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เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
ต่อการจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการโรงงานผลิตน้ าตาล ของบริษัท น้ าตาลบ้านโป่ง จ ากัด 

1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาของโครงการ 

บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 บนพ้ืนที่ 740 ไร่ มีทุนจนทะเบียนครั้งแรก 150 
ล้านบาท และเพ่ิมขึ้นเป็น 250 ล้านบาทในภายหลัง วัตถุประสงค์หลัก คือ การผลิตน้้าตาลจากอ้อยเพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการผลิต คือ กากน้้าตาล 
ชานอ้อย และกากตะกอนหม้อกรอง โดยในปี พ.ศ. 2517 โรงงานน้้าตาลบ้านโป่ง ได้เริ่มท้าการหีบอ้อยโดยมี
ก้าลังการผลิต 8,000 ตันต่อวัน และปัจจุบันมีก้าลังการผลิต 14,000 ตันต่อวัน สามารถผลิตน้้าตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ได้เฉลี่ย 16,000-17,000 กระสอบต่อวัน ส้าหรับการผลิตน้้าตาลทรายขาวในระยะเริ่มแรกนั้น บริษัท 
น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ได้น้าระบบ Talofloc มาใช้ในการฟอกสี ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้มีการเปลี่ยนระบบ
การผลิตเป็นระบบฟอกสีด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
และเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีปริมาณก้าลังการผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคทั้งภายในประเทศและส่งออก  
ในปี พ.ศ. 2526 บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด จึงได้น้าเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมาพัฒนาการผลิตน้้าตาล
ทรายขาวและน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยแยกส่วนผลิตน้้าตาลดิบ ซึ่งเป็นโรงงานแรกในประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2539-2540 บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด มีความภูมิใจที่ได้น้าเทคโนโลยีการผลิตน้้าตาลไปสร้าง
โรงงานผลิตน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนับเป็นการเผยแพร่ชื่อเสีย งของบริษัทฯ และ
ประเทศไทยอีกทางหนึ่ง 

จากประสบการณ์ของบริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ที่ได้สร้างโรงงานผลิตน้้าตาลทรายและเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจน้้าตาลมานาน ท้าให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้้าตาลเรื่อยมา แต่เนื่องจากที่ตั้ง
โรงงานของบริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ในพ้ืนที่อ้าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และพ้ืนที่ใกล้เคียง มีพ้ืนที่
จ้ากัด ซึ่งท้าให้มีอุปสรรคดังนี้ 

1) มีโรงงานน้้าตาลหลายแห่งในพ้ืนที่เดียวกัน ท้าให้มีการแข่งขันด้านการจัดหาวัตถุดิบที่มีจ้ากัด 

2) ขาดแคลนแรงงานในการปลูกอ้อยและตัดอ้อย ซึ่งท้าให้วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ 

3) เครื่องจักรและเทคโนโลยีเก่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

4) โรงงานเดิมไม่รองรับต่อการขยายก้าลังการผลิต และเทคโนโลยีแบบใหม่ 

ในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร โดย
ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย (สอน.) ได้ก้าหนดเกณฑ์การตั้งหรือขยายโรงงานน้้าตาลทราย
ทั่วประเทศต้องมีระยะห่างจากเขตโรงงานน้้าตาลที่ตั้งอยู่หรือได้รับสิทธิ์ไว้ก่อนแล้วในรัศมี 50 กิโลเมตร 
ดังนั้น บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด จึงมีนโยบายในการขยายก้าลังการผลิตและขยายธุรกิจ โดยไปตั้งใหม่ที่
ต้าบลโนนสวรรค์ อ้าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งปัจจุบันโรงงานผลิตน้้าตาลได้รับสิทธิ์ตั้งโรงงานผลิต
น้้าตาลที่ก้าลังการผลิต 24,000 ตันต่อวัน จากคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย (สอน.) ที่อก 0609/3551 
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ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ หนังสือรับรองการตั้งโรงงานผลิตน้้าตาลฉบับดังกล่าว มิได้หมายความว่า
โครงการจะสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้โดยทันที แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องก่อนและได้รับ
การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงจะสามารถด้าเนินการได้ 

จากข้อก้าหนดดังกล่าวข้างต้นโครงการต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดโครงการ กิจการ หรือการด้าเนินการ  
ซึ่งต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท้า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง เมื่อวันที่ 
4 มกราคม พ.ศ. 2562) ได้ก้าหนดให้การด้าเนินโครงการหรืออุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้้าตาล  
ทุกขนาด (การท้าน้้าตาลทรายดิบ น้้าตาลทรายขาว และน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์) ต้องจัดท้ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบกิจการหรือขั้นตอนการขอ
อนุญาตประกอบกิจการ เสนอต่อส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
เพ่ือให้คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ พิจารณาโดยบริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ได้มอบหมายให้ บริษัท 
เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด (บริษัทที่ปรึกษา) เป็นผู้ศึกษาและจัดท้ารายงานการประ เมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือน้าเสนอต่อ สผ. ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการด้าเนินงาน ตลอดจนขนาดและรายละเอียดต่าง ๆ 
ของโครงการ เช่น ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 

2) เพ่ือศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงในด้าน
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต เพ่ือบ่งชี้
ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมอ่ืน  ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

3) เพ่ือให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยน้าข้อคิดเห็นที่ได้มาประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4) เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการด้าเนินงานของโครงการต่อพ้ืนที่ศึกษาทั้ง
ในด้านปริมาณและคุณภาพ และก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ทั้งหมดเพ่ือให้การปฏิบัติตามมาตรการเป็นแผนที่สามารถป้องกันและลดปัญหาได้  

5) เพ่ือเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและด้าเนินการ 
ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและสภาพ
พ้ืนที่ในปัจจุบัน และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อหน่วยงานอนุญาต เพ่ือ
เป็นเอกสารประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการต่อหน่วยงานอนุญาตต่อไป 
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2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 พื้นที่ตั้งโครงการ 

2.1.1   ขอบเขตพื้นที่ศึกษาและบริเวณโดยรอบ 

  โรงงานผลิตน้้าตาล ของบริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ตั้งอยู่ที่ต้าบลโนนสวรรค์ อ้าเภอปทุมรัตต์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีพ้ืนที่การใช้ประโยชน์รวม 589.18 ไร่ โดยโรงงานน้้าตาลมีพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ประมาณ 505.75 ไร่ และพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานผลิตน้้าตาล 83.43 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ของ
โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังรูปที่ 2.1.1-1 มีรายละเอียดดังนี้ 

ทิศเหนือ  จรดพื้นที่เกษตรกรรม (ปลูกข้าว) และถัดไปเป็นถนนสาธารณประโยชน์  

ทิศใต ้  จรดถนนสาธารณประโยชน์และถัดไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (ปลูกข้าว) 

ทิศตะวันตก จรดถนนสาธารณประโยชน์และถัดไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (ปลูกข้าว) 

ทิศตะวันออก จรดถนนอรุณประเสริฐ (ทางหลวงหมายเลข 202) 

2.1.2 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 โครงการมีการจัดวางผังอาคารส้าหรับติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอาคารที่ท้าการ
และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.1.2-1 และสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใน
โครงการแสดงดังตารางท่ี 2.1.2-1 

 



-4- 

 
รูปที่ 2.1.1-1 รูปที่ตั้งโครงการและขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
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ตารางที่ 2.1.2-1  สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการ  

การใช้ประโยชน์พื้นท่ี 
พ้ืนท่ี 

ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ 
พ้ืนท่ีส่วนของโรงงานผลิตน้ าตาล    
1. ส้านักงาน/โรงอาหาร 2,700 1.69 0.33 

1.1 ส้านักงาน 1,920 1.20 0.23 
1.2 โรงอาหาร 540 0.34 0.07 
1.3 พื้นที่บริการรอบอาคาร 240 0.15 0.03 

