ทั้งนี้ทางโครงการจะบาํบดัน้ําเสยีใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยจัดใหมีบอสาํหรบัพกั
น้ําทิ้งซึ่งจะมกีารตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งอยางสม่ําเสมอ โดยน้ําทิ้งสวนหนึ่ง (ประมาณรอยละ 50)  จะนํากลบัมา
ใชใหมในกระบวนการผลิต และน้ําทิ้งสวนที่เหลือ (ประมาณรอยละ 50)  จะสงเขาระบบบําบัดรวมของนิคมฯ
เนื่องจากเมื่อเปลีย่นเตาหลอมเสรจ็สิ้นครบทั้ง 2 เตา จะทําใหมีความตองการใชน้ําหมนุเวียนในระบบดักฝุนแบบ
เป ยกลดลง ทั้งนี้โครงการไมมีการระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ  
  2.2) ผลที่คาดวาจะไดรับภายหลังการปรับปรุง 

โครงการมีระบบการจดัการน้ําเสยีจากกระบวนการผลติที่มปีระสทิธิภาพสงูขึ้น เนื่องจาก
มีวิธีการบําบัดที่เหมาะสมกับลักษณะสมบัติน้ําเสียแตละแหลงกําเนิด ซึ่งจะสงผลให คุณภาพน้ําทิ้งที่ผานการ
บําบัดของโครงการเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากโรงงาน พ.ศ. 2560 กอนที่จะมีการใชหมุนเวียนภายในโครงการหรือสงเขาระบบบาํบัดน้ําเสียรวมของนิคมฯ  
 

2.5   มลพิษและการจัดการ 
 

 มลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโครงการในปจจุบัน แบงออกเปน 3 ประเภท คือ มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางน้ํา และมลพิษดานกากของเสียอุตสาหกรรม โดยโครงการมีรายละเอียดการดําเนินงานเพื่อ
ปองกันและควบคุมมลพิษ ดังแสดงในตารางที่ 2.5-1 
 



เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 

 หนา 21 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

ตารางที่ 2.5-1 ประเภทมลพิษ แหลงกําเนิด และวิธีการบําบัดมลพิษของโครงการในปจจุบัน 

ประเภทมลพิษ แหลงกําเนิด วิธีการบําบัดมลพิษ 
1. มลพิษทางอากาศ 
- ไออากาศเสีย ฝุนตะกั่ว ฝุน

ละออง 

 
- เตาหลอม 
- กระทะทําความสะอาด 
- กระทะผสม 
- การหลอแทงตะกั่ว 

 

 
- รวบรวมไปบําบัดยังระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศ  ซึ่งประกอบดวย  มัลติ ไซโคลน 
(Multi cyclone) ระบบดักจับฝุนแบบถุง
กรอง (Bag Filter)  ระบบดักฝุนแบบเปยก 
(Wet Scrubber)  กอนปลอยออกสู
บรรยากาศ  

2. มลพิษทางน้ํา 
- น้ําเสียจากกระบวนการผลิต 

 
 
 

 

- น้ําเสียจากการใชน้ําของ
พนักงาน    

 
- กระบวนการผลิตในขั้นตอนตางๆ 
ไดแก การลางเปลือกแบตเตอรี่ 
การลางเครื่องจักรและพื้น การผา
ซากแบตเตอรี่ น้ําลางตัวและชุด
พนักงาน และน้ําระบายทิ้งจาก
ระบบดักฝุนแบบเปยก  
- อาคารสํานักงานและโรงอาหาร 

 
- จัดใหมีระบบบําบัดโดยการปรับสภาพน้ํา
เสียดวยปูนขาว เพื่อตกตะกอนโลหะหนัก
และปรับคาความเปนกรดดางของน้ําใหมี
ความเปนดาง เพื่อหมุนเวียนใชงานในระบบ
ดักฝุนแบบเปยก 
 
- ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป ซึ่งเปนระบบถัง
เกรอะกรองไรอากาศ 

3.  กากของเสีย 
    - ของเสียจากกระบวนการผลิต 
    - ของเสียจากระบบบําบัดมลพิษ 
 
   - ขยะมูลฝอยทั่วไปจากการ
อุปโภคและบริโภคของพนักงาน 

 
- กระบวนการผลิต 
- ระบบบําบัดมลพิษอากาศ และ
ระบบบําบัดน้ําเสีย 
- พนักงาน 

- กากของเสียจากกระบวนการผลิตสวนใหญ
จะหมุนเวียนกลับมาใชใหม สําหรับกากของ
เสียที่ไมสามารถหมุนเวียนกลับมาใชใหมได 
จะสง ใหบริ ษัทที่ ได รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดตอไป 

  

 
 ทั้งนี้จะพบวาหากโครงการมีการปรบัปรงุโรงงานและแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงาน ตาม
แผนการปรับปรุงในประเด็นหลัก 2 ดาน ประกอบดวย 1) การเปลี่ยนเทคโนโลยีเตาหลอมและการปรับปรุง
ระบบดูดอากาศ (Hood) และ 2) การปรับปรุงระบบการจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จึงคาดวาจะมี
มลพิษจากแหลงกําเนิดตางๆลดลง และวิธีการบําบัดมลพิษจะมีการปรับเปลี่ยนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดย
รายละเอียดแสดงดังในตารางที่ 2.5-2 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
 
 

 หนา 22 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

ตารางที่ 2.5-2 ประเภทมลพิษ แหลงกําเนิด และวิธีการบําบัดมลพิษของโครงการเมื่อดําเนินการตาม
แผนการปรับปรุง 

ประเภทมลพิษ แหลงกําเนิด วิธีการบําบัดมลพิษ 
1. มลพิษทางอากาศ 
- ไออากาศเสีย ฝุนตะกั่ว ฝุน

ละออง 

 
- เตาหลอม 
- กระทะทําความสะอาด 
- กระทะผสม 
- การหลอแทงตะกั่ว 

 

 
- รวบรวมไปบําบัดยังระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศ  ซึ่ งประกอบดวย  มัลติ ไซโคลน 
(Multi cyclone) และระบบดักจับฝุนแบบ
ถุงกรอง (Bag Filter)  กอนปลอยออกสู
บรรยากาศ โดยมลพิษอากาศที่เกิดขึ้นนอย
กวาการใชเตาหลอมแบบเดิม (เตาหลอม
แบบตั้ง) 

2. มลพิษทางน้ํา 
- น้ําเสียจากกระบวนการผลิต 

 
 

 

- น้ําเสียจากการใชน้ําของ
พนักงาน    

 
- กระบวนการผลิตในขั้นตอนตางๆ 
ไดแก การลางเปลือกแบตเตอรี่ 
การลางเครื่องจักรและพื้น การผา
ซากแบตเตอรี่ น้ําลางตัวและชุด
พนักงาน  
- อาคารสํานักงานและโรงอาหาร 

 
- ระบบบําบัดน้ําเสียเคมี โดยใชวิธีตกตะกอน
ทางเคมี (Chemical precipitation) 
รวมกับระบบเยื่อกรอง (Reverse 
Osmosis) 

 
- ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป ซึ่งเปนระบบถัง
เกรอะกรองไรอากาศ 

3.  กากของเสีย 
    - ของเสียจากกระบวนการผลิต 
    - ของเสียจากระบบบําบัดมลพิษ 
 
   - ขยะมูลฝอยทั่วไปจากการ
อุปโภคและบริโภคของพนักงาน 

 
- กระบวนการผลิต 
- ระบบบําบัดมลพิษอากาศ และ
ระบบบําบัดน้ําเสีย 
- พนักงาน 

- กากของเสียจากกระบวนการผลิตสวนใหญ
จะหมุนเวียนกลับมาใชใหม สําหรับกากของ
เสียที่ไมสามารถหมุนเวียนกลับมาใชใหมได 
จะสง ใหบริ ษัทที่ ได รับอนุญาตจากกร ม
โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดตอไป 



เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
 
 

 หนา 23 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

 
 
 
 
 
 

3.1   นิยามที่เกี่ยวของ 
 

 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหรืออีไอเอ (Environmental Impact Assessment: EIA) เปน
การศึกษาเพื่อคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งในทางบวก และทางลบ จากการพัฒนาโครงการหรือกิจการ
ที่สําคัญ เพื่อกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  และใชในการประกอบการตัดสินใจ
พัฒนาโครงการหรือกิจการ ผลการศึกษาจัดทําเปนเอกสารเรียกวารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 การวิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพหรือเอชไอเอ (Health Impact Assessment: HIA) เปนการ
ประยุกตใชเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อวิเคราะหและคาดการณผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอสุขภาพของ
ประชาชน ทั้งทางบวกและทางลบ จากการดําเนินโครงการ เพื่อนําไปสูการตัดสนิใจและทางเลอืกที่จะเปนผลดี
ตอสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของสั งคม และการมี
สวนรวมอยางเหมาะสม ผลการศึกษาจะถูกผนวกรวมไวในรายงานอีไอเอ 

 สุขภาพ (Health) ตามที่นิยามไวในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 หมายถึง ภาวะของ
มนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล สวน
องคการอนามัยโลก (WHO, 2541) ไดนิยามไววา สุขภาพ หมายถึง สภาวะที่สมบูรณของรางกาย จิตใจ และ
การดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข และมิไดหมายความเฉพาะเพียงการปราศจากโรคและทุพพล
ภาพเทานั้น 

 การกําหนดขอบเขต (Scoping) เปนกระบวนการในการชี้ประเด็นที่สําคัญ ทางเลือกที่จําเปนตอง
มีการศึกษาและประเมิน ทั้งนี ้เนื่องจากหัวขอในเรื่องสิ่งแวดลอมมีหลากหลาย ดังนั้น การกําหนดขอบเขตจึง
ทําใหการศึกษาในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตรงประเด็น  ลดความขัดแยง 
ประหยัดเวลาและคาใชจายในการศึกษาดวย ผลที่ไดจากการกําหนดขอบเขตจะนําไปจัดทําเปนเอกสาร  
เรียกวา ขอบเขตการศึกษาหรือทีโออาร (Terms of Reference: TOR) 

 การมีสวนรวมของประชาชน (Public participation) เปนกระบวนการที่นําเอาความหวงกังวล
ของสาธารณชน ความตองการและคานิยมผนวกเขาไปกับการดําเนินการตัดสินใจของรัฐ กระบวนการมีสวน
รวมของสาธารณชน จึงเปนสื่อกลางสองทาง มีจุดมุงหมายเพื่อนําไปสูการตัดสินใจที่ดีกวาสาธารณชนโดยสวน
ราชการสนับสนุน 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Public Participation in 
EIA)  เปนกิจกรรมที่จัดใหมีขึ้นในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน ตลอดจนหนวยงานตางๆ ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการสามารถเขา
รวมแสดงความคิดเห็น นําเสนอขอมูล ขอโตแยง หรือขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

สวนที่ 3 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
 
 

 หนา 24 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

3.2   แนวทางการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
  

 การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของบริษัท ไทย นันเฟอ
รัส เมทัล จํากัด ในครั้งนี้ มีรูปแบบและขั้นตอนในการศึกษาอางอิงตามแนวทาง ขอกําหนด และหลักเกณฑ
ตาง ๆ ซึ่งมีการประกาศใชในปจจุบัน ประกอบดวย 

(1) ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552 

(2) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
ธันวาคม 2552 

(3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ หรือ
กิจการที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ, สิงหาคม 2553 

(4) แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมใน
กระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เมษายน 2557 
 

3.3   ขั้นตอนวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
  

 ขั้นตอนพื้นฐานของการศึกษาในครัง้นี้ ประกอบดวย 6 ขั้นตอนหลกั แสดงดังรูปที่ 3.3-1 ดังนี้  
 (1)  การกลั่นกรองโครงการ (Screening)  
 (2)  การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)  
 (3)  การประเมินผลกระทบ (Appraisal of the potential impacts) ประกอบดวย 
  3.1 การรวบรวมขอมลูพื้นฐาน 
  3.2 การประเมินผลกระทบและจัดลําดับความสําคัญ 
  3.3 การเสนอแนะมาตรการปองกัน เฝาระวัง แกไข และตดิตามตรวจสอบผลกระทบ 
 (4) การจัดทํารายงาน (Reporting)  
 (5) การพิจารณารายงานและการตัดสินใจ 
 (6) การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring)   
 ทั้งนี้ ในการศึกษาจะเปดโอกาสใหประชาชนและภาคส วนทีเ่กี่ยวของไดมีส วนร วมในการศึกษา
ประเมินและใหขอมลูทุกขั้นตอน เพื่อใหผลการศึกษาเกิดประโยชนกับทุกภาคส วนอย างแทจริง 
 



เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
 
 

 หนา 25 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

 
 

