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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น 
ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา 

และการประเมินทางเลือกโครงการ 
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งท่ี 2) บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 

ตําบลบอน อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด เป็นบริษัทฯ ในเครือกลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด ซึ่งดําเนิน
ธุรกิจด้านการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานีมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2513 และมีการขยาย
ธุรกิจด้านสินค้าการเกษตรมาอย่างต่อเน่ือง เช่น การผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ การสกัดนํ้ามันรํา การผลิต
และจําหน่ายลูกไก่ ไก่แช่แข็ง และไก่พร้อมทานสําเร็จรูป ซึ่งได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน GMP และ 
HACCP 

โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้
แกลบเป็นเช้ือเพลิงเพียงอย่างเดียว ต้ังรวมอยู่ภายในพื้นที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท 
ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากัด บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหาร 
จํากัด และบริษัท ก้าวหน้าโลจิสติกส์ เซอร์วิส จํากัด ดําเนินธุรกิจด้านสินค้าการเกษตร เช่น โรงสกัดนํ้ามันรํา  
(Rice Bran Extraction Plant) โรงผลิตอาหารสัตว์ และการขนส่งสินค้าการเกษตร 

พ.ศ. 2542 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จํากัด ได้ติดต้ังหม้อไอนํ้าโดยใช้นํ้ามันเตาเป็น
เช้ือเพลิง เพ่ือผลิตไอนํ้ามาใช้ในโรงอาหารสัตว์และโรงสกัดนํ้ามันรํา ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551 
บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด ได้ดําเนินกิจการผลิตไอน้ําและพลังไฟฟ้าขึ้น เพ่ือนํามาใช้ใน 
โรงอาหารสัตว์และโรงสกัดนํ้ามันรําภายในกลุ่มโรงงานทดแทนการใช้นํ้ามันเตาในหม้อไอนํ้าเดิม โดยใช้แกลบ
ที่มีมากในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นเช้ือเพลิง มีกําลังการผลิตติดต้ังตามใบอนุญาตให้
ผลิตพลังงานควบคุม 12,375 กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือ 9.9 เมกะวัตต์  พลังงานไฟฟ้าที่โครงการผลิตได้สูงสุด 
(Maximun Capacity) 8 เมกะวัตต์ โดยมีหม้อไอนํ้าขนาด 55 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด (ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-88-5/49 อบ ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ 88,102 ประกอบกิจการ ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าขนาด 9.9 เมกะวัตต์ และไอน้ํา)  

พ.ศ.2553 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าสามารถเพ่ิมศักยภาพในการผลิตไอนํ้าจากหม้อไอนํ้าของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลประกอบกับพ้ืนที่โรงไฟฟ้าฯ อยู่ในแหล่งเช้ือเพลิง (แกลบ) เพราะเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญและ 
มีปริมาณเช้ือเพลิงเพียงพอ บริษัทฯ จึงมีความต้องการเพ่ิมกําลังการผลิตพลังไฟฟ้าอีก 6 เมกะวัตต์ โดยจะทํา
การปรับปรุงหม้อไอนํ้าของโรงไฟฟ้าฯ และติดต้ังเคร่ืองจักรเพ่ิมเติมเพ่ือขยายกําลังการผลิต โดยทําการติดต้ัง
เครื่องกังหันไอน้ํา ใช้กับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 11,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ (8 เมกะวัตต์) ในระหว่าง 
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2553)  ช่วงที่ทดสอบระบบเคร่ืองกังหันไอนํ้า 
ชุดที่ 1 (ขนาด 9.9 เมกะวัตต์) เสียหายโรงงานจึงซื้อเครื่องกังหันไอนํ้าชุดที่ 2 (ขนาด 8 เมกะวัตต์) มาใช้งาน
เพ่ือให้การจําหน่ายไฟฟ้าไม่หยุดชะงัก แทนชุดที่ 1 ทําให้มีกําลังการผลิตติดต้ังรวม 16 เมกะวัตต์  
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และปรับปรุงหม้อไอน้ําเพ่ิมขึ้นจากเดิม 55 ตัน/ช่ัวโมงเป็น 63 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด ความสามารถในการ
ผลิตไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Capacity) 14 เมกะวัตต์ โดยได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) หนังสือเห็นชอบที่ ทส. 1009.7/2947 ลงวันที่ 26 เมษายน 

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าสามารถเพ่ิมกําลังการผลิตไอนํ้าและไฟฟ้า เน่ืองจากพ้ืนที่โรงไฟฟ้าอยู่ในแหล่ง
เช้ือเพลิง (แกลบ) เพราะเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญ อีกทั้งบริษัทฯ สามารถรับเช้ือเพลิงชีวมวลประเภทอ่ืน
จากโรงงานใกล้เคียงมาเป็นเช้ือเพลิงเสริม ได้แก่ ไม้สับ และเปลือกไม้ ดังน้ันบริษัทฯ จึงมีแผนที่จะขยายกําลัง
การผลิตไอนํ้าและไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีกําลังการผลิตติดต้ังรวม 16 เมกะวัตต์ และมีกําลังการผลิตสุทธิสูงสุดที่
ผลิตได้ 14 เมกะวัตต์ โดยจะเพ่ิมเป็น 22.4 เมกะวัตต์ โดยจะทําการเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักรและติดต้ัง
เครื่องจักรเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการขยายกําลังการผลิตในครั้งน้ีดังน้ี 

1) ขอยกเลิกเคร่ืองจักร (เครื่องกังหันไอน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟ้า: Steam Turbine Generator) 
ตามท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2553)  ชุดที่ 1 เครื่องกังหันไอน้ําและ 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 8 เมกะวัตต์ เปลี่ยนเป็น ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ และชุดที่ 2 เครื่องกังหันไอนํ้าและ 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 8 เมกะวัตต์ เปลี่ยนเป็น ขนาด 12.5 เมกะวัตต์ ทําให้มีกําลังการผลิตติดต้ังรวม
ภายหลังขยายกําลังการผลิตจาก 16 เมกะวัตต์เป็น 22.4 เมกะวัตต์  

2) ติดต้ังเคร่ืองจักรเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการขยายกําลังการผลิตโดยจะทําการติดต้ังหม้อไอน้ํา (Boiler) 
ขนาด 60 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด และหอหล่อเย็น (Cooling Tower) จํานวน 2 ชุด 

3) เพ่ิมการใช้เช้ือเพลิงชีวมวลประเภทไม้สับ และเปลือกไม้ จากเดิมที่ใช้เพียงเช้ือเพลิงแกลบชนิดเดียว 
ซึ่งเป็นช้ินไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือจําหน่าย (มีอยู่
ปัจจุบัน) เข้าภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล 

4) ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบที่ดําเนินการไม่สอดคล้อง โดยขอยกเลิกพื้นที่อาคารเก็บแกลบ 3 และอาคารเก็บแกลบ 4 
เป็นพื้นที่ลานคอนกรีตเก็บเชื้อเพลิงประเภทไม้สับและเปลือกไม้ และขอยกเลิกพื้นที่สีเขียวบริเวณด้าน 
ทิศใต้ของอาคารเก็บแกลบ 4 และอาคารเก็บแกลบ 2 โดยจะปลูกพื้นที่สีเขียวบริเวณริมรั้วโรงงานตาม
ขนาดความกว้างของพ้ืนที่ที่ถูกกําหนดไว้ทดแทน 

5) ปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ โดยเพิ่มพื้นที่บางส่วนเพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิต เช่น 
พื้นที่ที่จะก่อสร้างอาคารเครื่องจักรส่วนขยาย และพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคที่ดําเนินการในปัจจุบัน (พื้นที่
บ่อตกตะกอนขี้เถ้าและลานกองเถ้า) รวมทั้งพื้นที่ที่จะดําเนินการในอนาคตเพิ่มเติม เช่น พื้นที่บ่อตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าทิ ้ง ( Inspection Pit)  พื ้นที ่บ ่อพ ักนํ้าทิ ้ง (Holding Pond) และพื ้นที ่บ ่อพ ักนํ้าทิ ้งฉ ุกเฉ ิน 
(Emergency Pond) เป็นต้น ทําให้ภายหลังขยายกําลังการผลิตมีขนาดพื้นที่เพิ่มจาก 131.04 ไร่ เป็น 
144.85 ไร่ (เพ่ิมขึ้น 13.81 ไร่)  
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จากรายละเอียดข้างต้นดังกล่าวบริษัทฯ จะต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือ
การดําเนินการ ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 
มกราคม 2562) ได้กําหนดให้ประเภทโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภทที่มีกําลังผลิตกระแสไฟฟ้า
ต้ังแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป ดังน้ันบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด จึงมอบหมายให้บริษัท  
เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงงานไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) เพ่ือเสนอต่อ สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

1) เพื่อศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการดําเนินงาน ตลอดจนขนาดและรายละเอียด 
ต่าง ๆ ของโครงการ เช่น ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ
เปรียบเทียบก่อนและหลังการขยายกําลังการผลิต รวมทั้งการพิจารณาทบทวนพ้ืนที่ผังโครงการให้สอดคล้อง
กับการดําเนินการจริง 

2) เพ่ือศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงในด้าน
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต เพ่ือบ่งช้ีว่า
ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

3) เพ่ือศึกษาสาเหตุ ปัจจัย สิ่งคุกคามสุขภาพ หรือองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการ และประเมินผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนและพนักงานจากการดําเนิน
โครงการ พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบด้านสุขภาพ 

4) เพ่ือให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ โดยนําข้อคิดเห็นที่ได้มาประกอบการศึกษาและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

5) เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการปัจจุบันและ
โครงการส่วนขยายต่อพ้ืนที่ศึกษาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการปัจจุบัน เพ่ือนําผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค์ไปปรับปรุง/แก้ไข/ยกเลกิบางมาตรการ และกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งหมดเพ่ือให้การปฏิบัติตามมาตรการเป็นแผนที่สามารถป้องกันและลดปัญหาได้ทั้ง
พ้ืนที่ภายหลังการขยายพ้ืนที่โครงการ 

6) เพ่ือเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและดําเนินการ 
ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและสภาพ
พ้ืนที่ในปัจจุบัน และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการต่อหน่วยงาน
อนุญาต เพ่ือเป็นเอกสารประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการต่อหน่วยงานอนุญาตต่อไป 
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1.3 แนวทางการศกึษา 

 1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการ 
ดําเนินการ ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 
มกราคม 2562) 

 2) แนวทางการจัดทําและหลักเกณฑ์การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 

 3) ประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 8 
มกราคม 2562) 

 4) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 

1.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาแนวทางเลือกของโครงการ 

 ได้พิจารณาใน 2 ประเด็นหลักที่เก่ียวกับทางเลือกของสถานท่ีต้ังโครงการและทางเลือกของการดําเนิน
โครงการ สามารถอธิบายได้ดังน้ี 

1.4.1 แนวทางเลือกในการดําเนินโครงการ 

การพิจารณาแนวทางเลือกในการพัฒนาโครงการ เพ่ือขยายกําลังการผลิตติดต้ังรวมจาก 16  
เมกะวัตต์ เป็น 22.4 เมกะวัตต์ ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนที่ต้ังโครงการ ความเหมาะสม
ทางด้านวิศวกรรมและการลงทุน การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านสังคม 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1)  ทางเลือกที ่ตั ้งขยายกําลังการผลิต โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั ้งที ่ 2)  
ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด ตั ้งอยู ่ที ่ 73 หมู ่ 8 ตําบลบอน อําเภอสําโรง จังหวัด
อุบลราชธานี โรงไฟฟ้าชีวมวลตั้งรวมอยู่ในพื้นที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมด 377 ไร่ 
และพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าประมาณ 131.04 ไร่ ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเดิม ทั้งนี้ ปัจจุบันขนาดพื้นที่รวมทั้งหมดลดลงเหลือ 352 ไร่ (ขนาดพื้นที่ลดลงจากรังวัดที่ดิน) 
และพื้นที่ของโรงไฟฟ้าลดลงเหลือ 130.36 ไร่ (ลดลงจาก EIA เดิมประมาณ 0.68 ไร่) เนื่องจากการจัดสรร
พื้นที ่ให้มีความชัดเจนและมีการรังวัดที ่ดินของพื้นที ่ในภาพรวมลดลง ซึ ่งโครงการมีข้อจํากัดเกี่ยวกับ
ทางเลือกตําแหน่งที่ต้ังโครงการ มีแนวทางเลือก 2 ทางเลือก คือ 1) การขยายกําลังการผลิตภายในพ้ืนที่เดิม 
และ 2) กรณีที่จะย้ายฐานการผลิตไปต้ังที่แห่งใหม่ 
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2) ทางเลือกวิธีดําเนินการขยายกําลังการผลิต การพิจารณาแนวทางเลือกเป็นการพิจารณา
ร่วมกันในหลายปัจจัยโดยเฉพาะปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การดําเนินโครงการมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งน้ี จากการพิจารณาแนวทางเลือกด้านที่ต้ัง
โครงการ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค แหล่งนํ้าใช้ และความเพียงพอของน้ําดิบที่มีความเหมาะสมต่อการ
รองรับกําลังการผลิตที่จะเกิดขึ้น ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการขยายกําลังการผลิตไฟฟ้าจาก 16  
เมกะวัตต์ เป็น 22.4 เมกะวัตต์ โดยมีแนวทางเลือกในการพิจาณาความเหมาะสมในการเลือกที่ต้ังโครงการ 
พบว่า มีแนวทางเลือก 2 ทางเลือก ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1) แนวทางเลือกที่ 1 : การเพ่ิมกําลังการผลิตภายในพ้ืนที่โครงการเดิม โดยภายหลัง
ขยายกําลังการผลิตจะทําการผนวกพ้ืนที่บางส่วน (ที่โรงงานใช้เป็นพ้ืนที่สาธารณูปโภค) ของกลุ่มบริษัท 
ก้าวหน้า จํากัด มารวมเป็นพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าประมาณ 13.81 ไร่ เพ่ือก่อสร้างอาคารผลิตและติดต้ังเคร่ืองจักร
เพ่ิมเติมในอาคารดังกล่าว นอกจากน้ีจะทําการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค แหล่งนํ้าใช้  
ความเพียงพอของน้ําดิบ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และด้วยทําเลท่ีต้ังของโครงการต้ังอยู่ภายในพื้นที่
ของกลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด ซึ่งกระบวนการผลิตของโรงงานในเครือต้องมีการใช้ไอนํ้าและไฟฟ้าอยู่แล้ว 
ดังน้ันทางเลือกในการดําเนินโครงการจึงเป็นทางเลือกเดียวที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหลัก และมีความเป็นไปได้
ในการดําเนินการที่มีค่าลงทุนไม่สูงมากนัก เพราะอยู่ใกล้กับแหล่งเช้ือเพลิง (ปัจจุบันเช้ือเพลิงที่โครงการใช้จะ
รับมาจากจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง) และประหยัดค่าลงทุนระบบเสริมการผลิตที่ไม่ต้องลงทุน
ใหม่ทั้งหมด เช่น ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบระบายนํ้า ระบบถนน ระบบนํ้าสํารอง
และอุปกรณ์เพ่ือการดับเพลิง เป็นต้น ดังน้ันที่ต้ังโครงการในปัจจุบันสามารถรองรับการขยายกําลังการผลิต 
ได้อย่างเพียงพอและมีสาธารณูปโภคครบครัน 

2.2)  แนวทางเลือกที่ 2 : การขยายกําลังการผลิตโดยหาที่ต้ังโครงการใหม่ พัฒนาพ้ืนที่
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือใช้ภายในโครงการ ซึ่งต้องใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่และจะมีพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง เช่น 
อาคารสํานักงาน อาคารส่วนผลิต อาคารเก็บเช้ือเพลิง ลานกองเช้ือเพลิง ระบบบําบัดนํ้าเสีย และระบบ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้า เป็นต้น รวมทั้งแหล่งนํ้าใช้และความเพียงพอของน้ําดิบที่จะนํามาใช้ในกระบวนการผลิต
อีกด้วย 