2. อาคารเก็บพัสดุ 1,300 0.81 0.16 
3. ลานจอดรถอ้อย 107,750 67.34 13.30 
4. พื้นที่อาคารส่วนการผลิต 19,850 12.41 2.45 

4.1 ส่วนเคร่ืองจักรลูกหีบ 4,200 2.63 0.52 
4.2 อาคารควบคุมลูกหีบ 720 0.45 0.09 
4.3 อาคารหม้อต้ม 2,176 1.36 0.27 
4.4 อาคารหม้อกรอง 1,350 0.84 0.17 
4.5 อาคารปูนขาว 288 0.18 0.04 
4.6 อาคารหม้อเคี่ยว 4,096 2.56 0.50 
4.7 พื้นที่วางเคร่ืองจักรส้าหรับงานซ่อมบ้ารุงประจ้าปี 7,020 4.39 0.86 

5. ส่วนงานซ่อมบ้ารุง 2,125 1.33 0.26 
5.1 อาคารซ่อมบ้ารุง 625 0.39 0.09 
5.2 อาคารยานยนต ์ 1,280 0.80 0.14 
5.3 พื้นที่วางเคร่ืองจักรส้าหรับงานซ่อมบ้ารุงประจ้าป ี 220 0.14 0.03 

6. อาคารเก็บสารเคมีและห้องวิเคราะห์ 580 0.36 0.07 
7. อาคารเก็บผลิตภัณฑ ์ 18,250 11.41 2.26 

7.1 อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ 1 2,000 1.25 0.25 
7.2 อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ 2 2,000 1.25 0.25 
7.3 อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ 3 2,000 1.25 0.25 
7.4 อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ 4 2,000 1.25 0.25 
7.5 อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ 5 2,000 1.25 0.25 
7.6 อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ 6 2,000 1.25 0.25 
7.7 อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ 7 2,000 1.25 0.25 
7.8 อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ 8 2,000 1.25 0.25 
7.9 พื้นที่วางเคร่ืองจักรส้าหรับงานซ่อมบ้ารุงประจ้าปี 2,250 1.41 0.26 

8. บ่อเก็บน้้าดิบ 45,425 28.39 5.60 
9. บ่อหน่วงน้้าฝน 14,600 9.13 1.80 
10. บ่อน้้าคอนเดนเซอร์ 85,000 53.13 10.50 
11. ลานถังเก็บกากน้้าตาล 10,665 6.67 1.32 
12. พื้นที่จัดการขยะ 495 0.30 0.06 
13. ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 90,176 56.36 11.15 
14. ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 3,600 2.25 0.44 
15. แปลงอ้อยสาธิต 5,000 3.13 0.62 
16. พื้นที่หอหล่อเย็น 2,800 1.75 0.35 
17. พื้นที่สีเขียว / แปลงเพาะช้ากล้าไม้ 88,980 55.61 11.00 
18. พื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ และอื่น ๆ 309,896 193.68 38.30 

รวมพ้ืนท่ีโรงงานผลติน้ าตาล 809,192 505.75 100 
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ตารางที่ 2.1.2-1 (ต่อ) สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ  

การใช้ประโยชน์พื้นที ่
พ้ืนที่ 

ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ 
พ้ืนที่ส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย)    
1. บริเวณหม้อไอน้้า 1 1,440 0.90 1.08 
2. บริเวณหม้อไอน้้า 2 1,440 0.90 1.08 
3. บริเวณหม้อไอน้้า 3 1,440 0.90 1.08 
4. บริเวณหม้อไอน้้า 4 1,440 0.90 1.08 
5. พื้นทีล่านกองชานอ้อย 70,330 43.96 52.69 
6. สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบหลังคาปกคลุม 1 1,710 1.07 1.28 
7. สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบหลังคาปกคลุม 2 1,710 1.07 1.28 
8. สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบหลังคาปกคลุม 3 1,710 1.07 1.28 
9. สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบหลังคาปกคลุม 4 1,710 1.07 1.28 
10. ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย 1 1,950 1.22 1.46 
11. ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย 2 1,950 1.22 1.46 
12. อาคารควบคุมโรงไฟฟ้า 1 400 0.25 0.30 
13. อาคารผลิตไฟฟ้า 1 720 0.45 0.54 
14. อาคารควบคุมโรงไฟฟ้า 2 400 0.25 0.30 
15. อาคารผลิตไฟฟ้า 2 720 0.45 0.54 
16. อาคารควบคุมโรงไฟฟ้า 3 255 0.16 0.19 
17. อาคารผลิตไฟฟ้า 3 460 0.29 0.34 
18. ถังขี้เถ้า 580 0.36 0.43 
19. พื้นที่ลานกองขี้เถ้า 1,800 1.13 1.35 
20. บ่อดักน้้าชะขี้เถ้าและกองชานอ้อย  1,991 1.24 1.49 
21. พื้นที่หอหล่อเย็น 1,495 0.93 1.12 
22. ส่วนงานผลิตน้้า 1,645 1.03 1.23 
23. หน่วยงานซ่อมบ้ารุง 1,120 0.70 0.84 
24. ส่วนงานเก็บสารเคมี 290 0.18 0.22 
25. บ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าท้ิงที่ 2 1,554 0.97 1.17 
26. พื้นที่สีเขียว 18,608 11.63 13.94 
27. พื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ และอื่น ๆ 14,612 9.13 10.95 

รวมพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 133,480 83.43 100 
รวมท้ังหมด 942,672 589.18 - 

ที่มา : บริษัท น้้าตาลบา้นโป่ง จ้ากัด, 2562 
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รูปที่ 2.1.2-1 ผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงงานผลิตน้้าตาล 
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2.2 วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 

1) วัตถุดิบ อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักของโครงการในการผลิตน้้าตาล ซึ่งโครงการมีก้าลังการผลิต 
24,000 ตันอ้อย/วัน (แต่ละฤดูหีบมีการหีบอ้อยโดยรวมประมาณ 120 วัน/ปี) โครงการรับซื้ออ้อยโดยส่วน
ใหญ่จากเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษัทฯ จ้านวน 10 เขตส่งเสริม ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม รวมจ้านวน 8 อ้าเภอ โดยในปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างด้าเนินการส่งเสริม
การปลูกอ้อยภายในพ้ืนที่เขตส่งเสริมฯ พ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยแสดงดังตารางท่ี 2.2-1  

จากข้อมูลความเหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าวและอ้อยของส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า พ้ืนที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 4,900,000 ไร่ มีพ้ืนที่เหมาะสมสูงสุดและปานกลางในการปลูกอ้อย ประมาณ 1 ,400,000 ไร่  
(ร้อยละ 28.57 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) แสดงดังรูปที่ 2.2-1 และมีพ้ืนที่เหมาะสมสูงสุดในการปลูกข้าวประมาณ 
580,000 ไร่ (ร้อยละ 11.83 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) แสดงดังรูปที่ 2.2-2 ซึ่งโครงการมีนโยบายไม่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยในพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวสูงสุด ดังนั้นจึงมีพ้ืนที่ส้าหรับเกษตรทางเลือกที่เหมาะสมต่อการ
ส่งเสริมการปลูกอ้อย ประมาณ 1 ,340,000 ไร่ (ร้อยละ 27.35 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) แสดงดังรูปที่ 2.2-3 
อย่างไรก็ตาม โครงการมีก้าลังการผลิตสูงสุด 24,000 ตันอ้อย/วัน ต้องการปริมาณอ้อยทั้งสิ้น 2,880,000 ตัน 
ซึ่งการผลิตอ้อยให้ได้ปริมาณดังกล่าวใช้พ้ืนที่ส้าหรับปลูกอ้อยเพียง 288,000 ไร่ (ร้อยละ 21.49 ของพ้ืนที่
เหมาะสมต่อการปลูกอ้อย) เท่านั้น 