รูปที่ 3.3-1 ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสขุภาพ และการมีสวนรวมของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดขอบเขตการศึกษาครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบพืนทีโครงการ 

ศึกษารายละเอียดโครงการ  

ศึกษาทรัพยากรสิงแวดล้อม 5 ด้าน 
 ทรัพยากรกายภาพ  
 ทรัพยากรชีวภาพ  
 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมุษย์  
 คุณภาพชีวิต  

สขภาพอนามัย (HIA)

การให้ข้อมูลโครงการและ
การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนครังที 1  

การรวบรวมข้อมูลทุติยภูม ิ

การทบทวนข้อมูล
คุณภาพสิงแวดล้อมใน
พืนที เช่น คุณภาพ
อากาศ คุณภาพนํา 
สภาพเศรษฐกิจสังคม 

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมและความเสียง  

การให้ข้อมูลโครงการและ
การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนครังที 2  

นําเสนอมาตรการปองกัน แก้ไข 
ผลกระทบสิงแวดล้อม และมาตราการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (สผ.) พิจารณา  

เจ้าของโครงการดําเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานผู้อนุญาต  

อนุมัต ิ

ประชุมกลุ่มย่อย  

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม ( EIA) 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
 
 

 หนา 26 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

3.4   ประโยชนที่จะไดรับจากการนําผลการศึกษาในรายงานครั้งนี้ไปปฏิบัติอยางเครงครัด 
 

 (1) ขจัด /ปองกันผลกระทบเชิ ง ลบ  กิ จกรรม ที่ เ สี่ ย งต อการ เกิ ดผลกระทบ ทั้ งต อ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสุขภาพ มีการจัดการเพื่อขจัด/ลดความเสี่ยง การเฝาระวังและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบอยางเปนระบบ 

 (2) สรางผลกระทบเชิงบวก แนวทางการอยูรวมกันอยางยั่งยืนและเกื้อกูลกันระหวาง
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน อาทิ แผนงานและกิจกรรมดานชุมชนสัมพันธที่เกิดประโยชนและสอดคลองกับ
ความตองการของคนในชุมชน ความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาค
ประชาชนในการเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพชุมชนในระยะยาว 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
 
 

 หนา 27 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

 
 
 
 
 
 

4.1   สิ่งคุกคามสุขภาพ 
 
 สิ่งคุกคามสุขภาพที่สําคัญของโครงการ คือ ฟูมตะกั่ว โดยอาจอยูในรูปฝุนตะกั่ว (ฝุนขนาดเล็ก : 
Repairable dust) หรือ ฟูมตะกั่ว (ไอระเหยของตะกั่ว) ซึ่งอันตรายความเปนพิษแบบเรื้อรังจากการที่รางกาย
ไดรับตะกั่วตอเนื่องเปนระยะเวลานาน (Chronic effect) จะสงผลใหเกิดอาการโลหิตจาง ระบบประสาท
สวนกลางผิดปกติ ทําใหความดันโลหติสูง อาจพบเสน lead line ที่เหงือก ปวดเมื่อยตัว ปวดทองเกร็ง ทําลาย
สมอง ทําลายความจํา กลามเนื้อแขนขาสั่น ทําลายตับและไต เปนสารกอลูกวิรูป และสารกอกลายพันธุ 
ทําลายเชื้ออสุจิ ทําใหเปนหมันไดในเพศชาย อาจทําใหแทงบุตรในครรภไดในเพศหญิง เปนโรคพิษตะกั่วได 
สําหรับความเปนพิษเฉียบพลัน เกิดจากการไดรับตะกั่วเขาไปในรางกายปริมาณมาก (สวนใหญเกิดจากการกิน) 
อาการที่เกิดขึ้นจากการไดรับตะกั่ว ไดแก คลื่นไส อาเจียน ปวดทองรุนแรง เลือดจาง ตับอักเสบเฉียบพลัน 
และมีอาการสมองอักเสบฉับพลัน 
 
 การดูดซึมของตะกั่วเขาสูรางกาย 

 ตะกั่วสามารถดูดซึมเขาสูรางกายได 3 ทาง ดังนี้  
- การดูดซึมจากระบบทางเดินหายใจ : เกิดจากการหายใจเอาควัน หรือฟูมของตะกั่วที่

หลอมเหลวเขาไป เชน จากการหลอมตะกั่ว หรือเชื่อมโลหะ ซึ่งเปนทางเขาสูรางกายอันดับแรกของผูประกอบ
อาชีพที่สัมผัสตะกั่ว เชน คนงานในโรงงานหลอมตะกั่ว แบตเตอรี่ โรงงานผลิตสี ฯลฯ ตะกั่วสามารถดูดซึมผาน
ถุงลมปอดเขาสูกระแสเลือดได การหายใจเอาอากาศที่มีไอหรืออนุภาคตะกั่ว ปริมาณ 1 ไมครอนตอลูกบาศก
เมตรของอากาศ จะเพิ่มปริมาณตะกั่ว ในเลือดได 1-2 มิลลิกรัมตอปริมาณเลือด 100 มิลลิเมตร  

- การดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร : เกิดจากการปนเปอนของตะกั่วในอาหาร น้ํา เครื่องดื่ม 
และภาชนะเครื่องใชที่มีตะกั่วปนเปอน พบวารอยละ 70-85 ของตะกั่วที่เขาสูรางกายคนปกติ ไดจากอาหาร 
ตะกั่วที่เขาไปกับอาหารจะดูดซึมเขาสูกระแสเลือด ที่ลําไสเล็กสวนตน จากลําไสเล็กจะเขาสูตับ โดยผานทาง
เสนเลือดดําใหญ เขาสูกระแสเลือด การดูดซึมตะกั่วในทางเดินอาหารนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน อายุ 
และภาวะโภชนาการ โดยในภาวะที่ทองวาง หรือไดรับอาหารที่ขาดธาตุแคลเซียม เหล็ก และทองแดง หรือมี
สารฟอสเฟตต่ํา จะทําใหตะกั่วถูกดูดซึมเขาสูรางกายไดดีขึ้น  

- การดูดซึมทางผิวหนัง : เกิดเฉพาะตะกั่วอินทรียเทานั้น ผูที่มีโอกาสไดรับตะกั่วทางผิวหนัง
ไดแก คนงานที่ทํางานในปมน้ํามัน ชางซอมเครื่องยนต เนื่องจากในอุตสาหกรรมน้ํามัน มีการเติม เตตราเอธิล 
เลด (Tetraethyl lead) หรือ เตตราเมทธิล เลด (Tetramethyl lead) ผสมในน้ํามันเบนซิน ดังนั้นเมื่อคนงาน
ถูกน้ํามันหกรดผิวหนัง หรือใชน้ํามันเบนซินลางมือ เตตราเอธิลสามารถละลายชั้นไขมันของผิวหนังได ตะกั่วจึง
สามารถซึมผานผิวหนังและเขาสูระบบไหลเวียนเลือดของรางกายไปสูตับ  

สวนที่ 4 
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกบัสิ่งคุกคามสุขภาพ 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
 
 

 หนา 28 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

การกระจายของตะกั่วในรางกาย 

หากตะกั่วเขาสูรางกายทางการหายใจ เมื่อไปในปอดจะเขาสูกระแสเลือดโดยตรง กระแสเลือด
จะพาตะกั่วไปทั่วรางกาย โดยใชเวลา ประมาณ 14 วินาที ตะกั่วที่ถูกดูดซึมเขาสูรางกาย ระยะแรกจะอยูใน
สภาวะเลดไดฟอสเฟต (lead diphosphate) ซึ่งจะกระจายไปอยูที่เสนผม และตามเนื้อเยื่อออน (Soft 
tissue) เชน สมอง ปอด มาม ตับ และไต จากนั้นบางสวนจะถูกสงไปสะสมที่กระดูกยาว ในสภาวะเลดไทร
ฟอสเฟต โดยรอยละ 30 ของตะกั่วในรางกาย จะเก็บไวที่เนื้อเยื่อออน และรอยละ 70 จะเก็บไวที่กระดูกยาว 
ระดับตะกั่วในกระดูกคอนขางคงที่ แตปจจัยสําคัญที่ทําใหตะกั่วถูกปลอยออกจากกระดูก คือ สภาวะที่รางกาย
มีภาวะเครียดเกิดขึ้น เชน มีไข ภาวะความเปนกรด-ดางของรางกายผิดปกติ การลดระดับแคลเซียมในรางกาย 
หรือลดระดับแคลเซียมในเลือด ตะกั่วจะกลับออกจากกระดูก เขาสูกระแสเลือด และไปอยูที่เนื้อเยื่อออนดัง 
กลาวมากขึ้น ทําใหผูปวยซึ่งเดิมไมมีอาการจะเกิดอาการโรคพิษตะกั่วเฉียบพลันได 

 
การสะสมของตะกั่วในรางกาย 

ตะกั่วที่เขาสูรางกายจะสะสมอยูในสวนตางๆ ดังนี้  
- ในกระแสเลือด โดยกวารอยละ 90 จะรวมตัวกับเม็ดเลือดแดง และสวนที่เหลือจะอยูในน้ํา

เลือด คาครึ่งชีวิตของตะกั่วในเลือดประมาณ 2-4 สัปดาห  
- ในเนื้อเยื่อออนที่สําคัญ คือ ตับ และไต มีคาครึ่งชีวิตประมาณ 4 สัปดาห  
- ในกระดูก โดยรอยละ 90 ของตะกั่วที่สะสมอยูในรางกายจะอยูในกระดูก ซึ่งอยูคอนขางมี

เสถียรภาพ และมีคาครึ่งชีวิตยาวนาน  
-  

 การขับถายตะกั่วออกจากรางกาย 

รางกายคนเราสามารถขับตะกั่วออกไดเต็มที่ ประมาณ 2 มิลลิกรัมตอวัน โดยขับออกทาง
ปสสาวะรอยละ 75-80 โดยผานกระบวนการกรองของไต นอกจากนี้ถูกขับออกทางเหงื่อ น้ําดี น้ํานม และขับ
ออกทางอุจจาระ ประมาณรอยละ 15 

 
 ตะกั่วอยูในกลุมสารเคมีที่มีคุณสมบัติกอมะเร็ง IARC Classification (1987) = Group 2B 
(หมายถึงมีรายงานการเกิดมะเรง็ในสัตวทดลอง ยังไมมีขอมูลยืนยันการเกิดมะเร็งในมนุษย) 

 
 คาควบคุม 

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะ
แวดลอม (สารเคมี) พ.ศ.2520 กําหนดความเขมขนของตะกั่วที่ใหมีไดในอากาศในบริเวณทํางานโดยไม
กอใหเกิดอันตรายตอรางกาย ไมควรเกิน 0.2 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรของอากาศ สําหรับผูที่ทํางาน 8 
ชั่วโมงตอวัน หรือ 40-42 ชั่วโมงตอสัปดาห นอกจากนี้กาซคารบอนไดออกไซด ปริมาณสูงๆ ในอากาศ จะชวย
ใหการดูดซึมของตะกั่วในปอดเขาสูรางกายเพิ่มขึ้น 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เกา พ.ศ.2544 กําหนดใหปริมาณสารตะกั่วที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ทํางาน
ตองไมเกิน 0.15 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรของอากาศ 
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- มาตรฐานสถาบัน ความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานแหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา 
(The national Institute for Occupational Safety and Health : NIOSH) แนะนําวา ไมควรมีสารเคมี
ชนิดนี้ในบรรยากาศสําหรับการทํางาน (Exposure Limit; REL) เกินกวา 0.05 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรของ
อากาศ  

- มาตรฐานสํานักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ กรมแรงงาน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration : OSHA) แนะนําวา ไมควรมีสารเคมี
ชนิดนี้ในบรรยากาศสําหรับการทํางาน (Permissible Exposure Limit; PEL) เกินกวา 0.05 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตรของอากาศ สําหรับผูที่ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน  

- สมาคมนักสุขศาสตรอุตสาหกรรมภาครัฐแหงสหรัฐอเมริกา (American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists; ACGIH) กําหนดคาดัชนีชี้วัดการสัมผัสทางชีวภาพ (Biological 
Exposure Indices; BEIs): โดยระดับตะกั่วในเลือดควรมีคาไมเกิน 30 ไมโครกรัม/100 มิลลิลิตร  
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ชื่อโครงการ :  รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โครงการหลอมตะกั่วที่ผานการใช

งานแลว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด  
 
ที่ตั้งโครงการ :   ตั้งอยูภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ เฟส 1 ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
 
เจาของโครงการ :  บริษัท ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จํากัด 
 
บริษัทที่ปรึกษา :  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จํากัด 
 
ที่อยู  :   49/81 หมู  8 ซอยแผ นดินทอง 38 ถนนติวานนท ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบรุี

จังหวัดนนทบุรี 11000 
 

สวนที่ 5 
รางขอเสนอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน  

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Term of Reference; TOR) 
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5.1   วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน 
 