1.4.2  การพิจารณาการดําเนินงานของโครงการ 

1) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 

จากที่ได้พิจารณาพ้ืนที่ ต้ังโครงการในหัวข้อ 1.4.1 และเพ่ือให้การพัฒนาโครงการ 
ส่วนขยายควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนให้เป็นไปอย่างย่ังยืน มาใช้ในการประเมิน
ทางเลือกวิธีการดําเนินโครงการ ซึ่งปัจจัยที่นํามาใช้ในการพิจารณาวิธีการดําเนินโครงการมีดังน้ี 

1.1) เทคโนโลยีทีใ่ช้ในการผลิต 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโครงการมากที่สุด โดยทางโครงการได้ทําการศึกษาและทําการ
เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของแต่ละเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยรายละเอียดของเทคโนโลยีที่เลือกใช้มีดังน้ี 
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(ก) ระบบเผาไหม้ แบ่งออกเป็น 3 ทางเลือกดังต่อไปน้ี 

ทางเลือกท่ี 1  
ระบบเผาไหม้บนตะกรับ  
(Grate Firing System) 

ทางเลือกท่ี 2  
ระบบเผาไหม้แบบพ่น  

(Pulverized Firing System) 

ทางเลือกท่ี 3  
ระบบเผาไหม้แบบ  

(Fluidized Bed System) 
- เถ้าส่วนมากเป็นเถ้าหนัก มีเพียงส่วน

น้อยท่ีเป็นเถ้าเบาปะปนไปกับก๊าซเสีย 
- เกิดเถ้าลอยเป็นจํานวนมากปะปนไป

กับก๊าซเสีย 
- เกิดเถ้าลอยเป็นจํานวนมากปะปนไป

กับก๊าซเสีย 
- การควบคุมฝุ่นง่ายและไม่ยุ่งยาก - การออกแบบและก่อสร้างระบบควบคุม

มลพิษทางอากาศหรือระบบกําจัดฝุ่นมี
ความยุ่งยาก 

- การออกแบบและก่อสร้างระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศหรือระบบกําจัดฝุ่นมี
ความยุ่งยาก 

 - ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ท้ังระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง 

- ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ท้ังระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเลือกทางเลือกที่ 1 คือ ใช้ระบบเผาไหม้บนตะกรับ 
(Grate Firing System) เน่ืองจากเถ้าส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะเป็นเถ้าหนัก มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นเถ้าเบาปะปน
ไปกับก๊าซเสีย ทําให้การควบคุมฝุ่นง่ายและไม่ยุ่งยาก 

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีการเผาไหม้บนตะกรับน้ัน ยังมีตะกรับให้เลือกใช้อีก
หลายประเภท เช่น ตะกรับคงที่ ตะกรับแบบเอียง ตะกรับแบบสั่น ตะกรับเคลื่อนที่ และตะกรับขั้นบันได  
ซึ่งตะกรับแบบขั้นบันไดจะใช้เงินลงทุนต่อหน่วยมากที่สุด แต่มีความสามารถในการเผาไหม้ชีวมวลที่มี
คุณสมบัติแตกต่างกันได้หลายชนิดสามารถรองรับชีวมวลที่มีความช้ืนสูง เช่น เศษไม้และเปลือกไม้สับ ได้เป็น
อย่างดี ให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ที่สุดมากกว่าตะกรับชนิดอ่ืน และเพ่ือเพ่ิมความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ให้สูงขึ้นทางโครงการจึงเลือกใช้ตะกรับขั้นบันไดที่มีขนาดใหญ่ และมีพ้ืนที่ในการ
เผาไหม้ต่อหน่วยมากกว่าโครงการทั่วไป และยังให้เวลาในการเผาไหม้บนตะกรับนานย่ิงขึ้น เป็นการลด
ปริมาณเถ้าลอยและฝุ่นในก๊าซร้อนอีกด้วย ทั้งน้ี ปัจจุบันได้ใช้ระบบเผาไหม้แบบตะกรันแบบข้ันบันได  
(Step Grate Technology) 

(ข) หม้อไอน้ํา แบ่งเป็น 2 ทางเลือกดังต่อไปน้ี 

ทางเลือกท่ี 1 
หม้อไอน้ําชนิดดรัมเดี่ยว (Single Drum) 

ทางเลือกท่ี 2 
หม้อไอน้ําชนิดดรัมคู่ (Bi Drum) 

- มีราคาสูง - มีราคาไม่แพง 
- สามารถทนแรงดันได้สูง 
- มีจํานวนท่อและรอยเช่ือมน้อย 
- เกิดโอกาสรั่วภายในหม้อไอนํ้าน้อย 
- มีความปลอดภัยสูงเน่ืองจากไม่ต้องมีท่อแบบ Convection 

จํานวนหลายๆ ท่อ 

- มีความสามารถในการตอบสนองต่อภาวะโหลด (Load) 
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปมาบ่อยๆ 

- มีจํานวนท่อและรอยเช่ือมมากกว่าชนิดดรัมเดี่ยว 
- ใช้เวลานานในการต้มนํ้าจนกลายเป็นไอนํ้าท่ีพร้อมใช้งาน 
 

- ใช้เวลาในการต้มนํ้าจนกลายเป็นไอนํ้าท่ีพร้อมใช้งานง่ายกว่า 
(Short Start-up Time) 

 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเลือกทางเลือกที่ 1 คือ ใช้หม้อไอนํ้าชนิดเด่ียว ถึงแม้
จะมีราคาสูงกว่า แต่มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงกว่าชนิดดรัมคู่ อย่างไรก็ดีหม้อไอน้ําชนิดดรัมคู่มี
ความสามารถในการตอบสนองต่อภาระโหลด (Load) ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาบ่อย ๆ ได้ดีกว่าหม้อไอนํ้า
ชนิดดรัมเด่ียว แต่เน่ืองจากโครงการน้ีเป็นโครงการที่ผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบอย่างคงที่ ภายใต้สัญญาชนิด Fits 
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งภาระของหม้อไอนํ้ามีความคงที่สูง ดังน้ันข้อด้อยของหม้อไอนํ้าชนิดดรัมเด่ียวใน
การตอบสนองต่อภาระโหลดที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อโครงการ 
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(ค) เทอร์ไบน์ แบ่งออกเป็น 2 ทางเลือกดังต่อไปน้ี 

ทางเลือกท่ี 1 
Axial Exhaust Turbine 

ทางเลือกท่ี 2 
Downward Exhaust Turbine 

- เป็นเทอร์ไบน์ประเภทไอนํ้าขาออกจะไหลขนานไปกับแกน
ของเทอร์ไบน์ 

- ใช้เงินลงทุนสูง 
- สูญเสียพลังงานไปกับไอนํ้าขาออกน้อย 
- ประหยัดการใช้เช้ือเพลิงชีวมวล 
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

- เป็นเทอร์ไบน์ประเภทไอนํ้าขาออกจะไหลกระทบกับผนังด้าน
ท้ายของเทอร์ไบน์ ก่อนท่ีจะไหลออกจากเทอร์ไบน์ในทิศทาง
ตั้งฉากกับแกนของเทอร์ไบน์ 

- ราคาไม่สูงมาก 
- ใช้เช้ือเพลิงชีวมวลในปริมาณมาก 

 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเลือกทางเลือกที่ 1 คือ ใช้เทอร์ไบน์ประเภท Axial 
Exhaust Turbine เน่ืองจากเทอร์ไบน์ประเภทน้ีมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงกว่า พลังงานที่สูญเสียไปกับ 
ไอนํ้าขาออกมีน้อย ทําให้ประหยัดการใช้เช้ือเพลิงชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้า และลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การจราจร ปริมาณฝุ่น ผลกระทบด้านเสียง และปริมาณการใช้นํ้า 

(ง) เครื่องกําเนิดไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ทางเลอืก ดังต่อไปน้ี 

ทางเลือกท่ี 1 
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา้ชนิดไม่มีแปลงถา่น 

ทางเลือกท่ี 2 
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา้ชนิดมีแปลงถา่น 

- มีประสิทธิภาพในการนํากระแสไฟฟา้ได้ด ี - ต้องใช้ไฟฟา้กระแสตรงป้อนผา่นแปลงถ่าน 
 - ไม่เป็นท่ีนิยมใช้ในปัจจบุัน 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเลือกทางเลือกที่ 1 คือ ใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าชนิดที่
ไม่มีแปลงถ่าน ทําให้ลดผลกระทบด้านเสียง ลดการบํารุงรักษา รวมทั้งลดปริมาณการใช้ชีวมวล ทําให้ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ลดลงด้วย โดยเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของโครงการมีประสิทธิภาพสูงกว่า 98% 

1.2) เทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมและบําบัดมลพิษทางอากาศ 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
โดยโครงการได้ทําการศึกษาและทําการเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยรายละเอียดของ
เทคโนโลยีที่เลือกใช้มดัีงน้ี 

(ก) ระบบดักฝุ่น แบ่งออกเป็น 4 ทางเลือก ดังต่อไปน้ี 

ทางเลือกท่ี 1 
ระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต 

(Electrostatic Precipitators) 

ทางเลือกท่ี 2  
ระบบถุงกรอง 
(Bag Filters) 

ทางเลือกท่ี 3 
ระบบหมุนวน 

(Multicyclones) 

ทางเลือกท่ี 4 
ระบบดักฝุ่นชนิดเปียก 

(Wetscrubber) 
- ใช้เงินลงทุนสูงสดุ - ใช้เงินลงทุนต่าํ - เหมาะสําหรับดัก

จับฝุ่นขนาดใหญ่
ท่ีปนกับก๊าซร้อน 

- ใช้เงินลงทุนต่ํา 
- ก๊าซร้อนท่ีปล่อยออกจาก

ปล่องมีอุณหภูมิต่ํา 
- เกิดการกัดกร่อนและสึกหรอ

ง่าย 

- มีประสิทธิภาพในการดักฝุ่น
สูง 

- ใช้พลังงานมาก 
- มีโอกาสอุดตันจนนําไปสู่การเกิดเพลิง
ไหม้สูง 

- ต้องการการบํารุงรักษาอย่างใกล้ชิด 
- ต้องเปลี่ยนถุงกรองทุกๆ 4 ปี 
- โอกาสที ่ฝุ ่นเล ็ดลอดไปสู ่ภายนอก
ในช่วงเคาะฝุ่นสูงมาก 
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ระบบดักฝุ่นที่ใช้สําหรับโรงไฟฟ้าและโรงอุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยทั่วไปมีอยู่  
4 ประเภท คือ 1) ระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitators) 2) ระบบถุงกรอง (Bag filters) 
3) ระบบหมุนวน (Multicyclones) และ 4) ระบบดักฝุ่นชนิดเปียก (Wetscrubber) 

โครงการเลือกทางเลือกที่ 1 คือ ระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต ถึงแม้จะใช้เงิน
ลงทุนสูงสุด แต่มีประสิทธิภาพโดยรวมสําหรับดักฝุ่นของโครงการมากที่สุด และเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจในระบบ
ป้องกันมลภาวะทางอากาศของโครงการ โครงการจึงติดต้ังระบบดักฝุ่นชนิดน้ีสําหรับหม้อไอน้ําที่จะติดต้ังใหม่
ขนาด 60 ตัน/ช่ัวโมง  
 
2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 ที่ต้ังและอาณาเขตติดต่อ 

 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด ต้ังอยู่ภายใน
พ้ืนที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด หมู่ที่ 8 ตําบลบอน อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้ังโครงการ 
มีอาณาเขตพ้ืนที่ติดต่อดังน้ี แสดงดังรูปที่ 2.1-1 

     ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  พ้ืนที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  พ้ืนที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด 

 ทิศใต้  ติดต่อกับ  พ้ืนที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด และพื้นที่เกษตรกรรม 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  พ้ืนที่เกษตรกรรม 

 การเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยรถยนต์ โดยใช้เส้นทางสายหลัก คือ 
ทางหลวงหมายเลข 2178 (ถนนสายวาริน-กันทรลักษ์) มาถึงพ้ืนที่โครงการบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 20  

2.2  การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ 

 โครงการมีการใช้ประโยชน์พื้นที ่เป็นพื้นที ่ส่วนผลิต ได้แก่ พื้นที ่อาคารส่วนผลิตและเครื ่องจักร  
พื้นที่กองเก็บเชื้อเพลิง พื้นที่สาธารณูปโภค ถนน อ่างเก็บนํ้า และพื้นที่ว่าง เป็นต้น รวมถึงพื้นที่สีเขียวและ
แนวกันชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด สําหรับผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ
แสดงดังรูปที่ 2.2–1 และสัดส่วนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ภายในโครงการ แสดงดังตารางที่ 2.2–1   
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ตารางที่ 2.2–1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ภายในพ้ืนที่โครงการ 

ลักษณะการใช้พ้ืนท่ี 
การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี 

EIA เดิม1/ ปัจจุบัน ภายหลังขยาย2/ 
ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 

1.  อาคารส่วนผลิตและเครื่องจักร 4.10 3.12 4.16 3.19 4.16 2.87 
2.  พ้ืนท่ีกองเก็บเชื้อเพลิง       

2.1  อาคารเก็บเชื้อเพลิง 31.80 24.28 15.80 12.12 15.80 10.91 
2.2  ลานเก็บเชื้อเพลิง - - 15.36 11.78 15.36 10.60 

3.  อาคารส่วนผลิตและเครื่องจักร (ส่วนขยาย) - - - - 0.64 0.44 
4.  พ้ืนท่ีสาธารณูปโภค  74.50 56.84 - - - - 

4.1  บ่อเก็บน้ําดิบ A1 และ A2 - - 52.84 40.53 52.84 36.48 
4.2  บ่อเก็บน้ําดิบ B1 และ B2 - - 21.66 16.62 21.66 14.95 
4.3  บ่อเก็บน้ําดิบ B3 - - - - 1.52 1.05 
4.4  บ่อ Holding Pond3/ - - - - 1.50 1.04 
4.5  บ่อ Emergency3/ - - - - 2.62 1.81 
4.6  บ่อ Inspection Pit3/ - - - - 0.37 0.26 
4.7  บ่อตกตะกอนและลานข้ีเถ้า - - - - 0.28 0.19 
4.8  พ้ืนท่ีใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ - - - - 5.27 3.64 

5.  พ้ืนท่ีสีเขียวและแนวกันชน 20.64 15.76 20.54 15.76 22.83 15.76 
รวม 131.04 100.00 130.36 100.00 144.85 100 

ที่มา :  1/ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด  
ฉบับสมบูรณ์ 2553 

2/ บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด, 2562 
3/ เป็นพ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภคที่ดําเนินการในปัจจุบันแต่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการ

โรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด ฉบับสมบูรณ์ 2553 ซึ่งจะทําการปรับปรุงภายหลังขยาย
กําลังการผลิต 
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รูปที่ 2.1-1 ทีต้ั่งโครงการและพ้ืนที่โดยรอบ
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รูปที่ 2.2-1 ผงัการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังขยายกําลังการผลิต
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รูปที่ 2.2-2 ผงัอาคารเครื่องจักรภายหลังขยายกําลังการผลิต
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2.3  เชื้อเพลิง  

 ปัจจุบันกระบวนการผลิตไอนํ้าและไฟฟ้าของโครงการจะใช้แกลบเป็นเช้ือเพลิงชนิดเดียว มีปริมาณการ
ใช้แกลบประมาณ 124,080 ตัน/ปี และภายหลังขยายกําลังการผลิตจะมีการใช้ไม้สับ และเปลือกไม้ 
เป็นเช้ือเพลิงเสริม อัตราร้อยละ 65 15 และ 20 ตามลําดับ ซึ่งจะใช้เช้ือเพลิงรวมประมาณ 245,684 ตัน/ปี 
โดยเช้ือเพลิงแกลบที่ใช้จะนํามาจากโรงสีข้าวทั้งหมด 70 แห่ง ภายในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ และยโสธร สําหรับเช้ือเพลิงจากไม้สับและเปลือกไม้จะนํามาจากบริษัท
ในเครือ ก้าวหน้า จํากัด โดยเช้ือเพลิงทั้งหมดจะถูกขนส่งผ่านทางหลวงหมายเลข 24 217 2050 และ 2178 
มายังพ้ืนที่โครงการและถูกจัดเก็บไว้ภายในลานเก็บเช้ือเพลิงและอาคารเก็บเช้ือเพลิง เพ่ือสะดวกในการใช้
งานและการควบคุมความปลอดภัยของเช้ือเพลิง สําหรับปริมาณการใช้เช้ือเพลิงของโครงการปัจจุบันและ
ภายหลังขยายกําลังการผลิต แสดงดังตารางที่ 2.3-1 