ทั้งนี้ จากปริมาณความต้องการพ้ืนที่ปลูกอ้อยตามความสามารถในการผลิตสูงสุดของโครงการ 
และด้วยความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง การส่งเสริมการปลูกอ้อย รวมทั้งการแนะน้าให้เกษตรกรน้าพ้ืนที่ที่ไม่
เหมาะสมในการปลูกพืชเกษตรอ่ืน ๆ หรือพ้ืนที่ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่มีความเหมาะสมมาใช้ในการปลูกอ้อย
แทนเพ่ือความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของเกษตรกร โดยการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกอ้อยจะด้าเนินการให้
สอดคล้องตามนโยบายของภาครัฐ 

2) สารเคมี รายละเอียดสารเคมีที่ใช้ในโครงการ ซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่จะถูกใช้ในระบบเสริมการผลิต
และระบบสาธารณูปโภคของโครงการ เช่น การท้าน้้าอ้อยใสในกระบวนการผลิตน้้าตาลทรายดิบ การตกตะกอน
ในระบบบ้าบัดน้้าเสีย เป็นต้น โดยมีรายละเอียดปริมาณการใช้ แหล่งที่มา สถานที่จัดเก็บและการใช้ประโยชน์
ของวัตถุดิบและสารเคมี แสดงดังตารางท่ี 2.2-2 

3) ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตของโครงการ คือ น้้าตาลทรายดิบ 
(Raw Sugar) ในช่วงหีบอ้อยสามารถผลิตได้ประมาณ 2 ,819 ตัน/วัน ซึ่งน้้าตาลทรายดิบที่ผลิตได้จะถูก
ล้าเลียงด้วยรถพ่วง 18 ล้อ น้าไปเทกองเก็บไว้ในโกดังเก็บน้้าตาลทรายดิบ ทั้งนี้ น้้าตาลทรายดิบส่วนหนึ่งจะ
ถูกขนส่งเพ่ือน้าไปผลิตเป็นน้้าตาลทรายขาว และอีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งจ้าหน่ายเป็นน้้าตาลโควต้า ค ยังตลาด
ต่างประเทศ ส้าหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้้าตาลทรายดิบ ได้แก่ กากน้้าตาล 
(molasses) ชานอ้อย (bagasse) และกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) โดยรายละเอียดปริมาณการใช้ 
แหล่งที่มา สถานที่จัดเก็บและการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบ สารเคมี เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้  
แสดงดังตารางท่ี 2.2-2 
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ตารางท่ี 2.2-1 แหล่งปลูกอ้อยรอบโครงการและท่ีตั้งเขตส่งเสริมการปลูกอ้อยของโครงการ 

ล าดับ ที่ต้ังเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย 
เขตส่งเสริม 
การปลูกอ้อย 

แหล่งอ้อยรอบเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย 
ระยะห่าง 

จากโครงการ 
(กิโลเมตร) 

เส้นทางขนส่งอ้อย 
(หมายเลขทางหลวง) 

1. ต้าบลโนนสวรรค์ อ้าเภอปทุมรัตต ์จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ้าเภอปทุมรตัต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 5.8 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2392 

2. ต้าบลดู่น้อย อ้าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ้าเภอจตรุพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 23.7 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2269 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2392 

3. ต้าบลดงครั่งน้อย อ้าเภอเกษตรวสิัย จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ้าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 12.2 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
- ทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 3074 

4. ต้าบลเวยีงชัย อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสยั จังหวัดมหาสารคาม เขต 4 อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสยั จังหวัดมหาสารคาม 21.2 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
5. ต้าบลนาดูน อ้าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เขต 5 อ้าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 30.4 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2040 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2269 

6. ต้าบลหัวเรือ อ้าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เขต 6 อ้าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 34.5 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2040 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2269 

7. ต้าบลดงเมืองน้อย อ้าเภอยางสสีุราช จังหวัดมหาสารคาม เขต 7 อ้าเภอยางสสีุราช จังหวัดมหาสารคาม 38.5 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 

8. ต้าบลศรีสมเด็จ อ้าเภอศรสีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 8 อ้าเภอศรสีมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 46.15 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2392 

9. ต้าบลดู่ใหญ่ อ้าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 9 อ้าเภอปทุมรตัต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 14.3 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2269 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2392 

10. ต้าบลฝาง อ้าเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 10 ต้าบลฝาง อ้าเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด 11.7 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2269 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2392 

ที่มา :  บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด, 2562 
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รูปที่ 2.2-1 พ้ืนที่เหมาะสมสูงสุดในการปลูกอ้อยภายในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ 
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รูปที่ 2.2-2 พ้ืนที่เหมาะสมสูงสุดในการปลูกข้าวภายในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบท่ีตั้งโครงการ 
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รูปที่ 2.2-3 พ้ืนที่ส้าหรับเกษตรทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อการส่งเสริมการปลูกอ้อยภายในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ 
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ตารางที่ 2.2-2 ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภณัฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

วัตถุดิบ / สารเคมี / ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน ์ ปริมาณ วิธีการขนส่ง / การกักเก็บ 
ประเภทรถ
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง 

1. วัตถุดิบ 
1.1 อ้อย 

 
- เป็นวัตถุดิบในการผลติน้้าตาล 

ทรายดิบ 

 
24,000  
ตันต่อวัน 

 
รถบรรทุกจอดรถในพื้ นที่ โครงการที่ จัด เตรียมไว้
ประมาณ 67.34 ไร่ เพื่อรอเทอ้อยเข้าสู่กระบวนการ
ผลิต (มีความสามารถในการรองรับรถบรรทุกอ้อย 
ไม่น้อยกว่า 1,300 คัน) 

 
รถบรรทุก 

 
1,200 เที่ยวต่อวัน 

2. สารเคมี 
2.1 ปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์)  

ชนิดผง 

 
- ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้้าอ้อย

ในขั้นตอนการท้าน้้าอ้อยใส เพื่อการ
ผลิตน้้าตาลทรายดิบ 

 
14.5 ตันต่อวัน 

 
- ขนส่งด้วยรถบรรทุกปูนผง (รถเต้าปูน) และเก็บพักใน

ไซโล ขนาด 100 ตัน จ้านวน 2 ไซโล ภายนอกอาคาร
ผสมน้้าปูน  

 
รถบรรทุก 

 
1 เที่ยวต่อ 2 วัน 

2.2 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(ความเข้มข้น 50%) 

- ผสมน้้าล้างหม้อต้ม 2.7 ตันต่อวัน - ขนส่งด้วยรถบรรทุกสารเคม ีและถ่ายเก็บพักภายในถัง
ขนาด 120 ลบ.ม. ภายในอาคารเก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 6 เทีย่วต่อเดือน 

2.3 โพลีอะคลลีาไมด์ (โพลเีมอร์) 
(น้้ายาพักใส Flocculants) 

- เป็นสารช่วยรวมตะกอนในข้ันตอนการ
ท้าใสน้้าอ้อย 

192 กก.ต่อวัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงขนาด 25 กก.  
ด้วยรถบรรทุก และเก็บภายในอาคารเก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 2 เที่ยวต่อฤดูหีบ 

2.4 เอทานอล (ความเข้มข้น 98%) - ใช้เตรียมสารช่วยเคี่ยวน้้าตาล (Slurry 
Seed) 

24 ลิตรต่อวัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถังขนาด 20 กก.  
ด้วยรถบรรทุก และเก็บภายในอาคารเก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 1 เที่ยวต่อฤดูหีบ 

3. สารเคมีที่ใช้ในการตกตะกอน 
3.1 คลอรีน (ความเข้มข้น 10%) 

 
- ใช้ท้าลายสารอินทรีย์ เช้ือโรค และ

เหล็ก (Fe2+) 

 
0.7 กก.ต่อวัน 

 
- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถังพลาสติกขนาด 20 กก.  