(1) เพื่อคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการทั้งดานบวกและดานลบ และ
นําไปสูการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้ง มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(2) เพื่อคนหาปจจัยสิ่งคุกคามที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ คาดการณผลกระทบทางสุขภาพที่
อาจเกิดขึ้น และนําไปสูการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานสุขภาพ รวมทั้งมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบดานสุขภาพ เพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

5.2   กฎหมาย ขอกําหนด หลักเกณฑที่ใชในการศึกษาฯ 
  

 การศึกษาและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการ ตองสอดคล องตาม
แนวทางปฏิบัติและวัตถุประสงคของบทบัญญัติกฎหมายและหลักเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีการประกาศใช
ในปจจุบัน ประกอบดวย  
 

(1) ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552 

(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ หรือ
กิจการที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ, สิงหาคม 2553 

(3) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, เมษายน 2556 

(4) แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมใน
กระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เมษายน 2557 
 

5.3   กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

 กรอบแนวคิดการศึกษา เปนการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทั้ง 4 ดาน ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณคาการใชประโยชน ของมนุษยและ
คุณภาพชีวิต และพิจารณาเพิ่มเติมวา หากผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกลาวสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงปจจัย
กําหนดสุขภาพ (Determinants of Health) โดยอาจสงผลกระทบตอสุขภาพในมิติใดมิติหนึ่ง (กาย จิตใจ สังคม 
และปญญา) จะตองมีการกําหนดมาตรการเพื่อปองกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได ดัง
แสดงใน รูปที่ 5.3-1 
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รูปที่ 5.3-1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

มาตรการสรางเสริม
สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและลด
ผลกระทบ 
สิ่งแวดลอม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม  

ผลกระทบดานบวก 
(Positive Health Impacts) 

ผลกระทบดานลบ 
(Negative Health Impacts) 

ผลกระทบสุขภาพ (Health Impacts) 
กาย จิตใจ สังคม ปญญา 

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอม 
(Environmental Changes) 

ทรัพยากรกายภาพ      
ทรัพยากรชีวภาพ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
(Social Changes) 

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
คุณภาพชีวิต 

ปจจัยกําหนดสุขภาพดานสิ่งแวดลอม 
(Environmental Determinants) 

ปจจัยกําหนดสุขภาพดานสังคม 
(Social Determinants) 
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 หนา 33 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

5.4   องคประกอบของรายงาน 
 

 รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการ ตองมีผลการศึกษาและ
สาระสําคัญในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
 (1) บทนํา: วัตถุประสงคของโครงการหรือกิจการ เหตุผลความจําเปนในการดําเนินโครงการ 
วัตถุประสงคการจัดทํารายงาน ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา 
 (2) ที่ตั้งของโครงการ : ภาพและแผนที่ตั้งโครงการ รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมในบริเวณที่อาจไดรบัผลกระทบจากโครงการ มาตราสวน 1 : 50000  
 (3) รายละเอียดของโครงการ: ประเภท ขนาด ที่ตั้งโครงการ วิธีการดําเนินการโครงการ 
ตลอดจนแผนผังการใชที่ดินของโครงการ โดยแสดงทิศและมาตราสวนที่เหมาะสม 
 (4) สภาพแวดลอมในปจจุบัน:  

-  รายละเอียด พรอมภาพถายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานกายภาพ  ชีวภาพ 
โดยจําแนกเปนชนิดที่ฟนฟูไดและฟนฟูไมได  

-  รายละเอียดคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาคุณภาพของชีวิตตลอดจน
สภาพปญหาปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ พรอมแสดงแผนที่สภาพแวดลอมบริเวณโครงการ  

-  สภาพปจจุบันดานสังคมและสุขภาพของประชาชนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการ  

-  การใชประโยชนที่ดินโดยรอบโครงการ ตลอดจนบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 (5) สภาพแวดลอมในปจจุบันการประเมินทางเลือกในการดําเนินการ และการประเมินผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ  

-  ทางเลือกในการดําเนินโครงการ: เสนอทางเลือก โดยอาจเปนทั้งทางเลือกเกี่ยวกับสถาน
ที่ตั้งหรือวิธีดําเนินการของโครงการ ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงค ในการบรรลุเปาหมายและความจําเปน
ในการมีหรือไมมีโครงการ โดยจะตองคํานึงถึงขอมูลดานสุขภาพและสังคมของประชาชนบริเวณที่อาจไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

-  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม: ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ ทั้งที่
เปนผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางออมตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ พรอมทั้ง
แยกประเภททรัพยากรธรรมชาติเปนชนิดที่สามารถฟนฟูไดและฟนฟูไมได โดยมีการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพ และการจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย  ทั้งนี้ จะระบุ
ผลกระทบที่อาจมีผลตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ  

-  มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย: เสนอรายละเอียดการ
ปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้น และกรณีที่ความเสียหายไมอาจหลีกเลี่ยงได เสนอแผนการชดเชยความ
เสียหายดังกลาวดวย โดยคํานึงถึงมาตรการปองกันและแกไขดานสุขภาพและสังคมดวย 

-  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม: เสนอมาตรการและแผนการ
ดําเนินการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม  ทางวิชาการและการปฏิบัติการ โดย
ผนวกเรื่องมาตรการติดตามตรวจสอบดานสุขภาพและสังคมดวย 
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5.5   ประเด็นผลกระทบที่สําคัญที่ตองทําการศึกษา 
 

 เนื่องจากหัวขอในเรื่องสิ ่งแวดลอมมีหลากหลาย การกําหนดขอบเขต (Scoping) เปน
กระบวนการในการชี้ประเด็นที่สําคัญซึ่งตองมีการศึกษาและประเมิน ทําใหการศึกษาและจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตรงประเด็น และเกิดประโยชนมากที่สุด  
 สําหรับการกําหนดขอบเขตของโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด ในครั้งนี้ คณะผูศึกษาไดจัดกลุมประเด็นดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
เปน 9 ปจจัย ตามเอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552 ซึ่งที่ปรึกษาไดคัดกรองประเด็น
ผลกระทบที่สําคัญในชวงกอสราง (มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเตาหลอม) และชวงดําเนินการซึ่งตอง
ทําการศึกษาและดัชนีชี้วัดดังแสดงในตารางที่ 5.5-1 และตารางที่ 5.5-2  
 นอกจากนี้ ที่ปรึกษาไดสรุปรายการขอมูลพื้นฐานที่จําเปน ซึ่งตองทําการรวบรวมมาใชประกอบการ
ศึกษาประเมินผลกระทบในครั้งนี้  ประกอบดวย ขอมูลประชากร ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม ขอมูลคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และขอมูลสถานะสุขภาพของผูที่อาจไดรับผลกระทบในพื้นที่ สัมพันธกับประเด็นที่ระบุไวในขอบเขต
การศึกษา อยางไรก็ตาม ประเด็นที่ไดจากการคัดกรองดังกลาวเปนการศึกษาเบื้องตน ดวยขอมูลทุติยภูมิที่มี
เทานั้น ซึ่งในขั้นตอนการศึกษาจะตองมีการศึกษาในรายละเอียดที่ลึกลงไปสําหรับประเด็นที่มีความสําคัญและ
จําเพาะเจาะจงสําหรับโครงการ รวมทั้งผนวกรวมผลการรับฟงความคิดเห็นประชาชนไวในขอบเขตการศึกษาครั้ง
นี้ดวย 
 

5.6   ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
 

 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ไดดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออม โดยกําหนดพื้นที่เปาหมายตามขอบเขตของผลกระทบจากโครงการที่คาดวาจะไปถึงซึ่งในเบื้องตน
จึงไดกําหนดพื้นที่เปาหมายไวในรัศมี 5 กิโลเมตร และจัดลําดับความสําคัญโดยแบงพื้นที่ศึกษาออกเปน 2 
สวน คือ พื้นที่ในระยะประชิด 3 กิโลเมตรจากขอบพื้นที่โครงการ (พื้นที่ใกลโครงการ) และพื้นที่ศึกษา
ทั่วไปในรัศมี 5 กิโลเมตร (พื้นที่ไกลโครงการ) ดังแสดงในตารางที่ 5.6-1 
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ตารางที่ 5.5-1 การวิเคราะหปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพในระยะกอสราง  (มีการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีเตาหลอม) 
 

ปจจัยที่อาจสงผลกระทบ 
ตอสุขภาพ 

ประเด็นการศึกษา คาดการณลักษณะของ
ผลกระทบ 

กลุมประชากรที่มีสวน
ไดเสีย/กลุมเสี่ยง 

1
. 

ก า ร ข น ส ง วั ส ดุ 
เครื่องจักรและอุปกรณ
กอสรางเทคโนโลยีเตา
หลอมแบบใหม 

- 
- 

อุบัติเหตุการกอสราง 
อุบั ติ เหตุ จากการขนสง วัสดุ 
เครื่องจักรและอุปกรณกอสราง
เทคโนโลยีเตาหลอมแบบใหม  
 

- การบ าด เ จ็บ  พิ ก า ร  หรื อ
เสียชีวิต 

คนงานกอสราง/ 
พนักงานที่ปฏิบัติงาน/ 

ชุมชนใกลเคียง 

2
. 

การรับสัมผัสตอมลพิษ
และสิ่งคุกคามสุขภาพ 

- 
 
- 
- 
- 
 

การสัมผัสฝุนละอองจากการ
กอสราง 
การสัมผัสฝุนละอองจากการ
ขนสง 
การสั มผั ส เ สี ย งดั งจ ากการ
กอสราง 
มลพิษทางเสียงจากการทํางาน
ของเครื่องจักรและกิจกรรมการ
กอสราง 
 

- 
 
- 
 
 
 

ความเสี่ยงจากผลกระทบที่เกิด
จากฝุนละอองและสารเคมี  
ความเครียดและเหตุรําคาญ 
 

คนงานกอสราง/ 
พนักงานที่ปฏิบัติงาน/

ชุมชนใกลเคียง 
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ตารางที่ 5.5-2 การวิเคราะหปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอสขุภาพในระยะดาํเนินการ 
 

ปจจัยที่อาจสงผลกระทบ 
ตอสุขภาพ 

ประเด็นการศึกษา คาดการณลักษณะของ
ผลกระทบ 

กลุมประชากรที่มีสวน
ไดเสีย/กลุมเสี่ยง 

1
. 

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
และการใชทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

- 
- 

การระบายน้ํา 
การใชน้ําของโครงการ 

- 
 
- 
 
 

ผลกระทบตอการระบายน้ํา
และน้ําทวมในชุมชน 
ปญหาการปนเปอนโลหะ
หนักในแหลงน้ําธรรมชาติ ที่
อาจกระทบตอการมีแหลง
น้ําดื่ม-น้ําใชที่สะอาดและ
เพียงพอของชุมชน 
 

ชุมชนใกลเคียง 

2
. 

การ ผลิ ต  การ ขนส ง 
และการ จัด เ ก็บ วัต ถุ
อันตราย 

- 
- 

อุบัติเหตุจากการขนสง 
การจัดเก็บวัตถุดิบและสารเคมี
ที่ใชในกระบวนการผลิต เชน 
ซากแบตเตอรี่เกา เปนตน 

 

- 
 
 
- 

การบาดเ จ็บ พิการ  หรือ
เสียชี วิตของประชาชนใน
ชุมชน 
การ ได รั บ อัน ต ร า ย จา ก
วัตถุดิบและสารเคมี 

พนักงานที่ปฏิบัติงาน/ 
ชุมชนใกลเคียง 

3
. 

การกําเนิด การปลอย
ของเสียและสิ่งคุกคาม 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

การระบายมลพิษทางอากาศ
ของโครงการจากการหลอม
ตะกั่ว 
การจัดการน้ําเสีย ขยะมูลฝอย
แ ล ะ สิ่ ง ป ฏิ กู ล ที่ เ กิ ด จ า ก
สํานักงาน 
การจัดการน้ําเสีย ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากโครงการ 
การรั่วไหลของสารเคมีที่ใชใน
โครงการ 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

เหตุรําคาญจากการระบาย
ม ลพิ ษ ท า ง อ า ก า ศ ข อ ง
โครงการ  
การปนเปอนของตะกั่วใน
ดินแหลงน้ําผิวดิน และน้ําใต
ดิน 
การปนเปอนของสารเคมี 
(กรณีเกิดการรั่ วไหล ) ใน
สิ่งแวดลอม 

พนักงานที่ปฏิบัติงาน/ 
ชุมชนใกลเคียง 

4
. 