ตารางที่ 2.3-1 เปรียบเทียบปริมาณการใช้เช้ือเพลิงของโครงการปัจจุบันและภายหลังขยายกําลังการผลิต 

ประเภท 
เชื้อเพลิง 

ปัจจุบันมีกําลังการผลิตสุทธิท่ีผลิตได้  
14 เมกะวัตต์  

(วันทํางาน 330 วัน/ปี) 

ภายหลังขยายกําลังการผลิต 
มีกําลังการผลิตสุทธิท่ีผลิตได้ 22.4 เมกะวัตต์ 

(วันทํางาน 330 วัน/ปี) 
1. แกลบ 124,080 121,742 
2. ไม้สับ - 43,196 
3. เปลือกไม้ - 80,746 

รวม 124,080 245,684 
ที่มา : บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด, 2562 

2.4  สารเคมี 

สารเคมีที่ใช้ในโครงการปัจจุบันและภายหลังขยายกําลังการผลิตจะใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพ 
นํ้า หม้อไอนํ้า และระบบหล่อเย็น เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl) โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นต้น โดยแหล่งที่มาของสารเคมีมาจากตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศ 
รายละเอียดสารเคมีที่ในโครงการ แสดงดังตารางที่ 2.4–1 

2.5  กระบวนการผลิตไอน้ําและไฟฟ้า 

เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าและไอนํ้าของโครงการปัจจุบัน ได้แก่ ชุดที่ 1 เครื่องกังหันไอน้ําแบบ 
Fully Condensing Turbine ขนาด 8 เมกะวัตต์ และชุดที่ 2 เครื่องกังหันไอนํ้าแบบ Extraction and 
Condensing turbine ขนาด 8 เมกะวัตต์ และหม้อไอน้ํา (Boiler) ขนาดกําลังการผลิต 63 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 
1 ชุด โดยภายหลังขยายกําลังการผลิต โครงการจะยกเลิกเครื่องกังหันไอนํ้าทั้ง 2 ชุด และติดต้ังเคร่ืองกังหัน 
ไอนํ้าแบบ Extraction and Condensing turbine ขนาดกําลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ จํานวน 1 ชุด และ
ขนาดกําลังการผลิต 12.5 เมกะวัตต์ จํานวน 1 ชุด ใช้งานร่วมกับหม้อไอน้ํา (Boiler) ขนาดกําลังการผลิต 63 
ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด และติดต้ังหม้อไอนํ้าขนาดกําลังการผลิต 60 ตัน/ช่ัวโมง เพ่ิมอีกจํานวน 1 ชุด เพ่ือ
รองรับการขยายกําลังการผลิต รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.5-1  

หลักการทํางานของกังหันไอน้ํา ใช้หลักการขยายตัวของไอนํ้าที่มีความดันและอุณหภูมิสูงๆ ผ่านกังหัน
ไอนํ้าที่มีต่อแกนร่วมกับแกนของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า สามารถสรุปได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 2.4-1 ประเภทของสารเคมีทีใ่ช้ในโครงการ  

วัตถุดิบ แหล่งที่มา 
ปริมาณการใช้ (ตัน/ปี) ภาชนะ 

บรรจ ุ
การจัดเก็บ 

การขนส่ง (เที่ยว/ปี) 
ปัจจุบัน ภายหลังขยาย ปัจจุบัน ภายหลังขยาย 

1.  โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl) ผู้จําหน่ายภายในประเทศ 27.00 36.97 ถัง 20 ลิตร พื้นที่เก็บสารเคมี 30 31 
2.  โซเดียมอะคริเลต (C3H3NaO2) ผู้จําหน่ายภายในประเทศ 0.55 0.65 ถัง 20 ลิตร พื้นที่เก็บสารเคมี 7 8 
3.  โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ผู้จําหน่ายภายในประเทศ 72.00 78.65 ถัง 50 ลิตร พื้นที่เก็บสารเคมี 12 13 
4.  โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ผู้จําหน่ายภายในประเทศ 16.20 21.60 ถัง 30 ลิตร พื้นที่เก็บสารเคมี 14 15 
5.  สารประกอบเอมีน  
     (ชื่อทางการค้า: Wachem Zermate 3000) 

ผู้จําหน่ายภายในประเทศ 1.38 1.55 ถัง 20 ลิตร พื้นที่เก็บสารเคมี 10 11 

6.  สารประกอบเอมีน  
    (ชื่อทางการค้า: Wachem Zermate 4000) 

ผู้จําหน่ายภายในประเทศ 1.38 1.88 ถัง 20 ลิตร พื้นที่เก็บสารเคมี 10 11 

7.  ฟอสเฟต (ชื่อทางการค้า: Z3510) ผู้จําหน่ายภายในประเทศ 1.08 1.41 ถัง 20 ลิตร พื้นที่เก็บสารเคมี 11 12 
8.  สารป้องกันการกัดกร่อนของทองแดง  

 (Wachem Zerguard 7100E) 
ผู้จําหน่ายภายในประเทศ 2.16 4.97 ถัง 20 ลิตร พื้นที่เก็บสารเคมี 14 15 

9.  สารป้องกันการกัดกร่อนของทองแดง 
 (Wachem Zerguard 7100E) 

ผู้จําหน่ายภายในประเทศ 2.16 2.47 ถัง 20 ลิตร พื้นที่เก็บสารเคมี 14 15 

ที่มา : บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด, 2562 
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1)  การเตรียมเช้ือเพลิง 

กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้าของโครงการใช้เตาเผาประเภท Step Grate Stoker มีความ
เหมาะสมสําหรับการเผาไหม้เช้ือเพลิงที่มีขนาดเล็ก ดังน้ัน เช้ือเพลิงจึงสามารถทยอยส่งเข้าสู่ระบบลําเลียง
และห้องเผาไหม้เช้ือเพลิงได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเตรียมเช้ือเพลิงแต่อย่างใด  

2) การลําเลียงและการป้อนเชื้อเพลิง  

เช้ือเพลิงจากลานเก็บเช้ือเพลิงและอาคารเก็บเช้ือเพลิงจะถูกดันลงสู่ Hopper ด้วยรถตัก ซึ่งมีการ
ติดต้ังตะแกรง (Screen) บน Hopper เพ่ือป้องกันอันตรายจากการพลัดตกลงไป จากน้ันใช้ระบบลําเลียงที่มี
อยู่อย่างละ 3 ชุด ลําเลียงเช้ือเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ ประกอบด้วย Screw Drive ขนาด 20 ตัน/ช่ัวโมง  
ทําหน้าที่ลําเลียงเช้ือเพลิงลงสู่กระพ้อ (Bucket Elevator) ลําเลียงแบบปิด ขนาด 20 ตัน/ช่ัวโมง กระพ้อ 
จะลําเลียงเช้ือเพลิงขึ้นสายพานลําเลียง (Belt Conveyor) ที่อยู่สูงขึ้นไปประมาณ 26 เมตร โดยสายพาน
ขนาด 15 ตัน/ช่ัวโมง จะลําเลียงเช้ือเพลิงป้อนเข้าสู่ระบบการเผาไหม้ต่อไป  

3) ระบบเผาไหม้เชื้อเพลิง  

กระบวนการเผาไหม้สําหรับโครงการส่วนขยายไม่แตกต่างจากเดิมโดยเริ่มจากการป้อนเช้ือเพลิง
ลงบนตะกรับและจุดเตาด้วยแกลบ โดยช่วงแรกอุณหภูมิจะเพ่ิมขึ้น 70 องศาเซลเซียส/ช่ัวโมง จากน้ันจะ
รักษาระดับอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ไว้ที่ 500 องศาเซลเซียส นาน 6 ช่ัวโมง แล้วจึงเพ่ิมอุณหภูมิในห้องเผาไหม้
ในอัตรา 20 องศาเซลเซียส/ช่ัวโมง จนอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้มีค่าประมาณ 1,050 องศาเซลเซียส โดย
ก๊าซร้อนจะไหลผ่าน Post Combustion ไปยังห้อง Wall Tube เพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อนกับท่อน้ําที่ผนังทั้ง
สี่ ด้าน อุณหภูมิในขั้นตอนน้ีประมาณ 500-550 องศาเซลเซียส จากน้ันก๊าซร้อนจะไหลผ่านมายัง 
Superheater เพ่ือผลิตไอนํ้า โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 300 องศาเซลเซียส และนํา
ไอนํ้าที่ได้ไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าต่อไป ส่วนก๊าซร้อนที่ผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ Superheater จะส่ง
ต่อไปยัง Economizer เพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อนมาใช้ในการอุ่นนํ้าและอากาศที่จะใช้ในระบบผลิตไอน้ํา 
จากน้ันก๊าซร้อนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ อากาศส่วนที่ 1 จะผ่านระบบดักฝุ่นแบบไซโคลน แล้ววนกลับ
เข้าไปใช้ในห้องเผาไหม้อีกครั้ง (Flue Gas Recirculation) อากาศส่วนที่ 2 จะผ่านระบบกําจัดฝุ่นแบบไฟฟ้า
สถิต (Electrostatic Precipitators: ESP) ซึ่งใช้สําหรับหม้อไอน้ําขนาด 60 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด ที่จะทํา
การติดต้ังใหม่ โดยหลักการทํางานของ ESP คือ ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายผ่านขดลวดที่เรียกว่า discharge 
electrode ที่อยู่ระหว่างแผ่นเก็บประจุหรือ collection electrode ทําให้เกิดอิเล็กตรอนจากขดลวดว่ิงไปยัง
แผ่นเก็บประจุ และชนกับอนุภาคฝุ่นที่ว่ิงผ่านระหว่างแผ่นเก็บประจุ ทําให้อนุภาคฝุ่นเกิดศักย์เป็นลบและว่ิง
เข้าสู่แผ่นเก็บประจุ จากน้ันอนุภาคฝุ่นจะถูกรวบรวมลงสู่ด้านล่างของ ESP ซึ่งมีลักษณะเป็นกรวย (ส่วนเก็บ
อนุภาคฝุ่น) ในขณะที่ exhaust gas ที่ผ่านการดักฝุ่นแล้วจะถูกระบายออกผ่านปล่องระบายต่อไป 

4) ระบบผลิตไอน้ํา  

กระบวนการเผาไหม้ไอนํ้าเริ่มต้นความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงภายในเตาเผาจะ
ส่งผ่านมายังผนังหม้อไอนํ้าโดยการแผ่รังสี (Radiation Heat Transfer) การนําและการพา (Conduction and 
Convection Heat Transfer) เพ่ือใช้ในการแลกเปลีย่นความร้อนให้กับนํ้าปราศจากแร่ธาตุที่ไหลเวียนอยู่บรเิวณ
ผนังเตา ทําให้นํ้ามีอุณหภูมิและความดันสูงขึ้นกลายเป็นไอน้ําลอยตัวตามเส้นท่อไปยังเครื่องแยกไอนํ้า 
(Boiler Steam Drum) เพ่ือแยกเอาไอน้ําออก จากนั้นไอน้ําจะไหลผ่านไปยังแผงทอ่ไอนํ้าย่ิงยวด (Superheater) 
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เพ่ือรับความร้อนจากก๊าซร้อนจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงจนมีอุณหภูมิและความดันสูงขึ้นในระดับที่ต้องการ 
จากน้ันส่งไปหมุนกังหันไอนํ้าต่อไป ส่วนก๊าซร้อนจะถูกส่งไปถ่ายเทความร้อนให้กับแผงท่อรับความร้อน 
(Economizer) เพ่ืออุ่นนํ้าที่จะป้อนเข้าสู่หม้อไอนํ้าและเครื่องอุ่นอากาศ (Air heater) เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิ 
ให้กับอากาศที่จะใช้เผาไหม้ (Combustion Air) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้าและ
ทําให้อุณหภูมิของก๊าซที่จะระบายออกลดลงด้วย 

5)  การผลิตไฟฟ้า  

ไอนํ้าที่ได้จากหม้อไอนํ้าจะถูกส่งเข้ามายังกังหันไอนํ้า (Steam Turbine) เพ่ือฉุดกังหันให้หมุน  
ใช้ในการป่ันเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโรงไฟฟ้า และจําหน่ายให้กับโรงงานในเครือและ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผังกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้าดังรูปที่ 2.5-1 

ตารางที่ 2.5-1 จํานวนเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักของโครงการ 
เครื่องจักร ตาม EIA เดิม 1/ ภายหลังขยาย 

1.  หม้อไอน้ํา (Bolier) - หม้อไอน้ํา (Boiler) ขนาด 63 ตัน/ชั่วโมง 
จํานวน 1 ชุด 

 

- ชุดท่ี 1 หม้อไอน้ํา (Boiler) ขนาด 63 ตัน/
ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด 

- ชุดท่ี 2 หม้อไอน้ํา (Boiler) ขนาด 60 ตัน/
ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด 

2. เครื่องกังหันไอน้ําและ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
(Steam Turbine 
Generator) 

 

- ชุดที่ 1 เครื ่องกังหันไอน้ําแบบ Fully 
Condensing Turbine ขนาด 8 เมกะวัตต์ 

- ชุดท่ี 2 เครื่องกังหันไอน้ําแบบ Extraction 
and Condensing turbine ข น า ด  8 
เมกะวัตต์ 

- ชุดท่ี 1 เครื่องกังหันไอน้ําแบบ Extraction 
and Condensing turbine ขนาด  9.9 
เมกะวัตต์  

- ชุดท่ี 2 เครื่องกังหันไอน้ําแบบ Extraction 
and Condensing turbine ขนาด 12.5 
เมกะวัตต์  

3.  หอหล่อเย็น - หอหล่อเย็น จํานวน 6 ชุด กําลังการผลิต
รวม 4,400 ลบ.ม./ชั่วโมง 

- หอหล่อเย็น จํานวน 6 ชุด และติดตั้งเพิ่ม 
2 ชุด รวมเป็น 8 ชุด กําลังการผลิตรวม 
6,000 ลบ.ม./ชั่วโมง 

4. หม้อแปลงไฟฟ้า 
 

- ชุดท่ี 1 หม้อแปลงไฟฟ้าปรับเพ่ิมแรงดัน 
ไฟฟ้าจาก 6.9 กิโลโวลต์ เพิ ่มเป็น 22 
กิโลโวลต์ จํานวน 1 ชุด 

- ชุดท่ี 2 หม้อแปลงไฟฟ้าปรับเพ่ิมแรงดัน 
ไฟฟ้าจาก  11 กิโลโวลต์ เพิ ่มเป็น  22 
กิโลโวลต์ จํานวน 1 ชุด 

- ชุดที่ 1 หม้อแปลงไฟฟ้าปรับเพิ่มแรงดัน 
ไฟฟ้าจาก  11 กิโลโวลต์ เ พิ ่มเป็น  22 
กิโลโวลต์ จํานวน 1 ชุด 

- ชุดที่ 2 หม้อแปลงไฟฟ้าปรับเพิ่มแรงดัน 
ไฟฟ้าจาก 11 กิโลโวลต์ เพิ ่มเป็น  22 
กิโลโวลต์ จํานวน 1 ชุด 

5.  ระบบควบคุมมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ระบบดักจับฝุ่ นแบบแบบเปียก  (Wet 
Scrubber) จํานวน 2 ชุด (ใช้งาน 1 ชุด 
และสํารอง 1 ชุด) สําหรับหม้อไอน้ําขนาด 
63 ตัน/ชั่วโมง 

- ระบบดักจับฝุ่ นแบบแบบเปียก  (Wet 
Scrubber) จํานวน 2 ชุด (ใช้งาน 1 ชุด 
และสํารอง 1 ชุด) สําหรับหม้อไอน้ําขนาด 
63 ตัน/ชั่วโมง 