และเก็บพักภายในอาคารจัดเก็บสารเคมี 

 
รถบรรทุก 

 
1 เที่ยวต่อเดือน 

3.2 สารโพลีอะลูมินมัคลอไรด:์ 
PAC (ความเข้มข้น 30%) 

- ใช้ในการรวมตะกอน 0.6 กก.ต่อวัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกขนาด 25 กก.  
และเก็บพักภายในอาคารจัดเก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 1 เที่ยวต่อเดือน 

3.3 สารช่วยจับกลุ่มอนภุาค: 
Flocculation Polymer 

- ใช้ในการรวมตะกอน 0.12 กก.ต่อวัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกขนาด 25 กก.  
และเก็บพักภายในอาคารจัดเก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 1 เทีย่วต่อเดือน 
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ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลติภณัฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

วัตถุดิบ / สารเคมี / ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน ์ ปริมาณ วิธีการขนส่ง / การกักเก็บ 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่ในการขนส่ง 

4. สารเคมีที่ใช้ในระบบหอหล่อเย็น 
4.1 สารละลายก้ามะถัน : H2SO4 

(ความเข้มข้น 98%) 

 
- ควบคุมความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ของน้้าในระบบหล่อเย็น 

 
40 กก.ต่อวัน 

 
- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 30 กก. ด้วย

รถบรรทุก และเก็บพักภายในอาคารจัดเก็บสารเคมี 

 
รถบรรทุก 

 
1 เที่ยวต่อเดือน 

4.2 สารป้องกันการกัดกร่อนและ
ตะกรันในระบบหล่อเย็น 
(Polyvap 900 FG) 

- ป้องกันการกัดกร่อนและตะกรันใน
ระบบหล่อเย็น 

150 กก.ต่อวัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 20 กก. ด้วย
รถบรรทุก และเก็บพักภายในอาคารจัดเก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 1 เที่ยวต่อเดือน 

4.3 สารก้าจัดตะไคร่และแบคทีเรียใน
ระบบหล่อเย็น (Biotreat CS) 

- ใช้ก้าจัดตะไคร่และแบคทีเรียในระบบ
หล่อเย็น 

142 กก.ต่อวัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 20 กก. ด้วย
รถบรรทุก และเก็บพักภายในอาคารจัดเก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 1 เที่ยวต่อเดือน 

4.4 สารก้าจัดตะไคร่และแบคทีเรียใน
ระบบหล่อเย็น (Biotreat 800 FG) 

- ใช้ก้าจัดตะไคร่และแบคทีเรียในระบบ
หล่อเย็น 

180 กก.ต่อวัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 20 กก. ด้วย
รถบรรทุก และเก็บพักภายในอาคารจัดเก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 1 เที่ยวต่อเดือน 

4.5 สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์  
(ความเข้มข้น 10%) 

- ฆ่าเช้ือในน้้าของระบบหล่อเย็น 100 กก.ต่อวัน - ขนส่งด้วยรถบรรทุกสารเคม ีและถ่ายเก็บพักภายในถัง
ขนาด 120 ลบ.ม. ภายในอาคารจัดเก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 2 เที่ยวต่อเดือน 

5. ผลิตภัณฑ ์
5.1 น้้าตาลทรายดิบ 

 
- จ้าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ

โครงการ 

 
2,819 ตันต่อวัน 

 
- เก็บพักในโกดักเก็บผลิตภัณฑ์ก่อนน้าไปจ้าหน่าย 

 
รถบรรทุก 

 
90 เที่ยวต่อวัน 

(1,800 ตันต่อวัน) 
6. ผลพลอยได้ที่ถือเป็นสิ่งปฏิกูล  

 และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
6.1 กากน้้าตาล 

 
 

- เป็ นผลิตภัณ ฑ์ พลอยได้ ที่ น้ าไป
จ้าหน่ายต่อไป 

 
 

1,243 ตันต่อวัน 

 
 
- น้าไปพักท่ีถังเก็บกากน้้าตาลก่อนน้าไปจ้าหน่าย 

 
 

รถบรรทุก 

 
 

30 เที่ยวต่อวนั 
(600 ตันต่อวัน) 

6.2 ชานอ้อย - เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่น้าไปเป็น
เช้ือ เพลิ งส้ าหรับหม้อไอน้้ าของ
โรงไฟฟ้า 

6,480 ตันต่อวัน - น้าไปกองพักที่ลานกองชานอ้อย ก่อนทยอยน้าไปเป็น
เชื้อเพลิงส้าหรับหม้อไอน้้าของโรงไฟฟ้า 

สานพาน
ล้าเลียง 

- 

6.3 กากตะกอนหม้อกรอง  - เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่แจกจ่าย
และจ้าหน่ายให้เกษตรกร 

1,080 ตันต่อวัน - น้าไปกองพักที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง ก่อน
แจกจ่ายและจ้าหน่ายให้เกษตรกร 

รถบรรทุก 70 เที่ยวต่อวัน 
(1,080 ตันต่อวัน) 
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2.3 การขนส่ง 

1) ระยะก่อสร้าง 

 โครงการก้าหนดแผนงานประมาณ 18 เดือน มีกิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง/เครื่องจักร
ด้วยรถบรรทุกสูงสุดประมาณ 100 เที่ยว/วัน (คิดไปและกลับ) และมีการขนส่งคนงานเข้าสู่พ้ืนที่โครงการโดย
รถยนต์ส่วนบุคคลสูงสุดประมาณ 6 เที่ยว/วัน (คิดไปและกลับ) และรถโดยสารขนาดเล็ก 40 เที่ยว/วัน (คิดไป
และกลับ) กิจกรรมขนส่งข้างต้นจะใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 202 เพ่ือเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ 

2) ระยะด าเนินการ 

 กิจกรรมที่ท้าให้เกิดการขนส่ง ได้แก่ การขนส่งวัตถุดิบ การขนส่งสารเคมี การขนส่งของเสีย การ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ รวมถึงการเดินทางของพนักงาน ซึ่งการขนส่งใช้ทางหลวงหมายเลข 
202 214 219 2040 2269 2392 และทางหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดหมายเลข 3074 เพ่ือเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ 
ส้าหรับปริมาณการขนส่งจากการด้าเนินโครงการแสดงดังตารางท่ี 2.3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) รถขนวัตถุดิบ (อ้อย)  ในการขนส่งอ้อยเข้าสู่พื้นที่โครงการจะใช้รถบรรทุกหกล้อ รถบรรทุก
สิบล้อ และรถเทรลเลอร์ (รถลากจูงและรถพ่วง 18 ล้อ) ผ่านเส้นทางหลวงหมายเลข 202 214 219 2040 
2269 2392 และทางหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดหมายเลข 3074 คาดกการณ์ว่าจะมีรถขนส่งอ้อยเฉลี่ย ประมาณ 
วันละ 1,200 คัน/วัน โดยโครงการได้จัดให้มีลานจอดรถบรรทุกอ้อยขนาดพ้ืนที่ประมาณ 67.34 ไร่ สามารถ
รองรับรถบรรทุกได้ประมาณ 1,300 คัน ซึ่งในการจัดระบบการขนส่งอ้อยเข้าสู่พ้ืนที่โครงการนั้นจะเป็นการ
บริหารจัดการแบบระบบคิวล็อค 

(2) สารเคมี มีปริมาณการขนส่งสารเคมี (อ้างถึงตารางที่ 2.2-2) บริษัทที่ปรึกษาจะคิดค้านวณ
กิจกรรมการขนส่งสารเคมีทั้ง 12 ชนิดพร้อมกันใน 1 วัน จึงมีปริมาณเที่ยวในกรณีนี้ 1 คัน/วัน ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาเที่ยวการเดินรถทั้งขาไป-ขากลับ พบว่า มีจ้านวน 2 เที่ยว/วัน และก้าหนดให้มีการขนส่ง 20 ชั่วโมง/
วัน 