การรับสัมผัสตอมลพิษ
และสิ่งคุกคามสุขภาพ 

- 
 
 
- 

การสัมผัสมลพิษทางอากาศที่
ระบายจากโครงการทางการ
หายใจ 
มลพิษทางเสียง 
 

- 
 
 
- 

ความเสี่ยงของการเกิดผล
กระทบต อ สุขภ าพกร ณี
สั ม ผั ส ส า ร เ ค มี แ ล ะ ฝุ น
ละออง 
ผลกระทบตอสุขภาพจาก
เสียง 
 

พนักงานที่ปฏิบัติงาน/ 
ชุมชนใกลเคียง 

5
. 

การเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบตออาชีพและ
การจางงาน และสภาพ
การทํางานในทองถิ่น 

- การอพยพของแรงงานตางถิ่น
จากการจางงานขอโครงการ 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 

การสรางงานใหเกิดขึ้นกับ
ชุมชน 
ราย ได /สภาพชี วิตความ
เป นอยูที่ดีขึ้น 
การเพิ่มของอัตราปวยดวย
โรคติด เชื้อจากประชากร
แฝง 
 
 

ชุมชนใกลเคียง 
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ปจจัยที่อาจสงผลกระทบ 
ตอสุขภาพ 

ประเด็นการศึกษา คาดการณลักษณะของ
ผลกระทบ 

กลุมประชากรที่มีสวน
ไดเสีย/กลุมเสี่ยง 

6
. 

การ เปลี่ ยนแปลง ที่ มี
ผ ลก ร ะทบต อ ค วา ม 
สัมพันธของประชาชน
และชุมชน 

- 
- 

การจางงานภายในชุมชน 
การเปลี่ยนแปลงของวิถีชี วิต 
วัฒนธรรมและประเพณีชุมชน 

- 
 
- 
 
- 

ราย ได /สภาพชี วิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 
การเพิ่มของอัตราปวยดวย
โรคติด เชื้อจากประชากร
แฝง 
มีโอกาสสงผลกระทบตอวิถี
ชีวิตของชุมชน 
 

ชุมชนใกลเคียง 

7
. 

การ เ ป ลี่ ยนแปลง ใน
พื้นที่สําคัญหรือมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม 
 

- ผลกระทบของสภาพพื้นที่การ
ดําเนินโครงการ 

 ไม มีผลกระทบตอศาสน
ส ถ า น  ห รื อ ม ร ด ก ท า ง
ศิลปวัฒนธรรม 

ชุมชนใกลเคียง 

8
. 

ผลกร ะทบที่ มี ค ว า ม
เฉพาะ เจาะจงหรือ มี
ความรุนแรงเปนพิเศษ
ตอประชาชนกลุม ใด
กลุมหนึ่ง 

- ผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษ
ที่ระบายสูอากาศและแหลงน้ํา
จากโครงการตอประชาชนที่
เปราะบางเชน กลุมเด็ก สตรีมี
ครรภ และผูสูงอายุ  
 

- ก า ร เ พิ่ ม โ อ ก า ส ใ น ก า ร
เจ็บปวยกับประชากรกลุม
เสี่ยงมากขึ้น 

ชุมชนใกลเคียง 

9
. 

ทรัพยากรและความ
พ ร อ ม ข อ ง ภ า ค
สาธารณสุข 

- 
 
- 

ความเพียงพอของสถานบริการ
สาธารณสุข 
ความเพียงพอของบุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุข 
 

- 
- 

การไมสามารถรองรับผูปวย 
การใหบริการไมทั่วถึง 

พนักงานที่ปฏิบัติงาน/ 
ชุมชนใกลเคียง 

 
 
ตารางที่ 5.6-1 ชุมชนในเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ 
 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
พื้นทีศ่ึกษา 

พื้นที่ใกลโครงการ 
 (0-3 กิโลเมตร) 

พื้นที่ไกลโครงการ  
(3-5 กิโลเมตร) 

ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 

หัวสําโรง หมู 9 บานหนองตะเภา หมู 11 บานหนองสทิต 

แปลงยาว หมู 12 บานคลองสอง หมู 8 บานหนองครก 
หมู 13 บานคลองหนึ่ง 

วังเย็น 
- หมู 7 บานทุงสะเดา 

หมู 8 บานสะพานนาค 
พนมสารคาม หนองแหน - หมู 7 บานปากหวย 

 

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของชุมชนในเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสม
กับประเด็นขอหวงกังวล ตลอดจนผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
พื้นที่ 
 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
 
 

 หนา 38 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

5.7   รายละเอียดการสํารวจขอมูลในพื้นที่ศึกษา 
 

 5.7.1 ขั้นตอนกอนลงพื้นที่ 

ภายหลังปดรับความคิดเห็นตอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษา (Public Scoping) 
ครั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะเปดชองทางในการรบัฟงความคิดเห็นอยางตอเนื่องไมนอยกวา 15 วัน จากนั้น สรุปความ
คิดเห็นทั้งหมด และจัดทําขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบฯ ใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เพื่อทราบและ
เผยแพรแกสาธารณชน  
  กอนที่จะเริ่มทําการศึกษาฯ ตามขอบเขตและขั้นตอนที่ไดแจงตอ สผ.และ สช. การสํารวจและ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ 
แสดงชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมายและประเด็นที่จะมีการสาํรวจหรือรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนฯ 
ใหชัดเจน โดยประเด็นที่จะสํารวจแตละประเด็นจะสอดคลองกบัรายละเอียดของโครงการนั้น ๆ ติดประกาศ ณ 
ที่ทําการชุมชนในพื้นที่ศึกษา ประกอบดวย ขอมูลตางๆ ดังตอไปนี้ 

- ขอมูลเกี่ยวกับประเภท ขนาด กําลังการผลิต และขนาดพื้นที่ของโครงการ 
- ขอมูลเกี่ยวกับมลพิษในดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ รวมถึงขอมูล

เกี่ยวกับปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ 
- แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  
- ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
- ชื่อเจาของโครงการหรือหนวยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมาย 

หมายเลขโทรศัพทและสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลเพิ่มเติม 
- วัน เวลาและสถานที่ที่จะมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

 
 5.7.2 ขั้นตอนการศึกษารวบรวมขอมูลในพื้นที่ 

บริษัทที่ปรึกษาจะทําการรวบรวมขอมูลพื้นฐาน (Baseline Information/ Profiling) และรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ประกอบดวย ขอมูลประชากร ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม ขอมูลคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และขอมูลสถานะสุขภาพของผูที่อาจไดรับผลกระทบในพื้นที่ สัมพันธกับประเด็นที่ระบุไวในขั้นตอน
การกําหนดขอบเขตการศึกษา ซึ่งขอมูลเหลานี้จะใชในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การเฝาระวัง และ
ติดตามตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงทางดานสุขภาพหรืออนามัยสิ่งแวดลอมหลังจากการมีโครงการตอไป  

สําหรับแผนการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งใหความสําคัญดานการเก็บ
รวบรวมขอมูลและการศึกษาทําความเขาใจถึงวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมของชุมชนในพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการดําเนินโครงการ การศึกษาขอมูลโครงสรางชุมชนและสภาพปญหา การ
จัดลําดับความสําคัญของผลกระทบ ขอมูลความหวงใยกังวลตอโครงการ จะดําเนินการ ภายในชวงเดือน
กรกฎาคม – ตุลาคม 2560 โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการแสดงดังตารางที่ 5.7-1  



เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
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ตารางที่ 5.7-1 กิจกรรมและเครื่องมอื/วิธีการ ในการสาํรวจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

กิจกรรม เครื่องมือ/ วิธีการ 
การสัมภาษณรายบุคคล แบบสัมภาษณ 

ผูนําชุมชนทุกคน ประธานกลุมอาชีพ ประธานหนวยงานอิสระ 
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

 ดานสุขภาพ 
 หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น 
 ดานการศึกษา 
 ดานอุตสาหกรรม 

ผูนําทางความคิด 
 พระสงฆ ผูใหญในชุมชน 

การสุมตัวอยาง ตามลักษณะผลกระทบและสภาพปญหาที่อาจ
เกิดขึ้น 

 กลุมอาชีพ (เกษตรกรรม, กลุมแมบาน)   
 กลุมอายุ (เด็ก, ผูสูงอายุ) 
 กลุมอื่นๆ ฯลฯ 

การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย 
โทรศัพท โทรสาร ระบบเครือขาย
สารสนเทศหรือทางอื่น 

แจงไวในโปสเตอร และปายไวนิล 

การสนทนากลุมยอย กลุมอาชีพในทองถิ่น  
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข  
กลุมเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี 

การประชุมระดับตัวแทนของกลุ ม
หนวยงานที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย 

หนวยงานราชการที่รับผิดชอบในปญหาของพื้นที่ 
เนนเรื่องนโยบายและแผนงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 

 
 ทั้งนีภ้ายหลงัสิน้สดุกิจกรรมการสาํรวจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ทางที่ปรึกษาจะสรุปผล
การสํารวจความคิดเหน็ทัง้ในดานบวกและในดานลบภายใน 15 วัน นับแตวันที่ดําเนินการสํารวจความเห็นเสร็จ
สิ้น โดยใหแสดงรายงานไวยังสถานที่ตอไปนี้ ไดแก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ที่ทําการขององคการบริหารสวน
ตําบล ที่ทําการกํานัน ผูใหญบาน สถานบริการสุขภาพของรัฐในพื้นที่ 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
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5.8   รายละเอียดการวิเคราะหและประเมินผลการศึกษา 
 

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิเคราะหวากิจกรรมของโครงการ มีผลกระทบตอสุขภาพของพนักงานและ
ประชาชนโดยรอบหรือไม ซึ่งจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของขอมูลพื้นฐานทางสุขภาพของประชาชนที่
รวบรวมได เพื่อกําหนดมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสมตอไป ซึ่งมีขั้นตอน
การศึกษา 2 สวน ดังนี้ 
 
 5.8.1 การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative Assessment)  

ใชเครื่องมือในการศึกษา 2 สวน คือ การสํารวจชุมชนโดยใชแบบสอบถาม และ การศึกษา
ความเสี่ยงทางพิษวิทยาของการไดรับสัมผัสสารเคมี 

(1) การสํารวจโดยใชแบบสอบถาม  
มีวัตถุประสงคเพื่อเติมเต็มขอมูลซึ่งขาดหายไปจากการรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่จําเปน

ในประเมินผลกระทบในภาพกวางของชุมชน โดยแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยที่ปรึกษา 
 

ดําเนินการสํารวจครอบคลุมชุมชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ  
 
(2) การประเมินความเสี่ยงทางพิษวิทยา  

พิจารณาสารเคมีที่มีการระบายออกสูสิ่งแวดลอม จากการทบทวนขอมูลในเบื้องตน สิ่ง
คุกคามสุขภาพที่จะทําการศึกษา ประกอบดวย  

 
ชุมชน พนักงาน 

 ฝุนละออง  
 ฟูมตะกั่ว 
 

 ฝุนละออง  
 ฟูมตะกั่ว  
 สารเคมี (ไอกรดซัลฟูริก) 

 
การประเมินผลกระทบของสารเคมีและฝุนละอองที่ใชในการศึกษานี้มาจากกรอบแนวคิด

ของวิธีการประเมนิผลดวยสัดสวนความเสีย่งของการเกิดผลกระทบ (Hazard Quotient :HQ) ซึ่งพิจารณาจาก
สัดสวนระหวางผลการประเมินความเขมขนของสารเคมีและฝุนละอองดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรในพื้นที่
ตางๆ กับระดับอางอิง ซึ่งเปนระดับที่มีการสนับสนุนขอมูลทางวิชาการจากหนวยงานระดับสากลดานสุขภาพ 
โดยพิจารณาในประเด็นเรื่องสุขภาพเพียงอยางเดียว (Primary guideline) เพื่อใหระดับอางอิงดังกลาวเปน
ตัวแทนของความเปนไปไดมากทีสุ่ดที่จะใชเปนเกณฑบงชี้ผลกระทบตอสุขภาพทีน่อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อใหไดผลการ
ประเมินที่มีความเที่ยงตรงในประเด็นเรื่องสุขภาพใหมากที่สุด  
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 5.8.2 การประเมินเชิงคุณภาพ (Quantitative Assessment) 

การประเมินเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหที่มุงเนนปรากฏการณเชิงสังคมศาสตรและ
มานุษยวิทยาสําหรับปจจัยกําหนดสุขภาพดานอื่น ๆ ที่มีความจํากัดเรื่องการเขาถึงขอมูลไมสามารถอธิบายได
ดวยวิธีการขางตน จะใชการอธิบายเชิงพรรณนา (Descriptive) โดยใชผลจากการสัมภาษณเจาะลึก เพื่อ
ประเมินระดับของผลกระทบในระดับสังคม กลุมเฉพาะ ประกอบดวย วิธีการศึกษา 3 สวน ดังนี้ 

(1) การสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion)  
เปนการสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน ประมาณ 5-15 