- ร ะ บ บ ดั ก จั บ ฝุ่ น ด้ ว ย ไ ฟ ฟ้ า ส ถิ ต ย์  
(Electrostatic Precipitator : ESP) จํานวน 
1 ชุด สําหรับหม้อไอน้ําขนาด 60 ตัน/
ชั่วโมง 

ที่มา : บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด, 2562 
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รูปที่ 2.5-1 ผงัแสดงกระบวนการผลิตไอน้ําและไฟฟ้าภายหลังขยายกําลังการผลิต 

ปล่องระบายอากาศ

ไอน้ํา 
ขี้เถ้า 
มลสารทางอากาศ 

ลานขี้เถ้า 

ชุดกังหันน้ํา 
และเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

ไอน้ําไปยังชุดกังหันน้ํา 
และเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

อุปกรณ์ดักจับฝุ่นขี้เถ้า (ESP) 

พัดลมดูดเอาอากาศออก 



 

- 18 - 

2.6  ผลิตภัณฑ์ 

 ปัจจุบันโครงการผลิตไอนํ้าได้สูงสุดประมาณ 63 ตัน/ช่ัวโมง และผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 14 เมกะวัตต์ 
ภายหลังขยายกําลังการผลิตโครงการจะผลิตไอน้ําได้สูงสุด ประมาณ 104.4 ตัน/ช่ัวโมง และมีกําลังการผลิต
ไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถผลิตได้เท่ากับ 22.4 เมกะวัตต์ โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะใช้เองภายในโครงการ ส่วนหน่ึงจะ
จําหน่ายให้กับโรงงานในเครือก้าวหน้า จํากัด และส่วนที่เหลือจะจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
สําหรับไอนํ้าที่ผลิตได้จะส่งให้กับโรงงานในเครือก้าวหน้า จํากัด สามารถแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2.6-1 

ตารางที่ 2.6-1 การนําไอนํ้าและไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์  

การผลิต ผลิตได้ 
การนําไปใช้ประโยชน์  

โรงไฟฟ้า โรงงานในเครือ จําหน่าย กฟภ. รวม 
1.  ไอน้ํา (ตัน/ชั่วโมง)      

1.1  ปัจจุบัน 63.0 56.0 7.0 - 63.0 
1.2  ภายหลังขยาย 104.4 92.4 12.0 - 104.4 

2.  ไฟฟ้า (เมกะวัตต์)      
2.1  ปัจจุบัน 14 0.9 0.6 12.5 14 
2.2  ภายหลังขยาย 22.4 1.3 6.1 15 22.4 

ที่มา : บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด, 2562 

2.7  ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่างๆ 

1) แหล่งน้ําใช้ 

ปัจจุบันโครงการมีปริมาณการใช้นํ้าในกิจกรรมต่างๆ 1,244 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยภายหลัง
ขยายกําลังการผลิตมีปริมาณการใช้นํ้าในกิจกรรมต่าง ๆ ประมาณ 1,940 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

(1) รวบรวมนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด ทั้งหมดมาใช้เป็นแหล่งนํ้าดิบของ
โครงการ รวมทั้งนํานํ้าหลังผ่านการตกตะกอนจากบ่อตกตะกอนหมุนเวียนในการฉีดพรมขี้เถ้า และน้ํา 
ที่ระบายทิ้งจากระบบผลิตนํ้าประปาหลังผ่านการตกตะกอนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะรวบรวมไปเก็บไว้ในบ่อเก็บ
นํ้าดิบ โดยโครงการมีบ่อเก็บนํ้าดิบจํานวน 2 บ่อ พ้ืนที่รวมประมาณ 52 ไร่ (ความจุประมาณ 538,000 
ลูกบาศก์เมตร) และมีบ่อเก็บนํ้าดิบก่อนป้อนเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าของโครงการจํานวน 3 บ่อ พ้ืนที่
รวมประมาณ 24 ไร่ (ความจุประมาณ 200,000 ลูกบาศก์เมตร)  

(2) สูบนํ้าดิบจากฟาร์ม 4 (เป็นพ้ืนที่ฟาร์มเลี้ยงไก่อยู่ฝั่งตรงข้ามโครงการ โดยเป็นพ้ืนที่ของ
บริษัทในเครือของบริษัท ก้าวหน้า จํากัด)  

(3) สูบนํ้าจากแหล่งนํ้าสาธารณะมายังอ่างเก็บนํ้าดิบของโครงการ ซึ่งเป็นการนํานํ้าหลากในช่วง
ฤดูฝนที่เป็นปัญหาน้ําท่วมในพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์ 
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2) ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

ปัจจุบันโครงการจัดให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้ามีลักษณะเป็นระบบผลิตนํ้าประปาแบบ
ตกตะกอนและทรายกรอง มีขนาดระบบผลิตนํ้าประปา 75 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เนื่องจากเป็นระบบที่มี
การใช้งานกันโดยทั่วไป สามารถดูแลรักษาและดําเนินการผลิตนํ้าประปาได้ง่าย ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน โดย
นํ้าประปาที่ผลิตได้จะมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปา ซึ่งมีความสามารถผลิตนํ้าใช้ได้
เพียงพอต่อการขยายกําลังการผลิตโดยไม่ต้องติดต้ังเพ่ิม 

3) ระบบหอหล่อเย็น 

ปัจจุบันโครงการจัดให้มีระบบหอหล่อเย็นแบบปิด มีอัตราการหมุนเวียนของน้ําสูงสุดประมาณ 
4,400 ตัน/ช่ัวโมง ซึ่งทําหน้าที่ถ่ายเทความร้อนออกจากไอนํ้าและนํ้า สําหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจะใช้ 
หอหล่อเย็น (Cooling Tower) เพ่ือถ่ายเทความร้อนออกจากไอนํ้าที่คอนเดนเซอร์ (Turbine Condenser) 
เพ่ือให้กลั่นตัวเป็นหยดนํ้า ซึ่งสามารถนํากลับมาใช้งานในระบบได้อีก ซึ่งนํ้าหล่อเย็นที่ใช้ในเครื่องควบแน่นน้ี
จะถูกจ่ายโดยระบบน้ําหมุนเวียน สําหรับนํ้าที่สูญเสียไปจากการระเหยที่หอหล่อเย็นน้ีจะทดแทนโดยนํ้าจาก
ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า หลักการของระบบหล่อเย็น คือ ทําให้มีหยดน้ําขนาดเล็กกระจายตัวไปในบริเวณ
พ้ืนที่หล่อเย็น ซึ่งจะทําให้อุณหภูมิและพลังงานของนํ้าลดลง ทั้งน้ีมีการใช้พัดลมในหอหล่อเย็นเพ่ือดูดอากาศ
เข้าหาหยดนํ้าจะช่วยให้อากาศถ่ายเทและทําให้นํ้าเย็นเร็วขึ้น 

4) ระบบระบายน้ํา 

ปัจจุบันระบบระบายนํ้าภายในโครงการจะแยกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบระบายนํ้าภายในอาคาร 
(Indoor) และระบบระบายน้ําภายนอกอาคาร (Outdoor) ดังน้ี 

(1)  ระบบระบายน้ําภายในอาคารเป็นระบบรางคอนกรีตแบบเปิดรูปตัวยู ซึ่งมีความกว้างของ
ปากราง 0.5 เมตร ส่วนความลึกแบบความลาดชันขึ้นอยู่กับระดับและการใช้งานพ้ืนที่แต่ละส่วน 

(2)  ระบบระบายน้ําภายนอกโครงการ โครงการจะรวบรวมนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า 
จํากัด ไปลงบ่อเก็บนํ้าดิบของโครงการทั้งหมด โดยไม่มีการระบายออกนอกพ้ืนที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด 
แต่อย่างใด นอกจานี้ บริเวณรอบหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคาร ทางโครงการได้มีรางระบายนํ้ารอบ ๆ 
บริเวณหม้อแปลง เน่ืองจากอาจมีการปนเป้ือนของน้ํามันจากหม้อแปลงไฟฟ้าได้ จึงมีการสร้างบ่อดักไขมัน
เพ่ือทําการแยกนํ้ากับนํ้ามันก่อนที่จะปล่อยไปรวมกับรางระบายนํ้าอ่ืนต่อไป 

5) การจัดการน้ําเสียและน้ําระบายทิ้ง 

 ปัจจุบันโครงการมีการแยกจัดการนํ้าเสียตามลักษณะของนํ้าเสียในแต่ละแหล่งกําเนิด 
แหล่งกําเนิดนํ้าเสียแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

(1)  นํ้าเสียจากกิจวัตรประจําวันของพนักงาน จะถูกส่งไปบําบัดด้วยบ่อเกรอะ-บ่อซึม ส่วนนํ้า
จากการล้างมือและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการขับถ่าย โครงการจะนําไปใช้รดนํ้าต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียว
ต่อไป  

(2)  นํ้าเสีย/นํ้าระบายทิ้ง จากกระบวนการผลิตและระบบเสริมการผลิต แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ 
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(2.1)  นํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น (Cooling Water Blowdown) จะนําไปใช้รดนํ้าต้นไม้
ในพ้ืนที่สีเขียว  

(2.2)  นํ้าระบายทิ้งจากหม้อไอนํ้า (Boiler Blowdown) จะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบ
คุณภาพนํ้า (Inspection pit) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ในกรณีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะนําไปใช้ในระบบดักจับ
ฝุ่นและการลําเลียงเถ้า หากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะส่งไปยังกําจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตต่อไป  

(2.3)  นํ้าระบายทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา จะถูกส่งไปยังบ่อตกตะกอน  
ซึ่งนํ้าใสที่ผ่านการตกตะกอนแล้วจะนํากลับมาใช้ในระบบดักฝุ่นและใช้ในการลําเลียงเถ้าต่อไป  

(2.4)  นํ้าระบายทิ้งจากระบบผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ โดยนํ้าส่วนหน่ึงจะนํากลับมาใช้เป็น
นํ้าชดเชยในหอหล่อเย็น และน้ําอีกส่วนจะส่งไปยังถังปรับสภาพนํ้าเพ่ือปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ก่อนจะ
นํากลับมาใช้ในระบบดักฝุ่นและใช้ในการลําเลียงเถ้า  

2.8  แหล่งกําเนิดมลพิษและการควบคุม 

 มลพิษที่เกิดจากการดําเนินงานของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ รวมถึงการจัดการ 
ดังแสดงในตารางที่ 2.8-1 

ตารางที่ 2.8-1 แหล่งกําเนิดมลพิษและการจัดการของโครงการในระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการ 
มลพิษหลัก แหล่งกําเนิดมลพิษ การจัดการมลพิษ 

1. มลพิษทางอากาศ 
 

ระยะก่อสร้าง 
- มลพิษหลัก คือ ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการ

ก่อสร้าง และจากยานพาหนะท่ีใช้ในการ
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  
 

 
ระยะดําเนินการ 
- มลพิษหลัก คือ ฝุ่นละอองจากการเผาไหม้  

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการกําหนดให้บริษัทรับเหมาฉีดพรมน้ํา

อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีอาจ
มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และจํากัด
ความเร็วของยานพาหนะเพ่ือลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองท่ีอาจเกิดข้ึน 

ระยะดําเนินการ 
- โครงการติดต้ังเคร่ืองดักจับฝุ่นแบบ Wet 

Screbber สําหรับหม้อไอน้ํ าชุด ท่ี  1 ซ่ึ ง มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณสารมลพิษ
ท่ีระบายสู่บรรยากาศ สําหรับหม้อไอน้ําชุด
ท่ี 2 (ติดต้ังใหม่) กําหนดให้มีเครื่องดักจับฝุ่น
แบบไฟฟ้าสถิต (ESP) เพ่ือดักจับฝุ่นละออง
ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ  

- ติดต้ังตาข่ายล้อมรอบพื้นท่ีลานกองเชื้อเพลิง
เพ่ือป้องกันการกระจายของฝุ่น 

- ปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชนและพ้ืนท่ีสีเขียว
โดยเน้นบริเวณพ้ืนท่ีลานกองเชื้อเพลิง ปลูก
เป็นแถว 3 แถวสลับฟันปลา เพ่ือป้องกัน
กระแสลมท่ีพัดเข้าสู่พ้ืนท่ีโครงการ (พรรณไม้
ท่ีปลูกจะพิจารณาจากพรรณไม้ท่ีมีศักยภาพ
ในการลดมลพิษและเลือกปลูกต้นไม้ท่ีมีใบ
หนา เช่น ยางนา ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์  
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ตารางที่ 2.8-1 (ต่อ) แหล่งกําเนิดมลพิษและการจัดการของโครงการในระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการ 
มลพิษหลัก แหล่งกําเนิดมลพิษ การจัดการมลพิษ 

1.  มลพิษทางอากาศ 
(ต่อ) 

 ข้ีเหล็ก สะเดา ตีนเป็ดน้ํา อโศกอินเดีย และสน
ประดิพัทธ์  เป็นต้น) 

2.  มลพิษทางน้ํา ระยะก่อสร้าง 
- แหล่งกําเนิดน้ําเสีย คือ น้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจาก

ห้องน้ํา-ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง  
 
ระยะดําเนินการ 
- แหล่งกําเนิดน้ําเสีย/น้ําท้ิง แบ่งเป็น 2 ส่วน 

คือ น้ําเสียจากพนักงาน และน้ําท้ิงจาก
กระบวนการผลิต  

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการกําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียม

ห้องน้ํา-ห้องส้วมให้เพียงพอ ซ่ึงน้ําเสียจะถูก
บําบัดด้วยถังบําบัดสําเร็จรูป (Septic tank) 

ระยะดําเนินการ 
- โครงการจะบําบัดน้ําเสียตามความเหมาะสม 

โดยน้ําท่ีผ่านการบําบัดแล้ว จะนําไปรดน้ําต้นไม้
และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ท้ังหมด โดยไม่มี
การระบายออกสู่ภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

3.  ขยะมูลฝอยและ 
 กากของเสีย 

ระยะก่อสร้าง 
- แหล่งกําเนิดของเสีย คือ ขยะมูลฝอยที่เกิด

จากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง  
 
 
 
ระยะดําเนินการ 
- แหล่งกําเนิดของเสีย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

คือ ของเสียจากพนักงาน และของเสียจาก
กระบวนการผลิตหรือจากระบบเสริมการ
ผลิต/สาธารณูปโภค  
 

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการกําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดหาถุงดํา

และถังรองรับขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิดวางกระจาย
ตามจุดต่างๆ ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการเพื่อ
รวบรวมให้หน่วยงานท้องถ่ินเข้ามาดําเนินการ
เก็บขนขยะเพื่อนําไปกําจัดต่อไป 

ระยะดําเนินการ 
- ขยะมูลฝอยทั่วไป โครงการทําการคัดแยกของ

เสียเพ่ือลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนและจะ
จัดส่งให้เทศบาลตําบลวารินชําราบทําการ
กําจัดต่อไป 

- จัดให้มีพ้ืนท่ีเก็บกากอุตสาหกรรมเพ่ือเก็บพัก
กากของเสียก่อนส่งไปกําจัดยังหน่วยงานท่ี
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- เ ถ้า ท่ี เกิด ข้ึนจากกระบวนการผลิตจะถูก
นําไปใช้ประโยชน์โดยส่งให้เกษตรกรนําไปใช้
เป็นสารปรับปรุงดินต่อไป 

4.  มลพิษทางเสียง ระยะก่อสร้าง 
- แหล่งกําเนิดท่ีก่อให้เกิดเสียงดังเกิดจากการ

ทํางานพร้อมกันของเครื่องจักรกลต่างๆ เช่น 
การติดต้ังเคร่ืองจักร เป็นต้น  

 
 
ระยะดําเนินการ 
- แหล่งกําเนิดท่ีก่อให้เกิดเสียงดังอย่างมี

นัยสําคัญในกระบวนการผลิต ได้แก่ เครื่อง
กังหันไอน้ํา และหอหล่อเย็น เป็นต้น  

ระยะก่อสร้าง 
- กําหนดให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วน

บุคคลสําหรับคนงานท่ีทํางานสัมผัสกับเสียงดัง 
เช่น ปลั๊กอุดหูและท่ีครอบหู รวมท้ังการบํารุง 
รักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ์/สําหรับการติดต้ัง
ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