(3) ผลิตภัณฑ์ มีปริมาณการขนส่งผลิตภัณฑ์ 45 คัน/วัน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเที่ยวการเดินรถทั้ง
ขาไป-ขากลับ พบว่า มีจ้านวน 90 เที่ยว/วัน และก้าหนดให้มีการขนส่ง 20 ชั่วโมง/วัน ในช่วงนอกเวลา
เร่งด่วน 

(4) ของเสียจากกระบวนการผลิตและของเสียอันตราย พนักงาน 1 คัน/วัน ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
เที่ยวการเดินรถทั้งขาไป-ขากลับ พบว่า มีจ้านวน 2 เที่ยว/วัน และก้าหนดให้มีการขนส่ง 20 ชั่วโมง/วัน 
ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 

(5) การขนส่งกากตะกอนหม้อกรอง เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากขั้นตอนการท้าน้้าอ้อยใส  
มีลักษณะเหมือนตะกอนดินสีด้า กากตะกอนหม้อกรองที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกล้าเลียงโดยสายพานยางสู่
รถบรรทุกที่มารอรับเพ่ือน้าไปไว้ที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง (filter Cake) และจะมีพนักงานควบคุมเพ่ือ
เปิดยุ้งให้กากตะกอนหม้อกรอง (filter Cake) ลงสู่รถบรรทุก และจะท้าการควบคุมไม่ให้กากตะกอนหม้อ
กรองล้นหรือหกลงพ้ืน ซึ่งในจุดรับกากตะกอนกรองจะมีรถบรรทุกมาคอยรับกากตะกอนหม้อกรองตลอดเวลา 
โดยมีการขนส่งประมาณ 70 เที่ยว/วัน และก้าหนดให้มีการขนส่ง 20 ชั่วโมง/วัน ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 
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(6) การขนส่งกากน้ าตาล ถือเป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมีลักษณะ
เป็นของเหลวข้นสีน้้าตาลเข้มเกิดขึ้นประมาณ 1 ,243 ตัน/วัน (เกิดขึ้นประมาณ 149 ,160 ตัน/ฤดูหีบ) 
ซึ่งโครงการจะจ้าหน่ายเป็นวัตถุดิบทดแทนของโรงงานอ่ืน โดยมีการขนส่งประมาณ 30 เที่ยว/วัน และ
ก้าหนดให้มีการขนส่ง 20 ชั่วโมง/วัน ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 

(7) การเดินทางของพนักงาน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ 293 คัน/วัน และรถยนต์ส่วนบุคคล 80 
คัน/วัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเที่ยวการเดินรถทั้งขาไป-ขากลับ พบว่า มีจ้านวนรถจักรยานยนต์ 586 เที่ยว/วัน 
และรถยนต์ส่วนบุคคล 160 เที่ยวต่อวัน และก้าหนดให้มีการขนส่ง 4 ชั่วโมง/วัน 
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ตารางที่ 2.3.2-1 ปริมาณการขนส่งที่เกิดจากโครงการ 

ล าดับ กิจกรรมการขนส่ง ชนิดรถขนส่ง PCEs2/ 
ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 

คัน/วัน เท่ียว/วัน1/ PCU/วัน3/ PCU/ชั่วโมง4/ คัน/วัน เท่ียว/วัน1/ PCU/วัน3/ PCU/ชั่วโมง4/ 
1. วัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ 2.5 50 100 250 21 - - - - 
2. คนงานก่อสร้าง รถยนต์ส่วนบุคคล 1.0 3 6 6 2 - - - - 

รถโดยสารขนาดเล็ก  1.5 20 40 60 15 - - - - 
3. วัตถุดิบ (อ้อย)  รถบรรทุก 6 ล้อ 1.5 - - - - 342 684 1,026 52 
4. วัตถุดิบ (อ้อย) รถบรรทุก 10 ล้อ 2.5 - - - - 649 1,298 3,245 163 
5. วัตถุดิบ (อ้อย) รถลากจูงและรถพ่วง 18 ล้อ 2.5 - - - - 188 376 940 47 
6. สารเคม ี รถบรรทุก 10 ล้อ 2.5 - - - - 1 2 5 1 
7. ผลิตภณัฑ ์ รถบรรทุก 10 ล้อ 2.5 - - - - 45 90 225 12 
8. ของเสียจากพนักงาน

และกระบวนการผลติ 
รถบรรทุก 10 ล้อ 2.5 - - - - 1 2 5 1 

9. กากตะกอนหม้อกรอง รถบรรทุก 10 ล้อ 2.5 - - - - 35 70 175 44 
10. กากน้้าตาล รถบรรทุก 10 ล้อ 2.5 - - - - 15 30 75 4 
11. พนักงาน รถจักรยานยนต ์ 0.33 - - - - 293 586 193 48 
  รถยนต์ส่วนบุคคล 1.0 - - - - 80 160 160 40 

รวม 73 146 316 38 1,649 3,298 6,049 412 
หมายเหตุ :  1/ รถบรรทุกที่มีการขนส่งวัสดุก่อสรา้ง สารเคมี ผลิตภัณฑ์ ของเสีย รถรับส่งพนักงานหรือคนงานก่อสร้าง แต่ละคันจะคิดจ้านวน 2 เที่ยว/คันเนื่องจากคิดรวมทั้ง เท่ียวไปและกลับ 
  2/ PCEs =  passenger car equivalents (PCEs) ซ่ึงเป็นปัจจัยตัวคูณเพื่อแปลงหน่วยจากรถแต่ละชนิดให้อยู่ในหน่วยเดียวกัน คือ รถส่วนบุคคลหรือ passenger car unit (PCU) 
 3/  PCU/วัน = เที่ยว/วัน x PCEs 
 4/  ปริมาณการขนส่งวัสดุก่อสร้างกา้หนดให้มีการขนส่ง 12 ชั่วโมงต่อวัน และการขนส่งสารเคมี/วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์และของเสียของโครงการก้าหนดให้มกีารขนสง่ 20 ชั่วโมง/วัน สว่นรถรับส่งคนงานก่อสร้าง 

หรือพนักงาน ก้าหนดให้มีการขนส่ง 4 ชั่วโมง/วัน 
ที่มา: บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จา้กัด, 2562
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2.4 กระบวนการผลิต 

  การผลิตน้้าตาลทรายดิบของโครงการจะด้าเนินการผลิตในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม หรือที่เรียกว่า  
“ช่วงฤดูหีบอ้อย” มีระยะเวลาการด้าเนินการหีบอ้อยเพ่ือผลิตน้้าตาลทรายดิบโดยรวมแต่ละปีประมาณ 120 
วัน ส้าหรับช่วงที่ไม่มีการผลิตน้้าตาลทรายหรือที่เรียกว่า “ช่วงฤดูปิดหีบ” ซึ่งช่วงฤดูปิดหีบโครงการจะท้า
ความสะอาดพร้อมทั้งซ่อมบ้ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานในฤดู 
หีบอ้อยของปีต่อไป 

ผังขั้นตอนการผลิตน้้าตาลทรายดิบ แสดงดังรูปที่ 2.4-1 ทั้งนี้สามารถแบ่งกระบวนการผลิตน้้าตาล
ทรายออกเป็น 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการรับอ้อย การเตรียมอ้อย และการหีบอ้อย เ พ่ือสกัด
น้้าอ้อย และกระบวนการผลิตน้้าตาลทรายดิบ ประกอบด้วย การท้าใสน้้าอ้อย การต้มระเหยน้้าอ้อย การ
เคี่ยวและปั่นน้้าตาลดิบ มีความสามารถในการป้อนอ้อยเท่ากับ 24,000 ตันอ้อย/วัน มีรายละเอียดดังนี้ 