คน ในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ ผูเขารวมสามารถแสดงความคิดเห็นอยาง
อิสระ กวางขวาง ลึกซึ้งและละเอียดที่สุดเทาที่จะทําไดดวยบรรยากาศที่เปนกันเอง 

 

(2) การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview)  
เปนการสัมภาษณ แบบลงรายละเอียดตามประเด็นของแนวคําถามที่สรางขึ้นโดยนักวิจัย 

เพื่อใหไดขอมูลความเปนจรงิ ความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องอยางลึกซึ้ง หรือตรวจสอบความ
คิดเห็นที่แตกตาง 

 

(3) การประเมินผลกระทบจากสารเคมีที่ไมไดมีการปลอยออกอยางตอเนื่อง  
มุงเนนการทบทวนคุณสมบัติของสารเคมีเปนหลัก ในกรณีที่มีการรั่วไหลของการเกิด

อุบัติเหตุ แลวนํามาแบงระดับความรุนแรงจากเกณฑ ของอันตรายที่เกิดขึ้นกับสารเคมีโดยแบงการพิจารณา
ออกเปน ความเปนพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity) ลักษณะการเกิดอันตรายทางพิษวิทยาพิจารณาจาก
ความสามารถในการเปนสารกอมะเร็ง (Carcinogenicity) อันตรายของสารเคมีตอสิ่งมีชีวิตในน้ําในระบบ
นิเวศ (Ecotoxicity) เปนตน 
 

5.9   การอธิบายและสรุปผลกระทบสุขภาพ 
 

 การอธิบายผลกระทบแตละดาน มีขอมูลดงันี้ 

- ขอบเขตพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ผูที่ไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะพื้นที่ที่รวมตัวของกลุมเสี่ยง 
กลุมดอยโอกาส  

- ความรุนแรงและความถี่ของผลกระทบที่เกิดขึ้น ระยะเวลาของการเกิดผลกระทบ 

- โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ  
 

5.10   การเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 
 

 การเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบและการจัดทํารายงาน จะตองครอบคลุมประเด็น
ตามที่ไดมีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพไวอยางเหมาะสม โดยไดคํานึงถึงการปองกันและแก ไขทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 

 หนา 42 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท  จํากัด 

5.11   สรุปแผนการดําเนินงานศึกษาและจัดทํารายงาน 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม วิธีการและเครื่องมือที่ใช 
1. การกําหนดขอบเขตการศึกษา (SCOPING)                                1 เดือน 

1.1 เวทีรับฟงความคิดเห็น การประชุมเพื่อระดมความคิดจากผูที่มีสวนไดเสีย 
 1.2 รับฟงความคิดเห็น 15 วัน โทรศัพท   / โทรสาร / E-mail /  กลองรับความคิดเห็น 
 1.3 เพิ่มเติมความคิดเห็นจากภาคสวนที่

เกี่ยวของและสรุปขอบเขตการศึกษา 
แจง สผ. และ สช. 
ติดประกาศในพื้นที่ชุมชน 

2.  การประเมิน (ASSESSMENT)                                                2 เดือน 
 2.1 การจัดทําขอมูลพื้นฐานชุมชนและผลการ

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 
รวบรวมผลการตรวจวัดจากหนวยงานราชการ เชน กรม
ควบคุมมลพิษ เปนตน รวมทั้งรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการที่อยูใกลเคียง 

  ขอมูลสถานะสุขภาพและสถิติ
สาธารณสุข (ระดับพื้นที่) 

รวบรวมจากหนวยงานระดับทองถิ่น ไดแก โรงพยาบาล
และสถานีอนามัยในพื้นที่ศึกษา 

  ขอมูลโครงสรางชุมชนและสภาพปญหา
การจัดลําดับความสําคัญ และขอมูล
ความหวงใย ความวิตกกังวลตอโครงการ 

การประชุมเพื่อระดมความคิดฯ จากผูที่มีสวนไดเสีย ใน
เวทีรับฟงความคิดเห็น Public Scoping และนัดเพิ่มเติม
สําหรับกลุมพื้นที่ที่สนใจ 

 2.2 การประเมินระดับของผลกระทบ และ
การประเมินเชิงปริมาณ 

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร  : การประเมินความเสี่ยง
พิษวิทยา ระบาดวิทยา 

  การประเมินเชิงคุณภาพ เครื่องมือทางสังคม : การประชุมระดมความคิดฯ การ
สัมภาษณ เชิงลึก (กลุมที่สนใจ) 

 2.3 การกําหนดความสําคัญของผลกระทบ กําหนดหลักเกณฑ ระดับความสําคัญโดยปรกึษาชุมชน การ
ใหคะแนนแบบถวงน้ําหนัก 

 2.4 การประเมินศักยภาพในการจัดการ
ผลกระทบโรงงานและหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของ 

ประเมินความเพียงพอของมาตรการที่มีอยูเดิม ประเมิน
ความเพียงพอของทรัพยากร และแผนงาน 

 2.5 เสนอทางเลือกเพิ่มเติม ทบทวนเอกสารทั้งในและนอกประเทศ ตัวอยางการ
ดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ 

3. การรายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะ                                        1 เดือน 
(REPORTING AND RECCOMMENDATION) 
 3.1 แนวทางการพัฒนาทางเลือกไปสูการ

ปฏิบัติ การจัดการที่แหลงกําเนิด ระบบ
ปองกัน สงเสริม และเฝาระวังสุขภาพ
ชุมชน 

ปรึกษาหารือหนวยงานหรือผูรับผิดชอบ 
ปรึกษาหรือหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 

 3.2 เ ชิญประชุม  ลวงหนา  1  เดือน  และ
เผยแพรเอกสารลวงหนา 15 วัน 

จดหมายเชิญ  /  ปายประกาศ /  รถแห/  วิทยุ ชุมชน/
หนังสือพิมพ  

 3.3 เวทีรับฟงความคิดเห็นรางรายงานฯ ประชุมรวมกันระหวางชุมชน หนวยงานภาครัฐ  และ
โครงการ 



เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 

 หนา 43 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

ขั้นตอน/กิจกรรม วิธีการและเครื่องมือที่ใช 
 3.4 รับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติม 15 วัน โทรศัพท  / โทรสาร / E-mail/ กลองรับความคิดเห็น 
 3.5 สรุปผลการศึกษาและจัดทํารายงาน -  รายงานฉบับหลักเปนฐานขอมูลสงใหโครงการ 

-  รายงานสรุปใหชุมชนรับทราบ 
 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟงความคิดเห็น โครงการโรงงานหลอมตะกั่วที่ผานการใชงานแลว 
ของประชาชนเพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
 
 

 หนา 44 บริษัท เอนไวรอนเมทัล มูฟเมนท จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทที่ปรึกษา 
บริษัท  เอนไวรอนเมนทัล มูฟเมนท จํากัด 
ผูรับผิดชอบ: คุณกัลยา เสนอกลาง 
ที่อยู          : 49/81 หมู 8 ซอยแผนดินทอง 38 ถนนติวานนท ตําบลบางกระสอ 

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุร ี11000  
อีเมล        : kanlaya.envimove@gmail.com 
โทรศัพท    : 02-1569397   มือถือ  094-3378282, 086-2520475 
โทรสาร     : 02-1569319 

ชองทางการสอบถามขอมูลหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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บันทึก 

*** ขอขอบพระคุณ *** 



ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีแสดงความคิดเห็น 

 

ใบประเมิน 
เพ่ือกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (Public Scoping) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ท่ีผานการใชงานแลว บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 12.30 น. 

ณ อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลหัวสําโรง ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
********************************************************************* 

 
(1) ทานทราบหลักการหรือข้ันตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพสําหรับโครงการหรือไม  

[  ] ทราบ 
[  ] ไมทราบ ระบุสาเหตุท่ีไมทราบ…………………………………………………….. 

(2) ทานทราบ วัตถุประสงคของการจัดเวทีครั้งนี้
[  ] การรับฟงความคิดเห็นเพ่ือ

 วาเปนข้ันตอนใดของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) 
กําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

[  ] การรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ (ราง) รายงานผลการศึกษา 
[  ] การรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ 

(3) ทานรับทราบขอมูลรายละเอียดโครงการ และปจจัยท่ีอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ผานชองทางใด (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) 

ผลการศึกษาและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

[  ] เอกสารเผยแพร  [  ] ปายประชาสัมพันธ  [  ] วิทยุชุมชน [  ] เวปไซด  
[  ] การนําเสนอของคณะผูศึกษาบนเวที [  ] หนังสือพิมพทองถ่ิน   [  ] อ่ืนๆ ระบุ......................... 

(4) ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอ (ราง) ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สําหรับโครงการโรงงาน
หลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่ท่ีผานการใชงานแลว
(4.1) ความคิดเห็นตอขอบเขตการศึกษาและการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดานตางๆ  

[  ] เพียงพอ    
[  ] ไมเพียงพอ 

           กรณีไมเพียงพอ ควรเพ่ิมเติมประเด็นใด (ระบุ).................................................................................................. 
    ...................................................................................................................................................................... 
(4.2) ความคิดเห็นตอขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาและขอบเขตดานเวลา 

[  ] เพียงพอ 
[  ] ไมเพียงพอ 
กรณีไมเพียงพอ ควรเพ่ิมเติมประเด็นใด (ระบุ) ...................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 

       (4.3) ความคิดเห็นตอการกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะไดรับผลกระทบ 
[  ] เพียงพอ 
[  ] ไมเพียงพอ 
กรณีไมเพียงพอ ควรเพ่ิมเติมประเด็นใด (ระบุ) ...................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

       (4.4) ความคิดเห็นตอแนวทางและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 
[  ] เพียงพอ 
[  ] ไมเพียงพอ 
กรณีไมเพียงพอ ควรเพ่ิมเติมประเด็นใด (ระบุ) ...................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 เพียงพอหรอืไมเพียงพอ/ควรเพ่ิมเติมประเด็นใด 

(5) ชองทางท่ีทานสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอคณะศึกษาไดสะดวกท่ีสุด คือ 
[  ] ไปรษณีบัตรแสดงความคิดเห็น  [  ] โทรสาร  [  ] แจงผานผูนําชุมชน 
[  ] จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) [  ] อ่ืนๆ ระบุ.................................................. 

(6) สิ่งท่ีทานคาดหวังจะไดรับทราบในการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นครั้งตอไป 
..................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

(7) ขอหวงกังวล ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะดานผลกระทบสุขภาพอ่ืนๆ 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  



ใบคําถาม/ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอหวงกังวล 
เพ่ือกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (Public Scoping) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ท่ีผานการใชงานแลว บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด 
วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ . 25 60  เวลา 08.00 – 12.30 น . 

ณ อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลหัวสําโรง ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................ตําแหนง่.................................  

ท่ีอยู/่สถานท่ีทํางาน..............................................................................................................................................  

(ท่ีสามารถสง่คําตอบและเอกสารสรุปการประชมุให้ทา่นได้ทางไปรษณีย์) โทรศพัท์...................................................  

 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอแสดงความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล และแนวทางการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ท่ีผานการใชงานแลว ดงันี ้

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................   





กาํหนดการเวทีรบัฟงความคดิเห็น 

เพ่ือกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Public Scoping) 

โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีที่ผานการใชงานแลวบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากดั 

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 12.30 น. 