ระยะดําเนินการ 
- เคร่ืองจักรท่ีก่อให้เกิดเสียงดัง ได้แก่ เคร่ือง

กํ าเนิดไฟฟ้า  พัดลมและมอเตอร์ภายใน
หอหล่อเย็น และหม้อไอน้ํา ซ่ึงโครงการทําการ
ติดต้ังระบบลดระดับเสียง และจัดให้มีแผน
ตรวจสอบและซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรเพื่อลดความ
ดังของเสียง รวมท้ังจัดทําสัญลักษณ์ ป้ายเตือน 
และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
(PPE) 
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ตารางที่ 2.8-1 (ต่อ) แหล่งกําเนิดมลพิษและการจัดการของโครงการในระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการ 
มลพิษหลัก แหล่งกําเนิดมลพิษ การจัดการมลพิษ 

5. การคมนาคมขนส่ง ระยะก่อสร้าง 
-  ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ได้แก่ ปริมาณ

การจราจรท่ีเพ่ิมข้ึนจากกิจกรรมการขนส่ง
วัสดุ/อุปกรณ์การก่อสร้าง คนงานก่อสร้าง
และอุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์
การก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง  

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการได้กําหนดให้บริษัทรับเหมากําชับให้

คนงานปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงจํากัดความเร็วรถในพ้ืนท่ีและเขต
ชุมชน 

 
 ระยะดําเนินการ 

- ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ได้แก่ ปริมาณ
การจราจรท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขนส่งเชื้อเพลิง 

ระยะดําเนินการ 
- โครงการได้กําหนดให้มีการจัดคิวรถบรรทุก

เชื้อเพลิงเพ่ือลดปริมาณการจอดรอ ตลอดจน
การจํากัดความเร็วรถท่ีว่ิงผ่านเขตชุมชน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวก
และดูแลบริเวณทางเข้า-ออกของรถทุกประเภท
ในพ้ืนท่ีโครงการและลานจอดรถบรรทุก 

- โครงการกําหนดให้มีการตรวจสอบสภาพความ
พร้อมของรถบรรทุกทุกคันก่อนนํามาใช้งาน 

ที่มา :  บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด, 2562 
 
3.  ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ความหมายและประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้ให้ 
คํานิยามของคําว่า “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผล 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการหรือกิจการ หรือการดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการ 
ดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือกําหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษา เรียกว่า รายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ 

1) เป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยพิจารณาว่าโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในระดับมากน้อยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้พัฒนา
โครงการจะต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมก่อนดําเนินการ 

2) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการคาดการณ์ประเด็นปัญหาสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นตามหลัก
วิชาการ ซึ่งจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนต้ังแต่ขั้นเตรียมโครงการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการกําหนด
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายหลังจากได้มีการก่อสร้างและดําเนินการ 



 

- 23 - 

3) เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน แผนการเงิน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมท้ังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนการอนุมัติ/อนุญาตของหน่วยงาน 
ที่มีอํานาจตามกฎหมาย 

4) ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลแก่สาธารณชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ และลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นได้ 

แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคร้ังน้ี เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
ดําเนินโครงการ โดยพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน รวมถึงนําข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมพิจารณาในการประเมินผลกระทบเพ่ิมเติม 
ทั้งน้ี เพ่ือให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ซึ่งต้องจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 
และประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 136 ตอนพิเศษ 36 ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งแนวทางการจัดทําและหลักเกณฑ์การพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน สํานักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 

 โดยพ้ืนที่ศึกษาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตรรอบท่ีต้ัง
โครงการ อย่างไรก็ตาม หากการประเมินผลกระทบพบว่ามีประเด็นใดมีแนวโน้มส่งผลกระทบเกินขอบเขต
การศึกษาข้างต้น คณะผู้ศึกษาจะพิจารณาศึกษาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบข้างต้นด้วย 

3.1  การศึกษารายละเอียดโครงการ 

 จุดประสงค์การศึกษารายละเอียดของโครงการเพ่ือศึกษาความเหมาะสมในแง่ของการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการกลั่นกรองโครงการ (Screening) เพ่ือพิจารณากิจกรรมที่อาจมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในเบ้ืองต้น รายละเอียดแสดงดังน้ี 

1) พื้นที่ต้ังโครงการ ศึกษาที่ต้ังโครงการและบริเวณโดยรอบ ความสอดคล้องของการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง และรายละเอียดพ้ืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
แต่ละแห่ง 

2) รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่และผังองค์ประกอบโครงการ (Plant Layout) การวางผัง
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของโครงการ และสัดส่วนพ้ืนที่การใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการทั้งหมด 

3) เครื่องจักร อุปกรณ์และกระบวนการผลิต ศึกษารายละเอียดเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 
ขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งแสดงรูปหรือแผนผังขั้นตอน หน่วยผลิตต่างๆ และสมดุลความร้อน (Heat 
balance) 

4) เชื้อเพลิง ศึกษารายละเอียดระบุข้อมูลชนิดของเช้ือเพลิง แหล่งที่มา ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง 
องค์ประกอบของเช้ือเพลิง และรายละเอียดการจัดเก็บเช้ือเพลิงที่ใช้ในโครงการ  
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5) สารเคมี ศึกษาชนิด/แหล่งที่มา/ปริมาณเช้ือเพลิง และสารเคมีที่นํามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการ รวมถึงเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS) วิธีการขนส่งและการเก็บกัก 

6) ผลิตภัณฑ์ ศึกษาชนิดและปริมาณผลิตภัณฑ์ (กระแสไฟฟ้าและไอนํ้า) 

7) ระบบเสริมและระบบสาธารณูปโภค ศึกษาระบบต่างๆ ที่ใช้สนับสนุนการผลิตของโครงการ เช่น 
นํ้าใช้ นํ้าทิ้ง ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า สมดุลนํ้าใช้ (Water balance) ระบบคมนาคม และระบบระบาย
นํ้าฝนและป้องกันนํ้าท่วม เป็นต้น 

8) พนักงาน ศึกษาจํานวนพนักงาน จํานวนคนงาน ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ และ 
ผังโครงสร้างองค์กร (organization chart) 

9) มลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต และการควบคุม ศึกษาชนิด แหล่งกําเนิดมลพิษที่เกิดจาก
การผลิตและกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ ทั้งมลพิษทางอากาศ ระดับเสียง นํ้าเสีย และกาก 
ของเสีย รวมทั้งแสดงลักษณะมลพิษที่เกิดขึ้น ระบบควบคุมมลพิษ และอัตราการระบายมลพิษ 

10) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เพ่ือควบคุมสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความเหมาะสม อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย และนําเสนอ
ระบบป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากการทํางาน รวมถึงการกําหนดแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในด้านต่างๆ เช่น 
การฝึกอบรมและการฝึกซ้อมแผนต่างๆ และการตรวจสุขภาพของพนักงานและสวัสดิการด้านสุขภาพ 

11) ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน ศึกษาแผนงานประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์หรือ
มวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และแผนการรองรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ  

12) แผนการดําเนินงานและการบริหารโครงการ ศึกษาระยะเวลาการดําเนินการตามแผนงานของ
โครงการ รายละเอียดกิจกรรมการดําเนินงานในช่วงก่อสร้างและระยะดําเนินการ การจัดหาและการจัดการ 
ที่พักคนงาน สํานักงานโครงการและพ้ืนที่เก็บกองอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง (Camp site) 

13) แนวกันชนและพื้นที่สีเขียว ศึกษาพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการโดยกําหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการ ชนิดพันธ์ุไม้ที่จะปลูกในพ้ืนที่สีเขียวในโครงการ วิธีการ
บํารุงรักษา และแนวทางการปลูกทดแทนในกรณีที่ต้นไม้ตายหรือเสียหายเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวที่ย่ังยืน  

3.2  การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

จุดประสงค์ของการศึกษาสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานก่อนดําเนินโครงการ 
(baseline data) ซึ่งใช้เปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ศึกษาภายหลังดําเนิน
โครงการในอนาคต อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือกําหนดขอบเขตหรือประเด็นการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แสดงดังรูปที่ 3.2-1 มีขอบเขตการศึกษาดังน้ี 
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3.2.1  ทรัพยากรทางกายภาพ 

1) ลักษณะภูมิประเทศ การศึกษาด้านสภาพภูมิประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึง
ลักษณะสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ต้ังโครงการและบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ โดยศึกษาลักษณะภูมิ
ประเทศของพ้ืนที่ศึกษาจากข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร ภาพถ่ายดาวเทียม และการสํารวจ
ข้อมูลภาคสนามเพ่ิมเติม โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถนํามาใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาโครงการหรืออาจจะมีผลกระทบต่อโครงการ ทั้งน้ี การศึกษาสภาพภูมิประเทศได้กําหนดขอบเขตพ้ืนที่
ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ต้ังโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลและหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

2) ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว การศึกษาด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และแผ่นดินไหว  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะปัจจุบันของธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และแผ่นดินไหว ในพ้ืนที่โครงการ
และบริเวณใกล้เคียง เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ  
และปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อการดําเนินการโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้อง เช่น  
การจําแนกเขตเพ่ือการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดอุบลราชธานี แผนที่ธรณีวิทยา  
แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย และรายงานการศึกษาต่าง ๆ จาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3) ทรัพยากรดิน การศึกษาด้านทรัพยากรดิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะปัจจุบัน
ของชุดดินในพ้ืนที่โครงการและบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนํามาใช้ในการ
คาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอาจมีผลต่อการดําเนินโครงการ 
ตลอดจนเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและรายงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น สํารวจ
สภาพปัจจุบันของทรัพยากรดิน และวิเคราะห์คุณภาพดินบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

4) สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ ศึกษาลักษณะอุตุนิยมวิทยาในสภาพ
ปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่ศึกษา และสภาพอุตุนิยมวิทยาประจําถิ่น (Micro Scale Meterological Condition) 
เน่ืองจากอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ในด้านอุตุนิยมวิทยาจะส่งผลต่อรูปแบบการแพร่กระจายของสารมลพิษทาง
อากาศจากแหล่งกําเนิดไปสู่ผู้รับผลกระทบในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา โดยระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพิกัดภูมิศาสตร์ของแหล่งกําเนิดและผู้รับผลกระทบ ประกอบกับ
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมิน 
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างและการดําเนินการของโครงการ การศึกษาสภาพ
อุตุนิยมวิทยาได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากสถานีตรวจอากาศที่ต้ังอยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการมากที่สุด เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ สําหรับการศึกษาคุณภาพอากาศเป็น
ตัวช้ีวัดที่สําคัญประการหน่ึงในการพัฒนาโครงการ ดังน้ันการศึกษาข้อมูลคุณภาพอากาศโดยรอบพ้ืนที ่
โครงการจึงมีความสําคัญต่อการประเมินผลกระทบของโครงการ รวมทั้งนําไปกําหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป ที่ปรึกษาได้กําหนดพ้ืนที่ศึกษาครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ต้ังโครงการ  
ให้ทําการตรวจวัดความเข้มข้นมลพิษในบรรยากาศ สําหรับแต่ละค่าเฉลี่ยต่อเวลา (Averaging Time) ที่สนใจ 
รอบพ้ืนที่โครงการอย่างน้อย 4 จุด โดยพิจารณาตําแหน่งของจุดตรวจวัดตามข้อมูลลมและสภาพภูมิประเทศ
ของพ้ืนที่ศึกษา และทําการตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน ครบรอบสัปดาห์ อย่างน้อย 2 ช่วงทิศทางลม
หลัก (Prevailing Winds) โดยช่วงเวลาที่ตรวจวัดจะต้องห่างกัน 5-7 เดือน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลผลการ
ตรวจวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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5) เสียง การพัฒนาโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในด้านการรบกวนชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงในรูปของเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างและดําเนินการของ
โครงการ ดังน้ันจึงจําเป็นต้องทําการตรวจวัดระดับเสียงปัจจุบันบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาจะทําการ
ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ จํานวน 4 สถานีๆ ละ 7 วันต่อเน่ือง ครอบคลุมวันหยุดและ
วันทําการ เพ่ือตรวจวัดระดับเสียงในสภาพปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่ศึกษา โดยสถานที่ตรวจวัดระดับเสียงเป็นสถานี
เดียวกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สําหรับดัชนีที่ทําการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 
24 hr.) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) และค่าระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax)  

6) อุทกวิทยาน้ําผิวดินและคุณภาพน้ําผิวดิน ด้านคุณภาพนํ้าผิวดินของพ้ืนที่ศึกษาในปัจจุบัน
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนําไปกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินที่เหมาะสมต่อไปทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิ และทําการสํารวจภาคสนามเพ่ือเก็บตัวอย่างมีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ
โครงการ สําหรับดัชนีคุณภาพนํ้าผิวดินที่จะทําการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ดัชนีทางกายภาพ ดัชนีทางเคมี  
ดัชนีทางชีวภาพ โลหะหนัก และสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ 

7) อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใต้ดิน การศึกษาสภาพปัจจุบันของคุณภาพนํ้าใต้ดินใน
บริเวณพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงก่อนมีการพัฒนาโครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการประเมิน 
ผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าใต้ดินที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และได้ทําการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลคุณภาพนํ้าใต้ดินในพ้ืนที่ศึกษา และใช้ในการประเมินผลกระทบด้าน
คุณภาพนํ้าใต้ดิน โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลพ้ืนฐานบ่อนํ้าบาดาลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทรัพยากรนํ้าบาดาลในพ้ืนที่ศึกษา และข้อมูลปฐมภูมิ บริษัทที่ปรึกษาจะดําเนินการเก็บตัวอย่างนํ้าบาดาล
จากบ่อบาดาลในพ้ืนที่ศึกษา 

 
รูปที่ 3.2-1 การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
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3.2.2  ทรัพยากรทางชีวภาพ 

1)  ทรัพยากรชีวภาพบนบก เพ่ือศึกษาทรัพยากร ป่าไม้และพืชพรรณที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่
โครงการและพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบ โดยศึกษารายละเอียดการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่จะส่ง 
ผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้และพืชพรรณในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ศึกษา และสํารวจข้อมูลภาคสนาม  
โดยจะสํารวจพรรณพืชร่วมกับการสํารวจด้านนิเวศวิทยาสัตว์ป่า (ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของทรัพยากร 
สัตว์ป่าในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ความชุกชุมของสัตว์ป่า ชนิดของสัตว์ป่า 
ที่พบในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ศึกษา) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ประเภทป่าไม้ ชนิดพรรณไม้ พันธ์ุ
ไม้หวงห้าม โดยรายละเอียดช่ือภาษาไทยและช่ือพฤกษศาสตร์ของชนิดน้ันๆ ตามรายช่ือพรรณไม้แห่งประเทศ
ไทย เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินการของโครงการที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้และพืชพรรณ 
ทั้งในด้านขนาดและทิศทางของผลกระทบ รวมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่เหมาะสม 

2)  ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา การศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของระบบนิเวศวิทยาทางน้ํา โดยเฉพาะ
องค์ประกอบความหลากหลายและความชุกชุมของชนิดของสิ่งมีชีวิต ศึกษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของ
นิเวศวิทยาแหล่งนํ้า โดยทําการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดินในแหล่งนํ้า  
ในบริเวณเดียวกับจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพนํ้าที่อยู่ใกล้ที่ต้ังโครงการเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานนําไปประเมิน 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพนิเวศวิทยาทางนํ้า เพ่ือหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อนิเวศวิทยาทางนํ้าให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด รวมทั้งเสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อ
นิเวศวิทยาทางนํ้าที่เหมาะสมต่อโครงการต่อไป ตลอดจนเพ่ือให้ชุมชนมั่นใจและยอมรับโครงการ 

3.2.3  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

1) การใช้ที่ดิน ศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่ศึกษา กรณีที่มีรูปแบบการพัฒนา
พ้ืนที่อุตสาหกรรมอยู่ก่อนแล้วและมีการพัฒนาเพ่ิมเติม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ประโยชน์
ที่ดินในปัจจุบันของพ้ืนที่ที่เป็นที่ ต้ังโครงการและพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง โดยบริเวณที่ต้ังโครงการจะถูก
เปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่เดิมไปอย่างถาวร โดยแจกแจงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่
อุตสาหกรรม พ้ืนที่อยู่อาศัย และพื้นที่เกษตรกรรม  

2) การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้าง ประกอบด้วย การขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องจักร และคนงานก่อสร้างเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ ซึ่งอาจมีผลทําให้ปริมาณ
จราจรและการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้น ส่วนในระยะดําเนินการ ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นจะมาจาก
การเดินทางของพนักงานที่เดินทางเข้าสู่โรงงาน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีปริมาณจราจรค่อนข้างมาก และ
อาจส่งผลกระทบต่อสภาพการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่บางส่วน ดังน้ันในการพัฒนาโครงการจึงจําเป็นต้องมี
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการคมนาคมขนส่งในสภาพปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่โครงการและบริเวณ
ใกล้เคียง โดยศึกษาสภาพการคมนาคมโดยทั่วไปของเส้นทางคมนาคมในปัจจุบันโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 
รวมทั้งสถิติปริมาณการจราจรของเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เก่ียวข้องกับโครงการ จากสํานักอํานวยความ
ปลอดภัย กรมทางหลวง รวมถึงการสํารวจภาคสนามท้ังสภาพการจราจรในช่วงเร่งด่วน และช่วงปกติ เพ่ือให้
ครอบคลุมสภาพปัญหาในปัจจุบันเพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการศึกษาประเมินผลกระทบด้านคมนาคมขนส่งที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ รวมถึงการกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เหมาะสมกับ
โครงการต่อไป 
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3) การระบายน้ํา การศึกษาด้านการระบายนํ้าและการป้องกันนํ้าท่วม เป็นการศึกษาสภาพ 
ทิศทางการระบายนํ้าในบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ศึกษาในปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาข้อมูลและสถิติการเกิด
นํ้าท่วมในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบโครงการ เพ่ือนําผลที่ได้มาใช้ประเมินผลกระทบต่อทิศทางการระบายนํ้าและ
การกีดขวางการระบายนํ้าอันเน่ืองจากโครงการ โดยทําการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิสถิตินํ้าท่วมของจังหวัด 
จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS Data) จากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบถึงทิศทาง 
การระบายนํ้าและพ้ืนที่นํ้าท่วมในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาและบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ โดยการประเมิน 
ผลกระทบต่อระบบระบายนํ้าได้พิจารณาในประเด็นหลัก คือ ผลกระทบต่อการระบายน้ําฝนในพ้ืนที่ศึกษา 
ในแง่ของผลกระทบที่อาจส่งเสริมทําให้พ้ืนที่ได้รับปัญหานํ้าท่วมขัง ทั้งในส่วนของระบบระบายนํ้าฝนและ
ความเพียงพอของบ่อหน่วงนํ้าฝน โดยหลักการของบ่อหน่วงนํ้าจะคํานึงถึงอัตราการระบายนํ้าก่อนและหลัง 
จากมีการพัฒนาโครงการ จากการคํานวณเปรียบเทียบอัตราการระบายน้ําฝนก่อนมีโครงการและภายหลัง
จากพัฒนาโครงการ 

4) การเกษตรกรรม การเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่สําคัญของประเทศไทย โดยการดําเนิน
กิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรม บริษัทที่ปรึกษาจึงทําการศึกษาเรื่องเกษตรกรรม
เพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ รวบรวมข้อมูลด้านเกษตรกรรมจาก
หน่วยงานในพ้ืนที่ศึกษาโดยการรวบรวม สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการเกษตร การปศุสัตว์ และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย ระบบการเกษตรในปัจจุบัน ได้แก่ ชนิดของพืชที่เพาะปลูก 
ประเภทและชนิดปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ขนาดพ้ืนที่ที่ครอบคลุมระยะเวลาของการเพาะปลูก 
ในแต่ละปี ผลผลิต วิธีการเพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า การส่งเสริมการเกษตรและปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนองค์กรทางการเกษตรที่มีอยู่ 

5) การใช้น้ํา ศึกษาถึงแหล่ง ชนิด ปริมาณการใช้นํ้าของชุมชนใกล้เคียง และกิจกรรมอ่ืนๆ 
สภาพปัญหาการใช้นํ้า จากการสํารวจเอกสารของการประปาส่วนภูมิภาค/ประปาหมู่บ้านในพ้ืนที่รับผิดชอบ
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสํารวจภาคสนามเนื่องจากการใช้นํ้าเป็นปัจจัยที่สําคัญอีกปัจจัยหน่ึง 
เน่ืองจากนํ้าเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องต้ังแต่เริ่มกระบวนการในระยะก่อสร้างจนถึงระยะดําเนินการโครงการ 
ดังน้ันการศึกษาด้านการใช้นํ้าจึงนับเป็นการศึกษาอีกด้านหน่ึงที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา ซึ่งข้อมูลพ้ืนฐาน
น้ีจะนําไปใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการต่อการใช้นํ้าด้านต่าง ๆ ของ
ประชาชนที่อยู่บริเวณพ้ืนที่ศึกษา พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบต่อการใช้นํ้าของชุมชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 

6) การใช้ไฟฟ้า ศึกษาแหล่งจ่ายไฟฟ้า พลังงาน ชนิด ประเภท ปริมาณการใช้พลังงานของ
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของชุมชน และสภาพปัญหาการใช้ไฟฟ้า 
จากการสํารวจเอกสารของหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจากการสํารวจโดยการสอบถาม
เพ่ิมเติมโดยรวบรวมข้อมูลด้านการใช้ไฟฟ้าจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือทราบถึงการใช้พลังงานใน
ปัจจุบันของประชาชนบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโครงการ และเพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นต่อไป 
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7) การจัดการของเสีย การดําเนินโครงการในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการอาจส่ง 
ผลกระทบต่อการจัดการขยะและกากของเสียของหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในบริเวณพ้ืนที่โครงการ  
ซึ่งหากขาดการจัดการขยะและกากของเสียที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย
ของประชาชนใกล้เคียงได้ ดังน้ันจึงมีความจําเป็นในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือนําข้อมูล 
ไปใช้ประกอบการประเมินผลกระทบจากโครงการ โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านการจัดการขยะของ
หน่วยงานท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง ศึกษาการจัดการมูลฝอยและขอบข่ายการให้บริการตลอดจนขีดความสามารถ 
ในการให้บริการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นต้น รวมถึงสถานการณ์และ
ปัญหาด้านการจัดการของเสียและขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ศึกษาปัจจุบัน 

8) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดําเนินกิจกรรมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้าง
และระยะดําเนินการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงจําเป็นต้องศึกษา
เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
โดยจะรวบรวมข้อมูลด้านระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานในพ้ืนที่ศึกษา และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เช่น สถานีดับเพลิง หรือศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)  

3.2.4  คุณค่าคุณภาพชีวิต 

1) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม รวบรวมและเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคมในภาพรวมให้ครบ 
ทุกมิติ ต้ังแต่ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล และระดับชุมชนในเทศบาลหรือหมู่บ้านท้องถิ่น โดยให้
นําเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงให้เห็น
สถานภาพแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) ในช่วง 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี โดยให้เป็นข้อมูลที่อยู่
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันในทุกประเด็นเพ่ีอใช้วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ พร้อมทั้งระบุแหล่งอ้างอิง/ปี  
พ.ศ.ของแหล่งข้อมูลให้มีความทันสมัย โดยให้ครอบคลุมข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ลักษณะชุมชนและ
สภาพพ้ืนที่ การบริหารและการปกครอง โครงสร้างประชากรต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีการเพ่ิมขึ้นและ/หรือ
ลดลงแต่ละปี เช่น จํานวนหลังคาเรือน จํานวนครัวเรือนและประชากร ความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ ประชากร
แรงงาน ภาวการณ์ย้ายถิ่น การเกิด การตาย รวมทั้งอัตราการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางประชากรและแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงประชากรในอนาคต เป็นต้น สภาพทางสังคม เช่น การนับถือศาสนา รูปแบบการศึกษา 
สภาพเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับภาคและจังหวัด ระบบเศรษฐกิจหลักชุมชน ลักษณะการ
ประกอบอาชีพและการผลิต รูปแบบวัฒนธรรมและความเช่ือ และการบริการขั้นพ้ืนฐานและสังคม 

2) การสํารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา 
เป็นการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ศึกษาผ่านทางแบบสอบถาม ครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ โครงสร้างครัวเรือน ภูมิลําเนาและการย้ายถิ่น สภาพทาง
เศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย/สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันและความพึงพอใจ 
เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชีวิตประจําวัน ตลอดจนความคิดเห็นต่อ
สภาพแวดล้อมปัจจุบันและในอนาคตเมื่อมีโครงการ โดยการสํารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม และ
ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาจะระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ ช่วงเวลาทําการศึกษาพ้ืนที่และพื้นที่อ่อนไหว รวมทั้งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 
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3) สาธารณสุข ทําการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชากร 
ในภาพรวม และระบบบริการสาธารณสุขในระดับองค์กรส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่ศึกษา  
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสถานบริการด้านสาธารณสุขของพ้ืนที่ศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
โดยแสดงอัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรในพ้ืนที่ รวมถึงสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่
ศึกษา เพ่ือแสดงถึงสภาพความพร้อมในการให้บริการและความเพียงพอเกี่ยวกับสถานบริการสาธารณสุข 
บุคลากรทางสาธารณสุข แสดงข้อมูลสถานะทางสุขภาพของประชาชน โดยเสนอข้อมูลสถิติการเจ็บป่วย 
ของประชาชนในแต่ละชุมชนที่อยู่โดยรอบบริเวณโครงการ ที่มารับการรักษาในสถานพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก 
และผู้ป่วยใน โรคสําคัญ โรคประจําถิ่น (Endemic Disease) โรคระบาด (Epidemic Disease) ซึ่งรวมถึงกลุ่ม
อาการของโรคที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของโครงการ โดยรวบรวมจากข้อมูล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) โรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี 

4) สุนทรียภาพและการท่องเท่ียว รวบรวมข้อมูลสถานที่สําคัญต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่สําคัญ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เอกลักษณ์ 
ทางวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมท้องถิ่น เป็นต้น ที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ โดยอธิบายลักษณะและ
ความสําคัญของสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งระบุระยะห่างจากโครงการ พิกัดอ้างอิง และแผนที่แสดงที่ต้ังของ
สถานที่สําคัญร่วมกับที่ต้ังของโครงการ 

3.3  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเด็นผลกระทบหลัก 

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการคาดการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปรียบเทียบในสภาวะก่อนและหลังมีการดําเนินโครงการ การคาดการณ์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจะใช้หลายๆ เครื่องมือร่วมกันทั้งน้ีเพ่ือให้เหมาะสมในแต่ละประเด็นสิ่งแวดล้อม เช่น แบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์ สมการคณิตศาสตร์ ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ เป็นต้น อีกทั้งการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านจะครอบคลุมถึงภาพรวมของแหล่งกําเนิดมลพิษหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม 
(ก่อนมีโครงการ) และแหล่งกําเนิดมลพิษของโครงการ ทั้งน้ีคณะผู้ศึกษาจะพิจารณาครอบคลุมประเด็นที่
ได้รับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการกําหนดขอบเขตการศึกษาโดย
สาธารณะ รวมถึงจะพิจารณาร่วมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมประเด็นผลกระทบใน 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ลักษณะสภาพแวดล้อมปัจจุบันของพ้ืนที่ศึกษาและลักษณะกิจกรรมของโครงการ (Screening) พบว่า 
ประเด็นหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นประเด็นที่อยู่ในความวิตกกังวลของชุมชนในพ้ืนที่
ศึกษา ดังตารางที่ 3.3-1 

  



 

- 31 - 

ตารางที่ 3.3-1  สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

 
  

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

1. ทรัพยากร 
ทางกายภาพ 

- ผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศของพ้ืนท่ีศึกษา 

- ศึกษาแหล่งกําเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศของ
โครงการและบ่งชี้มลพิษหลักท่ีเกิดข้ึน (มลพิษทางอากาศท่ีสําคัญ
ของโครงการ ได้แก่ ไอเสียท่ีเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากหม้อ
ไอน้ํา ซ่ึงมลพิษทางอากาศท่ีสําคัญได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

- ศึกษาข้อมูลคุณภาพอากาศของพ้ืนท่ีศึกษาก่อนดําเนินโครงการ 
- คาดการณ์ผลกระทบหรือคุณภาพอากาศของพ้ืนท่ีศึกษาท่ีอาจ

เปลี่ยนแปลงไปหลังจากดําเนินโครงการตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ โดยใช้แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์  

- การกําหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

-  ผลกระทบต่อทรัพยากรดิน - ศึกษาข้อมูลคุณภาพดินของพ้ืนท่ีโครงการก่อนดําเนินโครงการและ
ภายหลังการดําเนินโครงการ 

- วิเคราะห์สารปรับปรุงดิน (เถ้าท่ีเกิดจากการเผาไหม้) ท่ีได้จาก
กระบวนการผลิตก่อนไปแจกจ่ายแก่เกษตรกร 

- ศึกษาข้อมูลลักษณะชุดดิน พร้อมท้ังประเมินลักษณะสมบัติดิน การ
ระบายน้ํา และการทรุดตัวของดิน 

- คาดการณ์ผลกระทบต่อทรัพยากรดินจากการก่อสร้างและดําเนิน
โครงการ ท้ังด้านการชะล้างพังทลายของดิน การทรุดตัวของดิน 
และความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป  

- การกําหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม 

 - ผลกระทบต่อคุณภาพน้ํา 
(น้ําผิวดิน/น้ําใต้ดิน) 

- ศึกษาแหล่งกําเนิดหรือกิจกรรมก่อให้เกิดมลพิษทางน้ําหรือน้ําเสีย  
- ประเมินความเหมาะสมของการจัดการน้ําท้ิงของโครงการ 
- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของระบบบําบัดน้ําเสีย และ

ผลกระทบจากการจัดการน้ําท้ิงของโครงการ  
- ศึกษาคุณภาพน้ําใต้ดินก่อนดําเนินโครงการ 
- การกําหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

1. ทรัพยากร 
ทางกายภาพ 
(ต่อ) 

- ผลกระทบต่อระดับเสียง - ศึกษาแหล่งกําเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังอย่างมีนัยสําคัญ
จากการดําเนินงาน 

- ศึกษาระดับเสียง ณ ตําแหน่งพ้ืนท่ีอ่อนไหวท่ีใกล้เคียงกับโครงการ
มากท่ีสุด 

- การคาดการณ์ระดับเสียง ณ ตําแหน่งพ้ืนท่ีอ่อนไหวตามแนวทาง
ของกรมควบคุมมลพิษ โดยใช้สมการคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องเป็น
เครื่องมือ 

- การกําหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม 

2.  ทรัพยากร 
ทางชีวภาพ 

- ผลกระทบต่อทรัพยากร
ชีวภาพบนบก 

- ศึกษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณโครงการและพื้นท่ีศึกษา 
- ประเมินผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลง

สังคมสิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศบนบก 
- การกําหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม 

- ผลกระทบต่อทรัพยากร
ชีวภาพในน้ํา 

- ศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน้ําบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 
- ประเมินผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลง

สังคมสิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศในน้ํา 
- การกําหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม 

3.  คุณค่าการใช้
ประโยชน์ 
ของมนุษย์ 

  

- ผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

- ศึกษาและคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ในอนาคต 

- ศึกษาความสอดคล้องของพ้ืนท่ีโครงการกับข้อกําหนดการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายผังเมือง และข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

- การกําหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม 

- ผลกระกระทบต่อการ
เกษตรกรรม 

- ศึกษาข้อมูลด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 

- นําผลการศึกษาในหัวข้อคุณภาพอากาศ มาทําการประเมินคุณภาพ
อากาศท่ีอาจมีผลกระทบต่อพ้ืนท่ีทางการเกษตร หรือผลผลิตทาง
การเกษตรเม่ือมีการดําเนินโครงการ มลพิษท่ีอาจเกิดผลต่อพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจน ไดออกไซด์ (NOx) และก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

- การกําหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

3. คุณคา่การใช้
ประโยชน์ของ
มนุษย์ (ต่อ) 

- ผลกระทบต่อระบบคมนาคม
ของพ้ืนท่ีศึกษา 

- ศึกษาปริมาณจราจรและสภาพจราจรภายในพ้ืนท่ีศึกษา 
- การคาดการณ์สภาพจราจรตามแนวทางหรือเกณฑ์ของหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  
- การกําหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม 

 - ผลกระทบต่อการใช้น้ํา - ศึกษาปริมาณการใช้น้ําของโครงการ  
- ศึกษาแหล่งท่ีมาของนํ้าใช้ของโครงการ 
- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของแหล่งน้ําใช้ของโครงการ 
- การกําหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม 

 - ผลกระทบต่อการระบายน้ํา
และป้องกันน้ําท่วม 

- ศึกษาการระบายน้ําในพ้ืนท่ีศึกษา ท้ังในส่วนของการระบายน้ําตาม
ธรรมชาติและระบบระบายน้ําท่ีสร้างข้ึน 

- ศึกษาปัญหานํ้าท่วมบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีศึกษาโดยรอบ 
- การกําหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม 

 - ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้า - ศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าของพ้ืนท่ีศึกษาในปัจจุบัน 
- การกําหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม 

 - ผลกระทบต่อการจัดการกาก
ของเสีย 

- ศึกษาลักษณะและปริมาณการเกิดกากของเสีย  
- พิจารณาและประเมินความเหมาะสมของการจัดการกากของเสีย  
- การกําหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม 

 - ผลกระทบต่อการบรรเทา   
สาธารณภัย 

- ศึกษาข้อมูลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ประเมินศักยภาพ/ข้อมูลการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยและ
ข้อมูลการบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีศึกษา 

- การกําหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 
  

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

4.  คุณค่าคุณภาพ
ชีวิต 

- ผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม 

- ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในปัจจุบัน 
- คาดการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับ

ชุมชน ระดับจังหวัด 
- ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม/การพิจารณากําหนดอัตรา

ชดเชยกรณีพิพาทปัญหาส่ิงแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชนตาม
ข้อกฎหมายกําหนด 

- การกําหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม 

 - ผลกระทบต่อสาธารณสุข/
สุขภาพ 

- ศึกษาข้อมูลสถานบริการด้านสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ 
และสถานะทางสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา รวมท้ังอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในโครงการ และ
ความเพียงพอของสถานบริการด้านสาธารณสุขก่อนและภายหลังมี
โครงการ 

- ศึกษา คาดการณ์ วิเคราะห์ และประเมินลักษณะของผลกระทบท้ัง
เชิงบวกและเชิงลบ หรือสิ่งคุกคามสุขภาพท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจาก
การดําเนินโครงการ 

- การกําหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม 

 - ผลกระทบต่อสุนทรียภาพ
และการท่องเท่ียว 

- ศึกษาข้อมูลสถานท่ีสําคัญต่าง ๆ หรือสิ่งท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
ท่ีอยู่ใกล้โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

- ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างและการดําเนินการของ
โครงการต่อการเสื่อมคุณค่าของสถานท่ีสําคัญ หรือสิ่งท่ีมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 

- การกําหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม 
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4.  การรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนได้เสยีในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ เพ่ือหาทางเลือกในแนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ และทําให้
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความครบถ้วนและรอบด้านมากท่ีสุด ซึ่งแนวทางการรับฟัง 
ความคิดเห็นฯ อ้างอิงประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทาง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 36 ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยโครงการวางแผนให้มีเวที
สาธารณะเพ่ือการประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและทุกภาคส่วน บริเวณ
พ้ืนที่โดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ต้ังโครงการ (อ้างถึงรูปที่ 2.1-1) จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

1)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หน่ึง : เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอ
โครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เก่ียวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ อีกทั้ง 
ยังเป็นการนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดทํา
รายงานฯ ให้ครบถ้วน 

2)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สอง : เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทําร่าง
รายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งน้ี ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้นํามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้อง
ผนวกไว้เป็นส่วนหน่ึงของรายงานฯ สําหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนอาจจะต้องมีการรับฟังความ
คิดเห็นในวงกว้าง โดยอาจพิจารณาใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมอ่ืนๆ ที่เหมาะสมด้วย 

 ทั้งน้ี ในการให้ข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่รับผิดชอบจัดทํารายงานฯ จะต้องจัดวางเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องไว้ในสถานที่สาธารณะ รวมทั้งอาจเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยบริษัทที่ปรึกษาจะวิเคราะห์ สรุป และรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียหรือสาธารณชน และผู้เช่ียวชาญ จากการรับฟังความคิดของประชาชน
ภายหลังการจัดเวทีทุกครั้ง ในการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ศึกษาและ
กลุ่มเป้าหมาย ในดําเนินการการมีส่วนร่วมของโครงการครอบคลุมพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ต้ังโครงการ 
ส่วนการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนมีขั้นตอนแสดงดัง 
ตารางที่ 4.1-1  

 สําหรับการศึกษาแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 7 กลุ่ม สอดคล้องกับการจําแนกผู้มีส่วนได้เสียตาม
แนวทาง การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มกราคม  
พ.ศ. 2562 ดังน้ี 
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1) ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 

“กลุ่มผู้เสียประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านลบทั้งทางตรงและทางอ้อม 

“กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านบวกทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

2) ผู้ที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

“เจ้าของโครงการ” ในที่น้ีอาจหมายถึงหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่เป็น 
ผู้ดําเนินโครงการ ซึ่งรวมถึงกรณีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

“ผู้จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย” 

ทั้งน้ี เจ้าของโครงการและผู้จัดทํารายงานฯ จะต้องดําเนินการร่วมกันในทุกขั้นตอนของการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3) ผู้ที่ทําหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

“สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)”ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) หรือหน่วยงาน
ของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

“คชก.” และ/หรือ “กก.วล.” 

“ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติอนุญาตโครงการ” เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย 

4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น  
กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น 

5) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 

“องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม” ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
หรือองค์กรชุมชนที่สนใจและทํางานด้านสิ่งแวดล้อม หรือองค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่อยู่ใน
เขตพื้นที่หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 

“สถาบันการศึกษา” ในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ภายในพ้ืนที่ศึกษา หรือบริเวณใกล้เคียง 

“นักวิชาการอิสระ” รวมทั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และนักวิชาการต่างๆ 

6) สื่อมวลชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง ซึ่งมีบทบาทในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
โครงการ ผลกระทบของโครงการและความก้าวหน้าในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

7) ประชาชนท่ัวไป ที่สนใจและมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม 
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ตารางที่ 4.1-1 กิจกรรมของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

 
 
 

- กําหนดกลุ่มเป้าหมาย/การจัดเตรียม
สื่อประชาสัมพันธ์ 

 
 

- รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ 

 
 
 
 

- เข้าพบหน่วยงานราชการ/ผู้นําชุมชน  
- ประชาสัมพันธ์โครงการรายครัวเรือน 
- ปิดประกาศ/ส่งหนังสือเชิญประชุม
และส่งเอกสารประกอบการประชุม 
ครั้งท่ี 1 

- เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
รายละเอียดโครงการ/เชิญกลุ่มเป้าหมาย
และผู้สนใจท่ัวไปเข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นครั้งท่ี 1  

 
 
 
 
 

- การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ครั้งท่ี 1 

- ส่งหนังสือและปิดประกาศสรุปผล
การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งท่ี 1 

- เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ
ท่ีจะเกิดข้ึนและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมรวมท้ังขอบเขต
การศึกษา และการประเมินทางเลือก
โครงการ 

- เพ่ือนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการ
ศึกษา และการจัดทํารายงานฯ ให้ครบถ้วน 

 
 
 

 
 
 

- สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้นําชุมชน 
และตัวแทนครัวเรือนในพ้ืนท่ีศึกษา 

- สัมภาษณ์ความคิด เ ห็น ตัวแทน
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

- เพ่ือรวบรวมข้อมูลชุมชนในด้านต่างๆ 
รวมท้ังสํารวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม 
ความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการ  

- เพ่ือเป็นการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมท้ังสอบถาม
และข้อมูลในด้านต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน
มาประกอบการศึกษา 

 
 
 

- ปิดประกาศและส่ งหนั งสือ เชิญ
ประชุม ครั้งท่ี 2 

- ส่ง เอกสารประกอบการประชุม 
ครั้งท่ี 2 

- การประชุมรับ ฟังความคิด เ ห็น 
ครั้งท่ี 2 

- ส่งหนังสือและปิดประกาศสรุปผล
การประชุม ครั้งท่ี 2 

 
 
 

- เพ่ือให้ประชาชนมีความม่ันใจในรายงานฯ 
และมาตรการฯ ท้ังนี้ ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการรับฟังความ
คิดเห็นให้นามาปรับปรุงรายงานฯ และ
มาตรการฯ  และจะต้องผนวกไว้ เป็น
ส่วนหนึ่งของรายงานฯ 

ที่มา :  ประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  

 ข้ันตอน 
การเตรียมงาน 

การประชาสัมพันธ์ 
และช้ีแจงข้อมูลโครงการ 

การประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นของ 
ประชาชน ครั้งที ่1 

การรับฟังความคิดเห็น 
ต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ 
ขอบเขตการศึกษา  

และการประเมินทางเลือก
โครงการ 

 

การสํารวจ 
และรับฟังความคิดเห็น 

ต่อโครงการ 

การประชุม 
รับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังท่ี 2  
การรับฟังความคิดเห็น 
ต่อการจัดทําร่างรายงาน  

และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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5.  ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ 

 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2) มีแผนจะขยายกําลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเดิม 14 
เมกะวัตต์ เป็น 22.4 เมกะวัตต์ ซึ่งการขยายกําลังการผลิตในครั้งน้ี เข้าข่ายที่จะต้องจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือ
การดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 

 อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครั้งน้ี จะมีการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะประยุกต์แนวทาง  
การปฏิบัติและวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องตามบทบัญญัติและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง สําหรับขั้นตอนการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพแสดงดังตารางที่ 5-1 ถึงตารางที่ 5-3 และรูปที่ 5-1 
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ตารางที่ 5-1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ 
ปัจจัยกําหนด

สุขภาพ 
การเปล่ียนแปลง 

ของปัจจัยกําหนดสุขภาพ 
กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น 
ฝุ่นละออง แสง เสียง ความร้อน 
รังสี ความสั่นสะเทือน เป็นต้น 

- ประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีมลพิษ
แพร่กระจายไปถึง พ้ืนท่ีเส้นทาง
การขนส่ง และพื้นท่ีกิจกรรม
โครงการ โดยควรคํานึงถึงกลุ่ม
เปราะบาง ได้แก่ 
 กลุ่มเด็ก 0-5 ปี 
 หญิงต้ังครรภ์ 
 คนชรา 
 ผู้พิการ 
 กลุ่มไวต่อการรับสัมผัส 

- ผู้ท่ีปฏิบัติงานภายในโครงการ 

- โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น 
 กลุ่มโรคท่ีเกิดข้ึนจากสารเคมี 
 กลุ่มโรคท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุทาง

กายภาพ 
 กลุ่มโรคท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุทาง

ชีวภาพ 
 กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจที่

เกิดข้ึนเนื่องจากการทํางาน 
 กลุ่มโรคผิวหนังจากการทํางาน 
 โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง

กระดูกจากการทํางาน 
- โรคไม่ติดต่อ เช่น 
 โรคพิษจากโลหะหนัก 
 มะเร็ง 

- โรคติดต่อ เช่น 
 โรคระบบทางเดินหายใจ 
 โรคนําโดยแมลง ได้แก่ มาลาเรีย 

ไข้เลือดออก เท้าช้าง เป็นต้น 

- สิ่งแวดล้อมทางเคมี เช่น ฝุ่น 
NOx SOx VOCs โลหะหนัก 
สารอินทรีย์ เป็นต้น  

- สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น 
การปนเปื้อนน้ําท้ิงท่ีมีเชื้อโรค
ลงสู่แหล่งน้ํา แมลงหรือสัตว์
พาหะนําโรคชนิดต่างๆ เป็นต้น 

ด้านเศรษฐกิจ-
สังคม 

- การรวมกลุ่มทางสังคม 
- สภาพการมีงานทํา 
- การจ้างงาน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- การติดยาเสพติด 
- พฤติกรรมสุขภาพ 

- การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
- ความขัดแย้งในสังคม 
- ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน 

- ความเครียด วิตกกังวล 
- การติดยาเสพติด 
- โรคเอดส์ 

ด้านบริการ
สาธารณะและ
สาธารณสุข 

- จํานวนสถานบริการทาง
การแพทย์ 

- จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ 
- การบรรเทาสาธารณภัย 
- การจัดการของเสีย 
  (ขยะ สิ่งปฏิกูล) 
- การบริการน้ําด่ืมน้ําใช้ 
- สุขาภิบาลท่ีพักอาศัย 
- อาชีวอนามัย 

- ความเป็นอยู่ท่ีดี เช่น 
 การเข ้าถ ึงระบบการบร ิการ

สาธารณะและได้รับการรักษา 
พยาบาล 

 ความมีจิตใจอันดีงามและเอื้อเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ 

 

ที่มา : ดัดแปลงจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2552 
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ที่มา : ดัดแปลงจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557 

รูปที่ 5-1 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

1. การกลั่นกรอง 
(Screening) 

พิจารณาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
โดยครอบคลุมพนักงานท่ีปฏิบัติงานและประชาชนในกลุ่มเสี่ยง  
-  ระบุพื้นท่ีและประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ 
-  ระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามต่อสุขภาพ 
-  ระบุข้อวิตกกังวลของประชาชนในพ้ืนท่ีและข้อมูลอื่นๆ 

-  ระบุประเด็นสุขภาพท่ีจะทําการประเมินผลกระทบ รวมถึง
กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ี เครื่องมือ และระยะเวลาในการศึกษา 
โดยพิจารณาให้ครอบคลุมปัจจัยกําหนดสุขภาพ 

-  พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น สิ่งคุกคามสุขภาพ การรับสัมผัส ผลกระทบต่อ
สุขภาพ ผลกระทบต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ 

- สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้แสดงข้อห่วง
กังวลและร่วมกําหนดประเด็นการศึกษา 

-  ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพท้ังในระยะก่อสร้างและระยะ
ดําเนินการ โดยการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สังคม 
เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ  

-  ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยใช้แนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

จัดทํารายงานเสนอผู้มีอํานาจในการตัดสินใจต่อการพัฒนา
โครงการหรือนโยบาย  
- แสดงความเช่ือมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทาง

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ 
-  ข้อเสนอแนะและมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และลด

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

5. การติดตามและประเมินผล  
(Monitoring and Evaluation) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรการท่ีไดก้ําหนดไว ้

4. การจดัทํารายงานและให้
ข้อเสนอแนะ (Reporting and 

Recommendation) 

2. การกาํหนดขอบเขตการศึกษา  
(Scoping) 

3. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
(Appraisal) 

การมสี่วนร่วมของประชาชน 
(การจดัประชุมฯ ครั้งท่ี 1)  

การมสี่วนร่วมของประชาชน 
(การจดัประชุมฯ ครั้งท่ี 2)  

การมสี่วนร่วมของประชาชน 
(การสาํรวจความคิดเห็นฯ)  
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ตารางที่ 5-2 ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการขยายกําลังการผลิต ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน 
1.1 การเตรียมพื้นที่และการก่อสร้าง

อาคารส่วนขยาย รวมถึงการ
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์และรับ-ส่ง
คนงานในการก่อสร้าง 

ฝุ่นละอองรวมจากการเปิดหน้าดิน 
การปรับพื้นที่ และการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์และรับ-ส่งคนงานในการ
ก่อสร้าง 
 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 
รวมทั้งผู้ใช้รถในเส้นทางขนส่ง 

โรคระบบทางเดินหายใจ - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

1.2  การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ ์
ในกิจกรรมการก่อสร้าง 

ระดับเสียงจากการใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ในการเตรียมพื้นที่  และ
กิจกรรมการก่อสร้าง 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ คุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุรําคาญจากระดับ
เสียงรบกวน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

1.3  การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การก่อสร้าง และการรับ-ส่ง
คนงานก่อสร้าง 

อุบั ติ เหตุ ที่เกิดจากการคมนาคม
ขนส่ง 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
รวมทั้งผู้ใช้รถในเส้นทางการขนส่ง 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคม
ไม่สะดวก 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 
รวมทั้งผู้ใช้รถในเส้นทางการขนส่ง 

ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคมไม่
สะดวก เกิดความวิตกกังวล หรือความเครียด
ในการเดินทางมากขึ้น 

1.4  การจัดการของเสีย/ 
      ขยะมูลฝอย 

ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรม
การก่อสร้าง 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ การติดเชื้อจากสัตว์นําโรคที่มาจากกอง
ขยะและโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น 
อุจจาระร่วง หรือการได้รับอันตรายจาก
การปนเปื้อนของเสียสู่สิ่งแวดล้อมและ
มนุษย์ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

1.5  การใช้แรงงานก่อสร้างสูงสุดใน
บางช่วง ประมาณ 25 คน ทําให้ 
เกิดการจ้างงาน 13 เดือน 

- การจ้างงานภายในชุมชน  
- การใช้จ่ายของคนงานในการซื้อ
สินค้าในการอุปโภคบริโภคและการ
ขยายตัวธุรกิจท้องถิ่น 

ประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
ที่ตั้งโครงการและภายในจังหวัด
อุบลราชธานี 

รายได้ต่อครัวเรือนและอัตราการจ้างงานที่
เพิ่มขึ้น รวมถึงความต้องการใช้สินค้าใน
การอุปโภคบริโภคและการขยายตัวธุรกิจ
ท้องถิ่น 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 5-2 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพที่อาจเกิดจากการขยายกําลังการผลิต ระยะก่อสร้าง  

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ)     
1.6 การเพิ่มขึ้นหรือย้ายถิ่นเข้ามา

ของคนงานก่อสร้าง 
 
 
 
 

ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน 
และวิถีชีวิตของชุมชนเกิดการรบกวน 

ประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
ที่ตั้งโครงการและภายในจังหวัด
อุบลราชธานี 

ปัญหาทางด้านสังคม การลักทรัพย์ หรือ
การก่ออาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
การแย่งใช้บริการด้านสาธารณูปโภค 
เช่น โรงเรียน ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น 
การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขเนื่องจากมีคนต่างถิ่นเข้ามา
ในพื้นที่ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 โรคติดต่อจากคนงานก่อสร้าง ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและ
สามารถแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่น ๆ ได้ 

 

1.7 ระบบบริการทางด้านสาธารณสุข 
และการเข้าถึงบริการทางด้าน
การแพทย์ 

ความเพียงพอของสถานพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ การแย่งใช้บริการ/การเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลระบบบริการทางด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่ 

- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น  

2. ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง    
2.1 การเตรียมพื้นที่และการก่อสร้าง

อาคารส่วนขยาย 
ฝุ่นละอองรวมจากการเปิดหน้าดิน
และการปรับถมพื้นที่ 

คนงานก่อสร้าง โรคระบบทางเดินหายใจ - ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 

2.2  การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์
ในกิจกรรมการก่อสร้าง 

ระดับเสียงจากการใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ในการเตรียมพื้นที่  และ
กิจกรรมการก่อสร้าง 

คนงานก่อสร้าง คุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุรําคาญจากระดับ
เสียงรบกวน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 5-2 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพที่อาจเกิดจากการขยายกําลังการผลิต ระยะก่อสร้าง  

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)    
2.3  การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ก่อสร้าง และการรับ-ส่งคนงาน
ก่อสร้าง 

อุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง คนงานก่อสร้าง อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 

2.4  อุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้าง  อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
( ทั้ งการกระทํา ที่ ไ ม่ปลอดภัยและ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งเหตุ
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น) 

คนงานก่อสร้าง อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2.5  การเพิ่มขึ้นหรือย้ายถิ่นเข้ามา
ของคนงานก่อสร้าง 

โรคติดต่อในคนงานก่อสร้าง คนงานก่อสร้าง 
 

เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและสามารถ
แพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นๆ ได้ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2.6  การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ/
ความปลอดภัยในการทํางาน/การ
เข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์ 

ความเพียงพอของสถานพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ 

คนงานก่อสร้าง การได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย 
หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิตอาจมี
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความไม่เพียงพอของ
บุคลากรทางการแพทย์ ทําให้การรับ
บริการเกิดความล่ าช้ า  รวมถึงความ
เพียงพอของสวัสดิการด้านสุขภาพต่อ
คนงานก่อสร้าง 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
(จํานวนพนักงาน) 

- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 
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ตารางที่ 5-3 ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการขยายกําลังการผลิต ระยะดําเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน 
1.1 มลพิษทางอากาศจากการขนส่ง 

การจัดเก็บ และการลําเลียง
เชื้อเพลิงแกลบในกระบวนการ
ผลิต 

ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
และชุมชนที่อยู่ในแนวทิศทางลม 

โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ 
การทํางานของปอดลดลง และเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.2 มลพิษทางอากาศจากปล่อง 
ระบายของโรงงานในกิจกรรม
การเดินเครื่องหม้อไอน้ําซึ่งใช้
แกลบเป็นเชื้อเพลิง 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ โรคระบบทางเดินหายใจและโรค
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงทําให้เกิด
ความวิตกกังวลและความเครียด
จากผลกระทบในระยะยาว และก่อให้ 
เกิดความรําคาญจากปัญหาฝุ่นละออง

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.3 มลพิษทางอากาศจากพื้นที่ลาน
กองเถ้าและการขนส่ง 

ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
และชุมชนที่อยู่ในแนวทิศทางลม 

โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ 
การทํางานของปอดลดลง และเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น  

1.4  แหล่งกําเนิดเสียงจากเครื่องจักร
ในกระบวนการผลิต 

เสียงจากอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต (เครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า หม้อไอน้ํา พัดลมเป่าอากาศ 
และเครื่องอัดอากาศ) 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ระบบการได้ยิน รวมถึงคุณภาพชีวิต
ในเรื่อง เหตุรําคาญจากระดับเสียง
รบกวน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพที่อาจเกิดจากการขยายกําลังการผลิต ระยะดําเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1.5  การจัดการขยะมูลฝอยและ 

ของเสียจากกระบวนการ
ผลิต 

ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการ
ดําเนินโครงการ ได้แก่ 
(1) ของเสียทั่วไปตาม พรบ.สาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ การติดเชื้อจากสัตว์นําโรคที่มาจากกองขยะ
และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระ
ร่วงหรือการได้รับอันตรายจากการปนเปื้อน
ของของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

(2) ของเสียจากกระบวนการผลิตตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 (อันตราย 
และไม่อันตราย) 

1.6  การจัดการน้ําเสีย/น้ําทิ้ง (1) ปริมาณน้ําเสียจากกิจกรรมของ
พนักงาน 

ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ําใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

ไ ม่สามารถอุปโภค -บริโภคน้ํ า ใช้ ในพื้นที่  
เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนของน้ําเสียลงสู่
แหล่งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดิน  

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 (2) การจัดการน้ํ า เสีย/น้ํ า ทิ้ งจาก
กระบวนการผลิตและระบบเสริม
การผลิต 

1.7  การคมนาคมขนส่งเชื้อเพลิง 
สารเคมี ของเสีย รวมถึง
การเดินทางของพนักงาน 

 

(1)  อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง 
 

- ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
รวมทั้งผู้ใช้รถในเส้นทางการ
ขนส่ง 

- การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง/
อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่ 
- ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

(2)  ปัญหาการจราจรติดขัด/ 
การคมนาคมไม่สะดวก 

- ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
รวมทั้งผู้ใช้รถในเส้นทางการ
ขนส่ง 

- ปัญหาการจราจรหนาแน่น/การแย่งพื้นที่
ผิวจราจรทําให้พื้นผิวจราจร ชํารุด เกิดความ
เสียหายและไม่สะดวกในการเดินทาง 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพที่อาจเกิดจากการขยายกําลังการผลิต ระยะดําเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1.8  การจ้ า งแร ง ง าน  และการ

เปลี่ยนแปลงของสินค้าและ
บริการในชุมชน  

 

การจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้น และ
การเปลี่ยนแปลงของสินค้าและ
บริการในชุมชน 
 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 
 

 

อัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น/มีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ และความต้องการใช้
สินค้าในการอุปโภคบริโภคและการขยายตัว
ธุรกิจท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่ 
- ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น 

1.9  การเพิ่มขึ้นหรือย้ายถิ่นเข้ามา
ของพนักงานและประชากรแฝง 

ความปลอดภัยของประชาชนใน
ชุมชนและวิถีชีวิตของชุมชนเกิด
การรบกวน 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ปัญหาทางด้านสังคม การลักทรัพย์ หรือ
การก่ออาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด 
เนื่องจากมีคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่ 
- ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น 

1.10 อุบัติเหตุจากกระบวนการผลิต 
ห รือความ เสี่ ย ง ที่ เ กิ ดจาก
กระบวนการผลิต หรือเหตุ
ฉุ ก เฉิน ที่ เกิ ด ขึ้น  (สาร เคมี
รั่วไหล การระเบิดของหม้อไอ
น้ํา และอัคคีภัย) 

อุบัติเหตุที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต (ทั้งการกระทําที่ไม่ปลอดภัย 
และสภาพการณ์ ที่ไม่ปลอดภัย 
รวมทั้งเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น) 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่ 
- ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

1.11 ระบบบริการทางด้านสาธารณสุข 
การเข้า ถึ งบริการทางด้ าน
การแพทย์ และการจัดสวัสดิการ
ด้านสุขภาพของโครงการ 

ความเพียงพอของสวัสดิการด้าน
สุขภาพ สถานพยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ การแย่งใช้บริการ/การเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลระบบบริการทางด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่ 

- ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพที่อาจเกิดจากการขยายกําลังการผลิต ระยะดําเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบต่อพนักงานโครงการ    
2.1 การจัดเก็บเชื้อเพลิงแกลบ 

และการลําเลียงเชื้อเพลิงไป
ยังหม้อไอน้ํา  

 

- ฝุ่นละออง 
- สภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัย เช่น 
อุบัติเหตุจากการถูกรถตักชน/ทับ 

 

พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ - โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การทํางาน
ของปอดลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
โรค หัวใจ 

- อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือสูญเสีย
อวัยวะ พิการ เสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สิน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2.2 กระบวนการผลิตไอน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มลพิษทางอากาศ  
- (เถ้าหนัก/เถ้าเบา) 
- น้ําระบายทิ้ง (Blow down water) 
จากหม้อไอน้ําและหอหล่อเย็น 

- ความร้อน 
- ระดับเสียง 
- อุบัติเหตุที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
ได้แก่ หม้อไอน้ําระเบิด กังหันไอน้ํา
ระเบิด หัวจ่ายไอน้ําและท่อส่งไอน้ํา
ระเบิด 

พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ - โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การทํางาน
ของปอดลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
โรค หัวใจ 

- การปนเปื้อนของของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม
และมนุษย์ 

- ไม่สามารถอุปโภค-บริโภคน้ําใช้ในพื้นที่ เนื่องจาก
อาจเกิดการปนเปื้อนของน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํา
ผิวดินและน้ําใต้ดิน  

- อาจทําให้เป็นลมแดด เพลียแดด เป็นตะคริว
แดด และเหนื่อยล้า 

- ระบบการได้ยิน 
- อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือสูญเสีย
อวัยวะ พิการ เสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สิน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพที่อาจเกิดจากการขยายกําลังการผลิต ระยะดําเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.3 กระบวนการผลิตไฟฟ้า - ความร้อน 

- อุบัติเหตุที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
ได้แก่ เครื่องกําเนิดไฟฟ้าระเบิด 

พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ - อาจทําให้เป็นลมแดด เพลียแดด เป็นตะคริว
แดด และเหนื่อยล้า 

- อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สิน

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2.4 การใช้สารเคมีในระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ํา ระบบผลิตไอน้ํา
ระบบหล่อเย็น และการจัดเก็บ
สารเคมี 

- การสัมผัสสารเคมี 
- อุบัติเหตุที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

(ทั้งการกระทําที่ไม่ปลอดภัย และ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้ง
เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น) 

พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ - เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ระบบทางเดิน
หายใจ แต่ถ้าหากได้รับสัมผัสในระยะยาว
อันตรายที่เกิดจากสารเคมีนั้นย่อมทวีความ
รุนแรงขึ้น 

- อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สิน

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2.5 พื้นที่ลานกองเถ้าและการขนส่ง ฝุ่นละอองรวม (TSP) พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ - โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การทํางาน
ของปอดลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหัวใจ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2.6 การจัดการขยะมูลฝอยและ 
ของเสียจากกระบวนการผลิต 

ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการ
ดําเนินโครงการ ได้แก่ 
(1) ของเสียทั่วไปตาม พรบ.สาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 

พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ - การติดเชื้อจากสัตว์นําโรคที่มาจากกองขยะ
และโรคเกี่ ยวกับทาง เ ดินอาหาร  เช่น 
อุจจาระร่วงหรือการได้รับอันตรายจากการ
ปนเปื้อนของของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม
และมนุษย์ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

(2) ของเสียจากกระบวนการผลิตตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 (อันตราย 
และไม่อันตราย) 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพที่อาจเกิดจากการขยายกําลังการผลิต ระยะดําเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.7 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา/

RO 
ตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
 

พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ - ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้นสู่สิ่งแวดล้อม 
- คุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุรําคาญจาก
กลิ่นรบกวน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

 
2.8 การจัดการน้ําเสีย/น้ําทิ้ง 
 

ปริมาณน้ําเสียจากกิจกรรมของพนักงาน พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น 
อหิวาตกโรค บิด และท้องเสีย รวมทั้ง
คุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุรําคาญจากกลิ่น
รบกวน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2.9  การคมนาคมขนส่ งสารเคมี   
ของเสีย และการเดินทางของ
พนักงาน 

อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง 
 

พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคม
ไม่สะดวก 

ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 
รวมทั้งผู้ ใช้รถในเส้นทางการ
ขนส่ง 

ปัญหาการจราจรหนาแน่น/การแย่ง
พื้นที่ผิวจราจรทําให้พื้นผิวจราจร ชํารุด 
เกิดความเสียหายและไม่สะดวกในการ
เดินทาง 

2.10  อุบัติเหตุจากกระบวนการผลิต 
หรื อความ เสี่ ย ง ที่ เกิ ดจาก
กระบวนการผลิต  หรือเหตุ
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น  

       (สารเคมีรั่วไหล และอัคคีภัย) 

อุบัติเหตุที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
( ทั้งการกระทํา ที่ไม่ปลอดภัย และ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งเหตุ
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น) 

พนักงาน/ประชาชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2.11  การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ/
ความปลอดภัยในโรงงาน/ 
การเข้า ถึงบริการทาง ด้าน
การแพทย์ 

ความเพียงพอของระบบบริการสาธารณสุข พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ การได้ รับอันตรายจากการบาดเจ็บ 
เจ็บป่วย หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ 
เสียชี วิตอาจมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ความไ ม่ เ พียงพอของบุคลากรทาง
การแพทย์ ทําให้การรับบริการเกิดความ
ล่าช้า รวมถึงความเพียงพอของสวัสดิการ
ด้านสุขภาพต่อคนงานก่อสร้าง 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลระบบบริการทางด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่ 

- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2562
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โทรศัพท์  :  089 9431665 
 
โทรศัพท์  :  089 2831764 
 
 

attaponqa@gmail.com 
 
wimonmasqa@gmail.com 
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 คุณกนกพล มหันต์ 
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แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

โทรศัพท์ :  02-373-7799   
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               ต่อ 3302 
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 คุณณัฐธิดา จันทรมนตรี 
(ผู้ประสานงานด้านการมีส่วนร่วม) 

nattida.c@tet1995.com  
 

 
 

 

 
 
 