2.4.1 กระบวนการรับอ้อย การเตรียมอ้อย และการหีบอ้อย 

1) การรับอ้อย (Cane Receiving) อ้อยจะถูกขนส่งจากไร่อ้อยเข้าสู่พ้ืนที่โครงการโดย
รถบรรทุก โดยโครงการก้าหนดพ้ืนที่ให้รถบรรทุกจอดรอบริเวณลานจอดรถอ้อยของโครงการหลังจากนั้น
เคลื่อนรถมายังห้องชั่ง ซึ่งติดตั้งตาชั่งแบบดิจิตอลท้าให้ผลการชั่งน้้าหนักเที่ยงตรงและแม่นย้าสูงสุดเพ่ือชั่ง
น้้าหนักและรับใบล้าดับคิวชั่ง (ใบล้าดับคิวชั่งระบุ วันเวลา ที่ชั่ง น้้าหนัก อ้อยทะเบียนรถและหมายเลขที่ชั่ง)
หลังจากนั้นรถบรรทุกอ้อยที่ผ่านการชั่งน้้าหนักแล้วจะมาจอดเป็นแถวหน้ากระดาน เพ่ือรอเข้าแท่นเท 
(Tippet) จ้านวน 8 แท่น และจะท้าการยกแท่นด้วยระบบไฮโดรลิค เมื่อเทอ้อยหมดแล้วรถบรรทุกเปล่าจะ
กลับไปชั่งน้้าหนักท่ีห้องชั่งเดิมก่อนน้ารถออกไป เพ่ือทราบน้้าหนักสุทธิของอ้อย 

2) การเตรียมอ้อย (Cane Preparation) อ้อยที่เทออกจากรถบรรทุกที่แท่นเทจะไหลลง
สะพานขวาง (Cross Carrier) จากนั้นจะถูกล้าเลียงผ่านเครื่องแยกดินทรายโดยท้างานเขย่ากองอ้อยที่ส่งผ่าน
ไปนั้น ท้าให้ดินทรายที่ติดมาร่วงลงด้านล่างจากเครื่องแยกทราย ส่วนอ้อยจะถูกส่งไปลงสะพานหลักที่เรียกว่า 
“Main Cane Carrier” ซึ่งสะพานนี้จะล้าเลียงอ้อยผ่านเครื่องเกลี่ยระดับ (Leveller) ผ่านมีด (Cutter) ชนิด
หมุน 3 ขั้นตอน เพ่ือท้าหน้าที่ทอนอ้อยให้เป็นท่อนขนาดเล็กลง หลังจากนั้นจะล้าเลียงผ่านสะพานล้าเลียงชุด
ที่ 2 น้าอ้อยไปผ่านแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Separator) เพ่ือดูดเหล็กที่ติดมากับรถอ้อยเป็นการป้องกัน
ไม่ให้เหล็กเข้าไปท้าความเสียหายกับเครื่องจักรและผ่านอ้อยลงในเครื่องย่อยอ้อย (Shredder) เพ่ือท้าหน้าที่
ฉีกย่อยท่อนอ้อยที่ผ่านมีดหมุนสับอ้อยให้เป็นฝอยละเอียดพอสมควร (เครื่องย่อยอ้อย ประกอบด้วย  ฆ้อน
หมุนเหวี่ยงอยู่ในลักษณะประชิดกับท่อนเหล็ก ซึ่งติดอยู่กับที่ชิ้นอ้อยที่ถูกป้อนเข้ามาจะถูกตีให้ขาดเป็นเส้น 
(Fibrous Structure) หลังจากนั้นสะพานหลังเครื่องย่อยอ้อย (Shredded Cane Elevator) จะล้าเลียงอ้อย
เข้าสู่เครื่องหีบอ้อยหรือลูกหีบต่อไป 

3) การหีบอ้อยเพื่อสกัดน้ าอ้อย (Cane Milling) การสกัดน้้าอ้อยเริ่มต้นจากอ้อยที่ฉีก 
เป็นฝอยละเอียดถูกล้าเลียงด้วยสะพานป้อนอ้อยเข้าสู่ชุดลูกหีบ (Mill Tandem) ชุดที่ 1 หลังจากนั้นจะถูก
ล้าเลียงเข้าหีบชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 และชุดที่ 5 ตามล้าดับ เพ่ือสกัดน้้าอ้อยออกจากกากอ้อยอีกครั้ง หลังจาก
นั้นกากอ้อยจะถูกล้าเลียงไปที่แผนกหม้อไอน้้าที่ความชื้นไม่เกิน ร้อยละ 55 โดยการท้างานของลูกหีบทั้ง 5 
ชุด เป็นแบบต่ออนุกรม โดยในระหว่างลูกหีบแต่ละชุดจะมีสะพานอ้อยซี่งเป็นสะพานประชิ ดระหว่างลูกหีบ 
แต่ละชุด โดยชุดสุดท้ายจะมีเครื่องล้าเลียงกากอ้อย (Bagasse Elevator) 
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2.4.2 กระบวนการผลิตน้ าตาลทรายดิบ 

1) ขั้นตอนการท าใส (Clarification Process) 

เนื่องจากน้้าอ้อยที่ได้จากการสกัดน้้าอ้อยจะมีสิ่งสกปรกปนเปื้อน ซึ่งมีทั้งสารแขวนลอย 
สารที่ไม่ละลายตัวและสารที่ละลายตัวในน้้าอ้อย ก่อนที่จะน้าน้้าอ้อยไปต้มเคี่ยวจ้าเป็นต้องมีการกรอง 
สิ่งสกปรกปนเปื้อนออกก่อน โดยใช้วิธีการตกตะกอน (Defecation Method) ซึ่งจะส่งน้้าอ้อยเข้าสู่เครื่องอุ่น
น้้าอ้อยชุดที่ 1 (Primary Heater) โดยควบคุมอุณหภูมิของน้้าอ้อยที่ออกจากเครื่องอุ่นประมาณ  55-60  
องศาเซลเซียส จากนั้นน้้าอ้อยจะไหลผ่านเข้ามารวมกับน้้าปูนขาว และถูกส่งเข้าสู่เครื่องอุ่นน้้าอ้อยชุดที่ 2 
(Secondary Heater) เพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างน้้าอ้อยกับน้้าปูนขาวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะควบคุมอุณหภูมิ 
ประมาณ 102-105 องศาเซลเซียส แล้วจึงส่งน้้าอ้อยเข้าสู่ถังระบายไอ (Flash Vapor Tank) ซึ่งอยู่ด้านบน
ของถังพักใส เพ่ือให้ฟองอากาศท่ีปนอยู่ในน้้าอ้อยแตกตัวระเหยไป จากนั้นจึงเติมสารโพลิเมอร์ หรือน้้ายาพักใส 
เพ่ือช่วยในการตกตะกอนแล้วจึงส่งน้้าอ้อยไปตกตะกอนและท้าใสในถังพักใส โดยในถังพักใส (Clarified Tank) 
สิ่งสกปรกต่าง ๆ จะตกตะกอนอยู่ที่ก้นถังกลายเป็นโคลน (Mud Juice) ส่วนน้้าอ้อยใสที่ลอยอยู่ชั้นบนของถัง
จะถูกปล่อยลงสู่ตะแกรงละเอียด (Screen) เพ่ือแยกเอากากอ้อยเล็ก ๆ ที่อาจปนมากับน้้าอ้อยออก ส่วน
น้้าอ้อยที่กรองแล้วในขั้นตอนนี้เรียกว่า “น้้าอ้อยใส (Clarified Juice)” จะถูกส่งเข้าสู่ขั้นตอนการต้มระเหย
ต่อไป ส้าหรับโคลน (Mud Juice) ที่จมอยู่ก้นถังพักใสจะถูกดึงมาผสมกับกากอ้อยละเอียด (Bagaccillo) 
ในถังผสม (Bagaccillo Mixing Tank) ท้าการเติมน้้ายาฆ่าเชื้อ เพ่ือลดจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ 
แล้วน้าไปกรองที่หม้อกรองระบบสุญญากาศ (Vacuum Filter) เพ่ือแยกน้้าอ้อยอีกครั้ง น้้าอ้อยที่ได้จากเครื่อง
กรองสุญญากาศจะถูกวนกลับไปใช้ประโยชน์ที่ถังผสมปูนขาวต่อไป ส่วนกากตะกอนที่ไม่ผ่านการกรองเรียกว่า 
“กากตะกอนหม้อกรอง หรือ filter cake” มีคุณสมบัติที่จัดได้ว่าเป็นสารปรับปรุงดินชนิดหนึ่ง ซึ่งโครงการจะ
แจกจ่ายให้เกษตรกรน้าไปใช้เป็นสารปรับปรุงดินในไร่อ้อย ส่วนของน้้าอ้อยที่แยกออกมาได้จะส่งกลับไปยังถัง
พักน้้าอ้อยผสมปูนขาวอีกครั้ง  