ณ อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตาํบลหวัสาํโรง 

ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

*************************************************************** 
 เวลา 

 

 08.00 – 08.45น.   ลงทะเบียน / รับเอกสาร / รับประทานอาหารวาง  

  

 08.45 – 09.30น.   กลาวตอนรับและวัตถุประสงคการดําเนินงาน  

   โดย: ตัวแทนจาก บริษัท ไทย นันเฟอรัสเมทัล จํากัด  

 

09.00 – 09.30 น. นําเสนอขอมูลโครงการโรงงานหลอมตะก่ัวท่ีผานการใชงานแลว 

  โดย:ดร.วรางคณาวเิศษมณี 

  ผูจัดการโครงการ /ผูเชี่ยวชาญดานผลกระทบตอสุขภาพ 

 

 09.30 – 10.30 น.   นําเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

         (1) ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับปจจัยท่ีอาจสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

         (2) รางขอเสนอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

         คณะศึกษา : ดร.วรางคณาวเิศษมณี 

             ผูจัดการโครงการ/ผูเชี่ยวชาญดานผลกระทบตอสุขภาพ  

             : คุณปรีดาภรณ วัฒนรัตน 

             ผูชํานาญการดานสิ่งแวดลอม  

 

 10.30 – 12.30 น.   อภิปราย/แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ขอเสนอแนะรวมกันสรุปผลการประชุม  

 

 12.30 เปนตนไป    รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ภาคผนวก จจ--33  
Presentation การนำเสนอขอบเขต 

แนวทางการประเมินผลกระทบและสุขภาพ ครั้งที่ 1 
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ภาคผนวก จภาคผนวก จ--44  
สำเนาใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1 





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จภาคผนวก จ--55  
สำเนาหนังสือส่งสรุปผลการประชุม ครั้งที ่1 























































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จภาคผนวก จ--66  
สำเนาหนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 2 

 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จภาคผนวก จ--77  
ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญประชุม ครั้งที ่2 



การรับฟังความคดิเห็นของประชาชนในพืน้ทีศึ่กษา

การประเมนิผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม และสุขภาพ

โครงการหรือกจิการทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาต ิและสุขภาพ 

                                                              โครงการโรงงานหลอมตะกัว่จากแบตเตอร่ีที่ผ่านการใช้งานแล้วบริษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จาํกดั
เลขที่ 192 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์ซิต้ี ตาํบลหวัสาํโรง อาํเภอแปลงยาว 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ที่ตั้งโครงการ

ขนาดพืน้ทีร่วม 30.27 ไร่ (48,429.2 ตารางเมตร) 

สถานภาพโครงการ ปัจจุบนัโครงการมีกาํลงัการผลิตตะกัว่แท่งผสม 98.3 ตนั/วนั

และมีแผนท่ีจะดาํเนินการเปล่ียนเทคโนโลยเีตาหลอม จากเดิมท่ีใชเ้ตาแบบทรงสูง (Cupola Furnace) จาํนวน 2 เตา 

มาเป็นเตาแบบหมุนสั้น (Short Rotary Furnace) จาํนวน 2 เตา แทน 

หน่วยงาน ผู้ประสานงาน เบอร์โทร อเีมลล์

บริษัท เอนไวรอนเมนทลั มฟูเม้นท์ จํากดั  

(บริษัทที่ปรึกษา)

คุณวไิลลกัขณา จนัทร์หอม

คุณกลัยา เสนอกลาง 

02-7180602,094-6462453

02-1569397, 094-3378282

Vilailakana,tsandpulic@gmail.com

kanlaya.envimove@gmail.com 

แผนรับฟังความคดิเห็นในพืน้ทีศึ่กษา

ตดิต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิม่เตมิ

การจดัการมลพษิท่ีเกิดขึน้จากโครงการเม่ือดําเนินการตามแผนการปรับปรุง 

ตารางกาํหนดการ 

Focus  Group (ขนาดกระดาษ A3)

(เว้นว่างไว้ เพ่ือนํามาตดิทหีลงั)

       ประเภทมลพิษ                   แหล่งกาํเนิด               วิธีการบาํบัดมลพษิ 

1. มลพษิทางอากาศ 

- ไออากาศเสีย ฝุ่ นตะกัว่ ฝุ่ นละออง - เตาหลอม

- กระทะทาํความสะอาด

- กระทะผสม

- การหลอ่แทง่ตะกัว่

- รวบรวมไปบาํบดัยงัระบบบาํบดัมลพิษทาง

อากาศ ซึง่ประกอบด้วย มลัติไซโคลน (Multi 

cyclone) และระบบดกัจบัฝุ่ นแบบถงุกรอง

(Bag Filter) ก่อนปลอ่ยออกสูบ่รรยากาศ โดย

มลพิษอากาศที่เกิดขึน้น้อยกวา่การใช้เตา

หลอมแบบเดิม (เตาหลอมแบบตัง้) 

2. มลพิษทางนํา้

- นํา้เสยี จากกระบวนการผลติ

- นํา้เสยี จากการใช้นํา้ของพนกังาน

- กระบวนการผลิตในขัน้ตอนตา่งๆ ได้แก่ การ

ล้างเปลือกแบตเตอร่ี การล้างเคร่ืองจกัรและพืน้ 

การผา่ซากแบตเตอร่ี นํา้ล้างตวัและชดุตรึงแนว

พนกังาน

- อาคารสํานกังานและโรงอาหาร

- ระบบบาํบดันํา้เสยีเคมี โดยใช้วธีิตกตะกอน

ทางเคมี (Chemical precipitation) ร่วมกบั

ระบบเยื่อกรอง (Reverse Osmosis) 

- ระบบบาํบดันํา้เสยีสาํเร็จรูป ซึ่งเป็นระบบถงั

เกรอะกรองไร้อากาศ 

3. กากของเสีย 

-ของเสียจากกระบวนการผลิต

-ของเสยีจากระบบนํา้เสียบาํบดัมลพิษ

-ขยะมลูฝอยทัว่ไปจากการอปุโภคและบริโภค

ของพนกังาน

- กระบวนการผลิต

- ระบบบาํบดัมลพิษอากาศ และระบบบําบดั

นํา้เสยี

- พนกังาน

-กากของเสียจากกระบวนการผลติสว่นใหญ่จะ

หมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม ่สาํหรับกากของเสียที่

ไมส่ามารถหมนุเวียนกลบัมาใช้ใหมไ่ด้ จะสง่ให้

บริษัทที่ได้รับอนญุาตจากกรมโรงงาน

อตุสาหกรรมรับไปกําจดัตอ่ไป

ข้ันตอนประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ

รายละเอียดผงัการทางานของเตาแบบหมุนสั้น (แบบใหม่)

 และระบบบาํบดัมลพิษอากาศ 



 

 

 

 

 

 

ศาลาประชาคมหมูท่ี 13  บานคลองหนึ่ง                           ศาลาประชาคม หมูท่ี6 บานคลองหวย                                       

 

 

  
 

              โรงเรียนหนองสทิต                                     ศาลาเอนกประสงค หมูท่ี 7 บานทุงสะเดา 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

รานคาชุมชนหมูท่ี 12 บานคลองสอง                         ท่ีทําการผูใหญบานหมูท่ี 9 บานหนองตะเภา            

 

 

                            ภาพถายท่ี 2-1ปายขนาด 1x3 เมตร แสดงขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ภาคผนวก จจ--88  
สำเนาใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2 

 

























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ภาคผนวก จจ--99  
สำเนาใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 

เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ภาคผนวก จจ--1010  
สำเนาหนังสือส่งสรุปผลการประชุม ครั้งที ่2 
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	FOR
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	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
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	contracted, such as in utility power curtailment. Engines may be operated in parallel to the public
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	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
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	The engine may be operated at:
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	CAUTION
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	FOR
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	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
	public utility at the Standby Power rating.
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power outages. Negotiated power outages ...
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
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	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
	Operation At Elevated Temperature And Altitude:
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	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
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	ratings should never be applied except in true emergency power outages. Negotiated power outages ...
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
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	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
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	utility up to 750 hours per year at power levels never to exceed the Prime Power rating. The cust...
	CONTINUOUS POWER RATING is applicable for supplying utility power at a constant 100% load for an ...
	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
	Operation At Elevated Temperature And Altitude:
	The engine may be operated at:
	1800 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	1500 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	For sustained operation above these conditions, derate by 4% per 1,000 ft (300 m), and 1% per 10 ...
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	CAUTION Do not increase the voltage above the rated generator voltage.  If in doubt, refer to the rating plate mounted on the generator case.
	CAUTION Do not ground any of the hand trimmer terminals as these could be above earth potential. Failure to observe this could cause equipment damage.
	CAUTION
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	Engine Performance Data @ 1500 RPM
	Engine Performance Data @ 1800 RPM
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	N.A. - Data is Not Available
	N/A - Not Applicable to this Engine
	TBD - To Be Determined
	POWER RATING APPLICATION GUIDELINES
	FOR
	GENERATOR DRIVE ENGINES
	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
	public utility at the Standby Power rating.
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power outages. Negotiated power outages ...
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
	LIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for a limited number of hours in a non-variable load application. It is ...
	contracted, such as in utility power curtailment. Engines may be operated in parallel to the public
	utility up to 750 hours per year at power levels never to exceed the Prime Power rating. The cust...
	CONTINUOUS POWER RATING is applicable for supplying utility power at a constant 100% load for an ...
	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
	Operation At Elevated Temperature And Altitude:
	The engine may be operated at:
	1800 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	1500 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	For sustained operation above these conditions, derate by 4% per 1,000 ft (300 m), and 1% per 10 ...
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	CAUTION Do not increase the voltage above the rated generator voltage.  If in doubt, refer to the rating plate mounted on the generator case.
	CAUTION Do not ground any of the hand trimmer terminals as these could be above earth potential. Failure to observe this could cause equipment damage.
	CAUTION
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	CAUTION Do not ground any of the hand trimmer terminals as these could be above earth potential. Failure to observe this could cause equipment damage.
	CAUTION
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	1800 RPM
	CONVERSIONS: (Litres = U.S. Gal x 3.785) (Engine kWm = BHP x 0.746) (U.S. Gal = Litres x 0.2642) ...
	Engine Performance Data @ 1500 RPM
	Engine Performance Data @ 1800 RPM
	1500 RPM
	N.A. - Data is Not Available
	N/A - Not Applicable to this Engine
	TBD - To Be Determined
	POWER RATING APPLICATION GUIDELINES
	FOR
	GENERATOR DRIVE ENGINES
	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
	public utility at the Standby Power rating.
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power outages. Negotiated power outages ...
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
	LIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for a limited number of hours in a non-variable load application. It is ...
	contracted, such as in utility power curtailment. Engines may be operated in parallel to the public
	utility up to 750 hours per year at power levels never to exceed the Prime Power rating. The cust...
	CONTINUOUS POWER RATING is applicable for supplying utility power at a constant 100% load for an ...
	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
	Operation At Elevated Temperature And Altitude:
	The engine may be operated at:
	1800 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	1500 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	For sustained operation above these conditions, derate by 4% per 1,000 ft (300 m), and 1% per 10 ...
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	Engine Performance Data @ 1500 RPM
	Engine Performance Data @ 1800 RPM
	1500 RPM
	N.A. - Data is Not Available
	N/A - Not Applicable to this Engine
	TBD - To Be Determined
	POWER RATING APPLICATION GUIDELINES
	FOR
	GENERATOR DRIVE ENGINES
	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
	public utility at the Standby Power rating.
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power outages. Negotiated power outages ...
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
	LIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for a limited number of hours in a non-variable load application. It is ...
	contracted, such as in utility power curtailment. Engines may be operated in parallel to the public
	utility up to 750 hours per year at power levels never to exceed the Prime Power rating. The cust...
	CONTINUOUS POWER RATING is applicable for supplying utility power at a constant 100% load for an ...
	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
	Operation At Elevated Temperature And Altitude:
	The engine may be operated at:
	1800 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	1500 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	For sustained operation above these conditions, derate by 4% per 1,000 ft (300 m), and 1% per 10 ...
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	POWER RATING APPLICATION GUIDELINES
	FOR
	GENERATOR DRIVE ENGINES
	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
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	CONVERSIONS: (Litres = U.S. Gal x 3.785) (kWm = BHP x 0.746) (U.S. Gal = Litres x 0.2642) (BHP = ...
	Engine Performance Data @ 1500 RPM
	Engine Performance Data @ 1800 RPM
	1800 RPM
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power
	outages. Negotiated power outages contracted with a utility company are not considered an emergency.
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
	LIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for a limited number of hours in a non-variable load application. It is ...
	rating.
	CONTINUOUS POWER RATING is applicable for supplying utility power at a constant 100% load for an ...
	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
	Operation At Elevated Temperature And Altitude:
	The engine may be operated at:
	1800 RPM up to 5,000 ft (1525 m) and 104o F (40o C) without power deration.
	1500 RPM up to 5,000 ft (1525 m) and 104o F (40o C) without power deration.
	For sustained operation above these conditions, derate by 4% per 1,000 ft (300 m), and 1% per 10o...
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	N.A. - Data is Not Available
	N/A - Not Applicable to this Engine
	TBD - To Be Determined
	POWER RATING APPLICATION GUIDELINES
	FOR
	GENERATOR DRIVE ENGINES
	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
	public utility at the Standby Power rating.
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power outages. Negotiated power outages ...
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
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	LIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
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	contracted, such as in utility power curtailment. Engines may be operated in parallel to the public
	utility up to 750 hours per year at power levels never to exceed the Prime Power rating. The cust...
	CONTINUOUS POWER RATING is applicable for supplying utility power at a constant 100% load for an ...
	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
	Operation At Elevated Temperature And Altitude:
	The engine may be operated at:
	1800 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
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	Engine Performance Data @ 1500 RPM
	Engine Performance Data @ 1800 RPM
	1500 RPM
	N.A. - Data is Not Available
	N/A - Not Applicable to this Engine
	TBD - To Be Determined
	POWER RATING APPLICATION GUIDELINES
	FOR
	GENERATOR DRIVE ENGINES
	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
	public utility at the Standby Power rating.
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power outages. Negotiated power outages ...
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
	LIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for a limited number of hours in a non-variable load application. It is ...
	contracted, such as in utility power curtailment. Engines may be operated in parallel to the public
	utility up to 750 hours per year at power levels never to exceed the Prime Power rating. The cust...
	CONTINUOUS POWER RATING is applicable for supplying utility power at a constant 100% load for an ...
	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
	Operation At Elevated Temperature And Altitude:
	The engine may be operated at:
	1800 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	1500 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	For sustained operation above these conditions, derate by 4% per 1,000 ft (300 m), and 1% per 10 ...
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	N.A. - Data is Not Available
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	POWER RATING APPLICATION GUIDELINES
	FOR
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	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
	public utility at the Standby Power rating.
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	VOLTAGE ADJUSTMENT
	If a replacement AVR has been fitted or re-setting of the VOLTS adjustment is required, proceed as follows:
	line to neutral of the generator.
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	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
	LIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for a limited number of hours in a non-variable load application. It is ...
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	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
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	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
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	Prime Power is available for a limited number of hours in a non-variable load application. It is ...
	contracted, such as in utility power curtailment. Engines may be operated in parallel to the public
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	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
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	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
	LIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for a limited number of hours in a non-variable load application. It is ...
	contracted, such as in utility power curtailment. Engines may be operated in parallel to the public
	utility up to 750 hours per year at power levels never to exceed the Prime Power rating. The cust...
	CONTINUOUS POWER RATING is applicable for supplying utility power at a constant 100% load for an ...
	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
	Operation At Elevated Temperature And Altitude:
	The engine may be operated at:
	1800 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	1500 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	For sustained operation above these conditions, derate by 4% per 1,000 ft (300 m), and 1% per 10 ...
	4P_GSC500_KTA19-G3_TG500SB_DSE7320.pdf
	GSC500_CUMMINS_THAI-GEN