2) ขั้นตอนการต้มระเหยน้ าอ้อย (Evaporation Process) 

การเปลี่ยนสภาพน้้าอ้อยใสให้กลายเป็นน้้าเชื่อม (Syrup) จะต้องท้าการต้มน้้าอ้อยใสใน
หม้อต้มระเหย (Evaporator) ให้เป็นน้้าเชื่อมก่อนที่จะถูกน้าไปเคี่ยวเพ่ือประหยัดพลังงานและเวลาในการเคี่ยว 
โดยจะต้มในหม้อต้มแบบ Multiple Effect Evaporator ที่ออกแบบมาพิเศษมีหม้อต้มมาตรฐาน จ้านวน  
5 ชุด โดยจะต้มระเหยน้้าอ้อยที่เดินทางจากหม้อที่ 1 ไปยังหม้อที่ 5 จนได้น้้าเชื่อมสุดท้าย ที่มีความเข้มข้น
เพ่ิมขึ้นมากกว่า 60 บริกซ์ ซึ่งเรียกว่า “น้้าเชื่อมดิบ (Syrup)” โดยหม้อต้มชุดที่ 5 มีการควบคุมความดัน
สุญญากาศภายในหม้อให้อยู่ที่ 22-24 มิลลิเมตรปรอท และจะเก็บไว้ในถังพักน้้าเชื่อม (Syrup Tank) เพ่ือส่ง
เข้าสู่กระบวนการเคี่ยวและปั่นน้้าตาลทรายดิบต่อไป ส่วนไอที่เกิดจากการระเหยของน้้าอ้อยจะถูกน้าไปใช้ใน
กระบวนการอุ่นน้้าอ้อย รวมทั้งการเคี่ยวน้้าตาลด้วย ส้าหรับไอน้้าที่ใช้ระเหยน้้าอ้อยที่หม้อต้มชุดที่ 1 ซึ่งเป็น
ไอเสียที่ได้จากระบบดีซุปเปอร์ฮีต จะกลั่นตัวเป็นหยดน้้าที่เรียกว่า “คอนเดนเสท (Condensate)” จะถูก
ส่งไปยังถังพักเพ่ือเตรียมส่งเข้าสู่หม้อไอน้้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้้าตาลอีกครั้ง โดยส่วนหนึ่งจะ
ส่งกลับโรงไฟฟ้าชีวมวล ส่วนไอระเหยของหม้อต้มชุดที่ 2 ถึงหม้อต้มชุดที่ 5 และหม้ออุ่นน้้าอ้อยเมื่อกลั่นตัว
เป็นคอนเดนเสทแล้ว ทั้งหมดจะถูกส่งเข้าสู่ถังพักน้้าร้อน เพ่ือน้ากลับไปใช้พรมกากอ้อยที่ลูกหีบ การต้มและ
การเค่ียวน้้าตาลด้วย และบางส่วนน้าไปใช้ในล้างเครื่องจักร และผสมสารเคมี เป็นต้น 
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3) ขั้นตอนการเคี่ยวน้ าตาล (Crystallization Process) 

 การเคี่ยวน้้าตาลเป็นการท้าน้้าเชื่อมให้ตกผลึกน้้าตาลหรือเปลี่ยนรูปจากของเหลวเป็น
ของแข็งโดยใช้ความร้อน น้้าเชื่อมที่ส่งมาจากถังพักน้้าเชื่อม (Syrup Tank) จะถูกน้ามาเคี่ยวจนมีความเข้มข้น
มากขึ้น จนกระทั่งเกิดผลึก เมื่อน้้าเชื่อมอยู่ในลักษณะที่เต็มที่ด้วยผลึกน้้าตาลเรียกว่า“แมสควิท (Massecuite)” 
ซึ่งจะมีน้้าเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 3-5 หลักการเคี่ยวน้้าตาลจะอาศัยการแลกเปลี่ยนความร้อนของไอน้้ามา
จากหม้อต้มระเหยชุดที่ 1 กับน้้าเชื่อมดิบโดยผ่านท่อสแตนเลสและควบคุมอุณหภูมิจุดเดือดของน้้าตาลให้ 
ต่้ากว่าจุดเดือดของบรรยากาศคือให้ภายในหม้อเคี่ยวมีสภาพเป็นสูญญากาศที่ 24-26 นิ้วปรอทขึ้นไป ซึ่งจะ
ท้าให้จุดเดือดของน้้าตาลในหม้อเคี่ยวอยู่ที่ประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส ความดันไอน้้าที่ใช้ในการเคี่ยว
น้้าตาล 0.5 บาร์ขึ้นไป โดยไอที่เกิดจากการเคี่ยวน้้าตาลจะถูกพาออกจากหม้อเคี่ยวโดยเครื่องกลั่นไอน้้า 
(Condenser) ส่วนไอน้้าทีใช้เมื่อถ่ายเทความร้อนให้กับน้้าเชื่อมดิบแล้วจะกลั่นตัวเป็นน้้าส่งไปเก็บไว้ที่ถังพัก
และน้ากลับไปใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป 

 



 

-21- 

 

รูปที่ 2.4-1 ขั้นตอนกระบวนการผลิตน้้าตาลทรายดิบ 

กากตะกอนหม้อกรอง 

ชานอ้อย 

ชานอ้อยที่เหลือ 

น ้าตาลทรายดิบ 
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2.5 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

เนื่องจากในบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) อยู่ในพ้ืนที่ของโรงงานผลิตน้้าตาล ดังนั้นในการ
บริหารจัดการและการใช้ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนมีการใช้ร่วมกัน โดยระบบสาธารณูปโภคเป็นระบบ
สนับสนุนหรือเป็นระบบเสริมในการผลิต ทั้งนี้โรงไฟฟ้าชีวมวลได้แยกความรับผิดชอบระบบสาธารณูปโภค
ดังกล่าวรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.5-1 และดังรูปที่ 2.5-1 ซึ่งมีความเพียงพอที่จะรองรับการใช้
ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองโรงงาน 

ตารางท่ี 2.5-1 การใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานน้้าตาล 

ระบบสาธารณูปโภค หน่วย 
ขนาดก าลังการผลิต 
หรือความสามารถ 

ในการรองรับ 
การด าเนินการ 

1. โรงงานผลิตน้ าตาล 
1.1 ชานอ้อย ตัน/วัน 6,480 จัดส่งชานอ้อยให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล โดย

โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นผู้ด้าเนินการพัฒนา
ระบบล้าเลียงและพื้นที่กักเก็บชานอ้อยให้
สามารถป้องกันและลดผลกระทบทั้งด้านฝุ่น
ละอองและน้้าชะลานกองเก็บชานอ้อยเพื่อ
ป้องกันการส่งผลกระทบต่อชุมชน 

1.2 ระบบบ้าบัดน้้าเสีย  
 

ลบ.ม./วัน -  ฤดูหีบอ้อย 2,183.3 ลบ.ม./วัน 
-  ฤดูปิด/ขายไฟ 1,586.3 ลบ.ม./วนั 
-  ฤดูปิดหีบ/ซ่อมแซมเครื่องจักร 

192 ลบ.ม./วัน 

โรงงานผลิตน้้าตาลเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียโดย
การออกแบบพิ จารณ าลักษณ ะน้้ าเสีย 
ปริมาณน้้าเสีย/น้้าทิ้งที่ เกิดจากกิจกรรม 
ของโรงไฟ ฟ้ า ชี วม วล ร่ วมด้ วย เพื่ อ ให้
ครอบคลุมและการท้ างานของระบบมี
ประสิทธิภาพ โดยโรงไฟฟ้าท้าการจัดส่งน้้า
เสีย/น้้าท้ิงเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสียทางท่อ 

2. โรงไฟฟ้าชีวมวล  
2.1 ไอน้้า ตัน/ช่ัวโมง -  ฤดูหีบอ้อย 412.5 ตัน/ชม. 