	GSC313_NTA855-G1A_TG400LA_DSE7320.pdf
	4P_GSC313_NTA855-G1A_TG400LA_DSE7320.pdf
	4P_GSC313_NTA855-G1A_TG400LA_DSE7320.pdf
	4P_GSC313_NTA855-G1A_TG400LA_DSE7320.pdf
	4P_GSC313_NTA855-G1A_TG400LA_DSE7320.pdf
	4P_GSC313_NTA855-G1A_TG400LA_DSE7320.pdf
	GSC150_CUMMINS_THAI-GEN
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320.pdf
	SPECIFICATION, INSTALLATION AND ADJUSTMENTS
	INPUT
	OUTPUT
	REGULATION
	THERMAL DRIFT
	TYPICAL SYSTEM RESPONSE
	EXTERNAL VOLTAGE ADJUSTMENT
	UNDER FREQUENCY PROTECTION
	UNIT POWER DISSIPATION
	BUILD UP VOLTAGE
	ENVIRONMENTAL
	NOTES
	SUMMARY OF AVR CONTROLS
	ADJUSTMENT OF AVR CONTROLS



	CAUTION Do not increase the voltage above the rated generator voltage.  If in doubt, refer to the rating plate mounted on the generator case.
	CAUTION Do not ground any of the hand trimmer terminals as these could be above earth potential. Failure to observe this could cause equipment damage.
	CAUTION

	4P_GSC313_NTA855-G1A_TG400LA_DSE7320.pdf
	GSC313_CUMMINS_THAI-GEN














	GSC500_KTA19-G3_TG500SB_DSE7320MKII.pdf
	GSC825_KTA38-G2_TG900SA_DSE7320MKII.pdf
	GSC350_NTA855-G1B_HCI444E_DSE7320.pdf
	GSC350_NTA855-G1B_HCI444E_DSE7320.pdf
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320_TG.pdf
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320_TG.pdf
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320_TG.pdf
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320_TG.pdf
	2013海外大样本_封面1
	2013-Catalogue-0131（上）
	2013-Catalogue-0131 （中）
	2013-Catalogue-0131（下）
	2013海外大样本_封面2
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320_TG.pdf
	GSTG400_WD145TAD33_TG450SB_DSE7320.pdf
	GSTG400_WD145TAD33_TG450SB_DSE7320.pdf
	GSC400_NTA855-G7_TG450SB_DSE7320.pdf
	SPECIFICATION, INSTALLATION AND ADJUSTMENTS
	INPUT
	OUTPUT
	REGULATION
	THERMAL DRIFT
	TYPICAL SYSTEM RESPONSE
	EXTERNAL VOLTAGE ADJUSTMENT
	UNDER FREQUENCY PROTECTION
	UNIT POWER DISSIPATION
	BUILD UP VOLTAGE
	ENVIRONMENTAL
	NOTES
	SUMMARY OF AVR CONTROLS
	ADJUSTMENT OF AVR CONTROLS



	CAUTION Do not increase the voltage above the rated generator voltage.  If in doubt, refer to the rating plate mounted on the generator case.
	CAUTION Do not ground any of the hand trimmer terminals as these could be above earth potential. Failure to observe this could cause equipment damage.
	CAUTION



	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320_TG.pdf
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320.pdf
	GSC150_CUMMINS_THAI-GEN
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320.pdf
	SPECIFICATION, INSTALLATION AND ADJUSTMENTS
	INPUT
	OUTPUT
	REGULATION
	THERMAL DRIFT
	TYPICAL SYSTEM RESPONSE
	EXTERNAL VOLTAGE ADJUSTMENT
	UNDER FREQUENCY PROTECTION
	UNIT POWER DISSIPATION
	BUILD UP VOLTAGE
	ENVIRONMENTAL
	NOTES
	SUMMARY OF AVR CONTROLS
	ADJUSTMENT OF AVR CONTROLS



	CAUTION Do not increase the voltage above the rated generator voltage.  If in doubt, refer to the rating plate mounted on the generator case.
	CAUTION Do not ground any of the hand trimmer terminals as these could be above earth potential. Failure to observe this could cause equipment damage.
	CAUTION








	GSC350_NTA855-G1B_HCI444E_DSE7320.pdf
	GSC350_NTA855-G1B_HCI444E_DSE7320.pdf
	GSC150_CUMMINS_THAI-GEN




	4P_GSC350_NTA855-G1B_TG450SA_DSE7320.pdf
	4P_GSC350_NTA855-G1B_TG450SA_DSE7320.pdf
	4P_GSC350_NTA855-G1B_TG450SA_DSE7320.pdf
	4P_GSC350_NTA855-G1B_TG450SA_DSE7320.pdf
	4P_GSC350_NTA855-G1B_TG450SA_DSE7320.pdf
	4P_GSC350_NTA855-G1B_TG450SA_DSE7320.pdf
	GSC350_CUMMINS_THAI-GEN






	4P_GSC500_KTA19-G3_TG500SB_DSE7320.pdf
	4P_GSC500_KTA19-G3_TG500SB_DSE7320.pdf
	4P_GSC500_KTA19-G3_TG500SB_DSE7320.pdf
	1800 RPM
	CONVERSIONS: (Litres = U.S. Gal x 3.785) (Engine kWm = BHP x 0.746) (U.S. Gal = Litres x 0.2642) ...
	Engine Performance Data @ 1500 RPM
	Engine Performance Data @ 1800 RPM
	1500 RPM
	N.A. - Data is Not Available
	N/A - Not Applicable to this Engine
	TBD - To Be Determined
	POWER RATING APPLICATION GUIDELINES
	FOR
	GENERATOR DRIVE ENGINES
	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
	public utility at the Standby Power rating.
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power outages. Negotiated power outages ...
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
	LIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for a limited number of hours in a non-variable load application. It is ...
	contracted, such as in utility power curtailment. Engines may be operated in parallel to the public
	utility up to 750 hours per year at power levels never to exceed the Prime Power rating. The cust...
	CONTINUOUS POWER RATING is applicable for supplying utility power at a constant 100% load for an ...
	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
	Operation At Elevated Temperature And Altitude:
	The engine may be operated at:
	1800 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	1500 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	For sustained operation above these conditions, derate by 4% per 1,000 ft (300 m), and 1% per 10 ...
	4P_GSC500_KTA19-G3_TG500SB_DSE7320.pdf
	GSC500_CUMMINS_THAI-GEN




	GSC500_KTA19-G3_HCI544C_DSE7320.pdf
	GSC150_CUMMINS_THAI-GEN
	GSC500_KTA19-G3_HCI544C_DSE7320.pdf
	GSC500_KTA19-G3_HCI544C_DSE7320.pdf
	1800 RPM
	CONVERSIONS: (Litres = U.S. Gal x 3.785) (Engine kWm = BHP x 0.746) (U.S. Gal = Litres x 0.2642) ...
	Engine Performance Data @ 1500 RPM
	Engine Performance Data @ 1800 RPM
	1500 RPM
	N.A. - Data is Not Available
	N/A - Not Applicable to this Engine
	TBD - To Be Determined
	POWER RATING APPLICATION GUIDELINES
	FOR
	GENERATOR DRIVE ENGINES
	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
	public utility at the Standby Power rating.
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power outages. Negotiated power outages ...
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
	LIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for a limited number of hours in a non-variable load application. It is ...
	contracted, such as in utility power curtailment. Engines may be operated in parallel to the public
	utility up to 750 hours per year at power levels never to exceed the Prime Power rating. The cust...
	CONTINUOUS POWER RATING is applicable for supplying utility power at a constant 100% load for an ...
	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
	Operation At Elevated Temperature And Altitude:
	The engine may be operated at:
	1800 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	1500 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	For sustained operation above these conditions, derate by 4% per 1,000 ft (300 m), and 1% per 10 ...



	GSC1000_KTA38-G2A_HCI634J_DSE7320.pdf
	GSC500_KTA19-G3_TG500SB_DSE7320.pdf
	GSC500_KTA19-G3_TG500SB_DSE7320.pdf
	GSC350_NTA855-G1B_HCI444E_DSE7320.pdf
	GSC350_NTA855-G1B_HCI444E_DSE7320.pdf
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320_TG.pdf
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320_TG.pdf
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320_TG.pdf
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320_TG.pdf
	2013海外大样本_封面1
	2013-Catalogue-0131（上）
	2013-Catalogue-0131 （中）
	2013-Catalogue-0131（下）
	2013海外大样本_封面2
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320_TG.pdf
	GSTG400_WD145TAD33_TG450SB_DSE7320.pdf
	GSTG400_WD145TAD33_TG450SB_DSE7320.pdf
	GSC400_NTA855-G7_TG450SB_DSE7320.pdf
	SPECIFICATION, INSTALLATION AND ADJUSTMENTS
	INPUT
	OUTPUT
	REGULATION
	THERMAL DRIFT
	TYPICAL SYSTEM RESPONSE
	EXTERNAL VOLTAGE ADJUSTMENT
	UNDER FREQUENCY PROTECTION
	UNIT POWER DISSIPATION
	BUILD UP VOLTAGE
	ENVIRONMENTAL
	NOTES
	SUMMARY OF AVR CONTROLS
	ADJUSTMENT OF AVR CONTROLS



	CAUTION Do not increase the voltage above the rated generator voltage.  If in doubt, refer to the rating plate mounted on the generator case.
	CAUTION Do not ground any of the hand trimmer terminals as these could be above earth potential. Failure to observe this could cause equipment damage.
	CAUTION



	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320_TG.pdf
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320.pdf
	GSC150_CUMMINS_THAI-GEN
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320.pdf
	SPECIFICATION, INSTALLATION AND ADJUSTMENTS
	INPUT
	OUTPUT
	REGULATION
	THERMAL DRIFT
	TYPICAL SYSTEM RESPONSE
	EXTERNAL VOLTAGE ADJUSTMENT
	UNDER FREQUENCY PROTECTION
	UNIT POWER DISSIPATION
	BUILD UP VOLTAGE
	ENVIRONMENTAL
	NOTES
	SUMMARY OF AVR CONTROLS
	ADJUSTMENT OF AVR CONTROLS



	CAUTION Do not increase the voltage above the rated generator voltage.  If in doubt, refer to the rating plate mounted on the generator case.
	CAUTION Do not ground any of the hand trimmer terminals as these could be above earth potential. Failure to observe this could cause equipment damage.
	CAUTION








	GSC350_NTA855-G1B_HCI444E_DSE7320.pdf
	GSC350_NTA855-G1B_HCI444E_DSE7320.pdf
	GSC150_CUMMINS_THAI-GEN




	4P_GSC350_NTA855-G1B_TG450SA_DSE7320.pdf
	4P_GSC350_NTA855-G1B_TG450SA_DSE7320.pdf
	4P_GSC350_NTA855-G1B_TG450SA_DSE7320.pdf
	4P_GSC350_NTA855-G1B_TG450SA_DSE7320.pdf
	4P_GSC350_NTA855-G1B_TG450SA_DSE7320.pdf
	4P_GSC350_NTA855-G1B_TG450SA_DSE7320.pdf
	GSC350_CUMMINS_THAI-GEN






	4P_GSC500_KTA19-G3_TG500SB_DSE7320.pdf
	4P_GSC500_KTA19-G3_TG500SB_DSE7320.pdf
	4P_GSC500_KTA19-G3_TG500SB_DSE7320.pdf
	1800 RPM
	CONVERSIONS: (Litres = U.S. Gal x 3.785) (Engine kWm = BHP x 0.746) (U.S. Gal = Litres x 0.2642) ...
	Engine Performance Data @ 1500 RPM
	Engine Performance Data @ 1800 RPM
	1500 RPM
	N.A. - Data is Not Available
	N/A - Not Applicable to this Engine
	TBD - To Be Determined
	POWER RATING APPLICATION GUIDELINES
	FOR
	GENERATOR DRIVE ENGINES
	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
	public utility at the Standby Power rating.
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power outages. Negotiated power outages ...
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
	LIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for a limited number of hours in a non-variable load application. It is ...
	contracted, such as in utility power curtailment. Engines may be operated in parallel to the public
	utility up to 750 hours per year at power levels never to exceed the Prime Power rating. The cust...
	CONTINUOUS POWER RATING is applicable for supplying utility power at a constant 100% load for an ...
	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
	Operation At Elevated Temperature And Altitude:
	The engine may be operated at:
	1800 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	1500 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	For sustained operation above these conditions, derate by 4% per 1,000 ft (300 m), and 1% per 10 ...
	4P_GSC500_KTA19-G3_TG500SB_DSE7320.pdf
	GSC500_CUMMINS_THAI-GEN






	GSC1250_KTA38-G9_HCI634K_DSE7320.pdf
	GSC150_CUMMINS_THAI-GEN

	4P_GSC1000_KTA38-G2A_HCI634J_DSE7320.pdf
	4P_GSC1000_KTA38-G2A_HCI634J_DSE7320.pdf
	4P_GSC1000_KTA38-G2A_HCI634J_DSE7320.pdf
	4P_GSC1000_KTA38-G2A_HCI634J_DSE7320.pdf
	GSC1000_CUMMINS_STAMFORD





	GSC825_KTA38-G2_LVI634C_DSE7320.pdf
	GSC500_KTA19-G3_TG500SB_DSE7320.pdf
	GSC500_KTA19-G3_TG500SB_DSE7320.pdf
	GSC350_NTA855-G1B_HCI444E_DSE7320.pdf
	GSC350_NTA855-G1B_HCI444E_DSE7320.pdf
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320_TG.pdf
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320_TG.pdf
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320_TG.pdf
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320_TG.pdf
	2013海外大样本_封面1
	2013-Catalogue-0131（上）
	2013-Catalogue-0131 （中）
	2013-Catalogue-0131（下）
	2013海外大样本_封面2
	GSC275_6LTAA8.9-G2_TG400SA_DSE7320_TG.pdf
	GSTG400_WD145TAD33_TG450SB_DSE7320.pdf
	GSTG400_WD145TAD33_TG450SB_DSE7320.pdf
	GSC400_NTA855-G7_TG450SB_DSE7320.pdf
	SPECIFICATION, INSTALLATION AND ADJUSTMENTS
	INPUT
	OUTPUT
	REGULATION
	THERMAL DRIFT
	TYPICAL SYSTEM RESPONSE
	EXTERNAL VOLTAGE ADJUSTMENT
	UNDER FREQUENCY PROTECTION
	UNIT POWER DISSIPATION
	BUILD UP VOLTAGE
	ENVIRONMENTAL
	NOTES
	SUMMARY OF AVR CONTROLS
	ADJUSTMENT OF AVR CONTROLS



	CAUTION Do not increase the voltage above the rated generator voltage.  If in doubt, refer to the rating plate mounted on the generator case.
	CAUTION Do not ground any of the hand trimmer terminals as these could be above earth potential. Failure to observe this could cause equipment damage.
	CAUTION
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	N.A. - Data is Not Available
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	POWER RATING APPLICATION GUIDELINES
	FOR
	GENERATOR DRIVE ENGINES
	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
	public utility at the Standby Power rating.
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power outages. Negotiated power outages ...
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
	LIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for a limited number of hours in a non-variable load application. It is ...
	contracted, such as in utility power curtailment. Engines may be operated in parallel to the public
	utility up to 750 hours per year at power levels never to exceed the Prime Power rating. The cust...
	CONTINUOUS POWER RATING is applicable for supplying utility power at a constant 100% load for an ...
	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
	Operation At Elevated Temperature And Altitude:
	The engine may be operated at:
	1800 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	1500 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	For sustained operation above these conditions, derate by 4% per 1,000 ft (300 m), and 1% per 10 ...
	4P_GSC500_KTA19-G3_TG500SB_DSE7320.pdf
	GSC500_CUMMINS_THAI-GEN






	GSC1250_KTA38-G9_HCI634K_DSE7320.pdf
	GSC150_CUMMINS_THAI-GEN

	4P_GSC1000_KTA38-G2A_HCI634J_DSE7320.pdf
	4P_GSC1000_KTA38-G2A_HCI634J_DSE7320.pdf
	4P_GSC1000_KTA38-G2A_HCI634J_DSE7320.pdf
	4P_GSC1000_KTA38-G2A_HCI634J_DSE7320.pdf
	GSC1000_CUMMINS_STAMFORD




	GSC825_KTA38-G2_HCI634C_DSE7320.pdf
	GSC150_CUMMINS_THAI-GEN
	GSC500_KTA19-G3_HCI544C_DSE7320.pdf
	GSC500_KTA19-G3_HCI544C_DSE7320.pdf
	1800 RPM
	CONVERSIONS: (Litres = U.S. Gal x 3.785) (Engine kWm = BHP x 0.746) (U.S. Gal = Litres x 0.2642) ...
	Engine Performance Data @ 1500 RPM
	Engine Performance Data @ 1800 RPM
	1500 RPM
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	POWER RATING APPLICATION GUIDELINES
	FOR
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	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
	public utility at the Standby Power rating.
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power outages. Negotiated power outages ...
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
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	CONTINUOUS POWER RATING is applicable for supplying utility power at a constant 100% load for an ...
	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
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	The engine may be operated at:
	1800 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
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	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power
	outages. Negotiated power outages contracted with a utility company are not considered an emergency.
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
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	For sustained operation above these conditions, derate by 4% per 1,000 ft (300 m), and 1% per 10o...
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	Engine Performance Data @ 1500 RPM
	Engine Performance Data @ 1800 RPM
	1500 RPM
	N.A. - Data is Not Available
	N/A - Not Applicable to this Engine
	TBD - To Be Determined
	POWER RATING APPLICATION GUIDELINES
	FOR
	GENERATOR DRIVE ENGINES
	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
	public utility at the Standby Power rating.
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power outages. Negotiated power outages ...
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
	LIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for a limited number of hours in a non-variable load application. It is ...
	contracted, such as in utility power curtailment. Engines may be operated in parallel to the public
	utility up to 750 hours per year at power levels never to exceed the Prime Power rating. The cust...
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	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
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	The engine may be operated at:
	1800 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	1500 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	For sustained operation above these conditions, derate by 4% per 1,000 ft (300 m), and 1% per 10 ...
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	N/A - Not Applicable to this Engine
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	POWER RATING APPLICATION GUIDELINES
	FOR
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	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
	public utility at the Standby Power rating.
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power outages. Negotiated power outages ...
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
	LIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for a limited number of hours in a non-variable load application. It is ...
	contracted, such as in utility power curtailment. Engines may be operated in parallel to the public
	utility up to 750 hours per year at power levels never to exceed the Prime Power rating. The cust...
	CONTINUOUS POWER RATING is applicable for supplying utility power at a constant 100% load for an ...
	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
	Operation At Elevated Temperature And Altitude:
	The engine may be operated at:
	1800 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	1500 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	For sustained operation above these conditions, derate by 4% per 1,000 ft (300 m), and 1% per 10 ...
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	Engine Performance Data @ 1500 RPM
	Engine Performance Data @ 1800 RPM
	1800 RPM
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power
	outages. Negotiated power outages contracted with a utility company are not considered an emergency.
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
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	Prime Power is available for a limited number of hours in a non-variable load application. It is ...
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	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
	Operation At Elevated Temperature And Altitude:
	The engine may be operated at:
	1800 RPM up to 5,000 ft (1525 m) and 104o F (40o C) without power deration.
	1500 RPM up to 5,000 ft (1525 m) and 104o F (40o C) without power deration.
	For sustained operation above these conditions, derate by 4% per 1,000 ft (300 m), and 1% per 10o...
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	CAUTION Do not increase the voltage above the rated generator voltage.  If in doubt, refer to the rating plate mounted on the generator case.
	CAUTION Do not ground any of the hand trimmer terminals as these could be above earth potential. Failure to observe this could cause equipment damage.
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	CONVERSIONS: (Litres = U.S. Gal x 3.785) (Engine kWm = BHP x 0.746) (U.S. Gal = Litres x 0.2642) ...
	Engine Performance Data @ 1500 RPM
	Engine Performance Data @ 1800 RPM
	1500 RPM
	N.A. - Data is Not Available
	N/A - Not Applicable to this Engine
	TBD - To Be Determined
	POWER RATING APPLICATION GUIDELINES
	FOR
	GENERATOR DRIVE ENGINES
	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
	public utility at the Standby Power rating.
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power outages. Negotiated power outages ...
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
	LIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for a limited number of hours in a non-variable load application. It is ...
	contracted, such as in utility power curtailment. Engines may be operated in parallel to the public
	utility up to 750 hours per year at power levels never to exceed the Prime Power rating. The cust...
	CONTINUOUS POWER RATING is applicable for supplying utility power at a constant 100% load for an ...
	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
	Operation At Elevated Temperature And Altitude:
	The engine may be operated at:
	1800 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	1500 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	For sustained operation above these conditions, derate by 4% per 1,000 ft (300 m), and 1% per 10 ...
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	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
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	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
	LIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for a limited number of hours in a non-variable load application. It is ...
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	N.A. - Data is Not Available
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	POWER RATING APPLICATION GUIDELINES
	FOR
	GENERATOR DRIVE ENGINES
	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
	public utility at the Standby Power rating.
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power outages. Negotiated power outages ...
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
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	LIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
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	utility up to 750 hours per year at power levels never to exceed the Prime Power rating. The cust...
	CONTINUOUS POWER RATING is applicable for supplying utility power at a constant 100% load for an ...
	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
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	The engine may be operated at:
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	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
	public utility at the Standby Power rating.
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power outages. Negotiated power outages ...
	PRIME POWER RATING is applicable for supplying electric power in lieu of commercially purchased p...
	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
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	Reference Standards:
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	Operation At Elevated Temperature And Altitude:
	The engine may be operated at:
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	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
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	FOR
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	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
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	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
	A 10% overload capability is available for a period of 1 hour within a 12 hour period of operatio...
	LIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
	Prime Power is available for a limited number of hours in a non-variable load application. It is ...
	contracted, such as in utility power curtailment. Engines may be operated in parallel to the public
	utility up to 750 hours per year at power levels never to exceed the Prime Power rating. The cust...
	CONTINUOUS POWER RATING is applicable for supplying utility power at a constant 100% load for an ...
	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
	Operation At Elevated Temperature And Altitude:
	The engine may be operated at:
	1800 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
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	For sustained operation above these conditions, derate by 4% per 1,000 ft (300 m), and 1% per 10 ...
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	Prime Power is available for an unlimited number of hours per year in a variable load application...
	The total operating time at 100% Prime Power shall not exceed 500 hours per year.
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	Prime Power is available for a limited number of hours in a non-variable load application. It is ...
	contracted, such as in utility power curtailment. Engines may be operated in parallel to the public
	utility up to 750 hours per year at power levels never to exceed the Prime Power rating. The cust...
	CONTINUOUS POWER RATING is applicable for supplying utility power at a constant 100% load for an ...
	Reference Standards:
	BS-5514 and DIN-6271 standards are based on ISO-3046.
	Operation At Elevated Temperature And Altitude:
	The engine may be operated at:
	1800 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	1500 RPM up to 5,000 ft. (1525 m) and 104 oF (40 oC) without power deration.
	For sustained operation above these conditions, derate by 4% per 1,000 ft (300 m), and 1% per 10 ...
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	STANDBY POWER RATING is applicable for supplying emergency power for the duration of the utility ...
	rating. Under no condition is an engine allowed to operate in parallel with the
	public utility at the Standby Power rating.
	This rating should be applied where reliable utility power is available. A standby rated engine s...
	ratings should never be applied except in true emergency power outages. Negotiated power outages ...
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	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
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	FOR
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	These guidelines have been formulated to ensure proper application of generator drive engines in ...
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	ratings should never be applied except in true emergency power outages. Negotiated power outages ...
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	UNLIMITED TIME RUNNING PRIME POWER
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	contracted, such as in utility power curtailment. Engines may be operated in parallel to the public
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