-  ฤดูขายไฟ 118.2 ตัน/ชม.  
รับผิดชอบผลิตและจัดส่งไอน้้าให้โรงงานผลิต
น้้าตาล ตามปริมาณที่โรงงานผลิตน้้าตาล
ต้องการ  

2.2 ไฟฟ้า เมกะวัตต ์ -  ฤดูหีบอ้อย 60.6 เมกะวัตต์ 
-  ฤดูขายไฟ 26.0 เมกะวตัต ์

รับผิดชอบผลิตไฟฟ้า ชีวมวลให้ โรงงาน 
ผลิตน้้าตาล และโรงไฟฟ้าตามปริมาณที่
โรงงานผลิตน้้าตาลต้องการ และบางส่วนจะ
จ้าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

- โรงงานผลติ
น้้าตาล 

เมกะวัตต ์ -  ฤดูหีบอ้อย 32.4 เมกะวัตต์ 
 

- โรงไฟฟ้าชีวมวล เมกะวัตต ์ -  ฤดูหีบอ้อย 4.2 เมกะวัตต ์
-  ฤดูขายไฟ 2.0 เมกะวัตต ์

- การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) 

เมกะวัตต ์ -  ฤดูหีบอ้อย 24.0 เมกะวัตต์ 
-  ฤดูขายไฟ 24.0 เมกะวตัต ์

 

2.3 น้้าประปา ลบ.ม./วัน 1. ฤดูหีบอ้อย 427 ลบ.ม./วัน 
2. ฤดูขายไฟ 373.3 ลบ.ม./วัน  
3. ฤดูปิดหีบ/ซ่อมแซมเครื่องจักร 

102 ลบ.ม./วัน 

โรงไฟฟ้าชีวมวลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จั ดส่ งน้้ าป ระป าเพื่ อ ใช้ ในกิ จการของ
โรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 
และจะด้าเนินการผลิตน้้าอ่อนเพื่อใช้ส้าหรับ
หม้อไอน้้า 

ที่มา : บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด, 2562
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รูปที่ 2.5   -1 ความเชื่อมโยงของการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานผลิตน้้าตาล 

น้้าประปา 

บ่อเก็บน้้าดิบ 

ชานอ้อย 

ระบบระบายน้้า/ 
ทางเข้า-ออก 

อาคารส้านักงานและ
โรงอาหาร 

ห้องพยาบาล 
และรถดับเพลิง 

ระบบผลิตน้้าประปา 
ระบบผลิตน้้าอ่อน/ 
RO / น้้าบริสุทธิ์ 

พ้ืนที่ลานกองชานอ้อย 
สถานทีเ่ก็บชานอ้อยแบบ 

มีหลังคาปกคลุมและ 
ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย 

โรงไฟฟ้าชีวมวล 
(ชานอ้อย) 

จ้าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. 

โรงงานผลิตน้ าตาล 
ไอน้้าแรงดันต่้า 
ไฟฟ้าใช้ในโรงงานผลิตน้้าตาล 

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
น้้าเสีย/น้้าระบายทิ้ง 
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2.5.1  น้ าใช้ 

ระยะก่อสร้าง น้้าใช้ในระยะก่อสร้างแบ่งตามลักษณะกิจกรรมการใช้ได้ 2 ประเภท คือ น้้าใช้
เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง และน้้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง โดยการก่อสร้างของ
โรงงานผลิตน้้าตาลคาดว่ามีคนงานสูงสุด (ในบางช่วงด้าเนินการก่อสร้างร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล) ประมาณ 
600 คน ทั้งนี้ด้าเนินการก่อสร้างในช่วงเดียวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งมีความต้องการใช้น้้าสูงสุดในส่วนนี้
ประมาณ 42 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ค้านวณจากอัตราการใช้น้้า 70 ลิตร/คน-วัน อ้างอิงจาก เกรียงศักดิ์ อุดมสิน
โรจน์, การออกแบบระบบท่ออาคารและสิ่งแวดล้อมอาคาร, พ.ศ. 2537) โดยน้้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างจะ
ใช้น้้าจากบ่อเก็บน้้าดิบของโรงงานผลิตน้้าตาล เนื่องจากการเริ่มด้าเนินการก่อสร้างจะมีการปรับถมพ้ืนที่โดย
เป็นการขุดบ่อเก็บน้้าดิบเพ่ือน้าดินที่ขุดมาปรับถมพ้ืนที่ ดังนั้นจึงสามารถใช้น้้าในกิจกรรมการก่อสร้างจากบ่อ 
เก็บน้้าดิบของโรงงานผลิตน้้าตาลได้ ส้าหรับน้้าใช้ก่อสร้างนั้นมีปริมาณการใช้ในแต่ละวันขึ้นอยู่กับกิจกรรม
การก่อสร้าง ประกอบกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการเป็นโครงสร้างเหล็ก ส่วนคอนกรีตที่เลือกใช้เป็น
คอนกรีตผสมเสร็จ จึงคาดว่ามีปริมาณน้้าใช้เพ่ือล้างอุปกรณ์และเครื่องจักรประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งโครงการได้ก้าหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดเตรียมน้้าในช่วงก่อสร้างทั้งหมดให้มีความเพียงพอ ส่วนน้้าดื่ม
ของคนงานก่อสร้างจะใช้น้้าดื่มบรรจุขวดซึ่งก้าหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหามาใช้อย่างเพียงพอเช่นกัน 

ระยะด าเนินการ ความต้องการน้้าใช้ส่วนใหญ่ของโรงงานผลิตน้้าตาลจะใช้ในกระบวนการ
ผลิตน้้าตาล แต่เนื่องจากโครงการมีโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันและมีการใช้ระบบสาธารณูปโภค
ร่วมกัน ส้าหรับน้้าใช้โรงงานผลิตน้้าตาลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสรรน้้าดิบ เนื่องจากที่ตั้งโรงงานผลิต
น้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล มีขนาดพ้ืนที่ขนาดใหญ่จึงสามารถรวบรวมน้้าฝนที่ตกในพ้ืนที่มาใช้ ใน
กระบวนการผลิตของโครงการได้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนกิจการของโรงไฟฟ้าชีวมวลและลดความซ้้าซ้อนของ
การลงทุนจากความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่แล้ว โดยน้้าฝนที่รวบรวมจากภายในพ้ืนที่จะถูกกัก
เก็บน้้าฝนไว้ภายในบ่อเก็บน้้าดิบ ก่อนส่งน้้าดิบไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวล ส่วนระบบผลิตน้้าประปาที่ผลิตให้กับ
โรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งนี้ ส้าหรับ
การศึกษาความต้องการใช้น้้าและศักยภาพแหล่งน้้าในภาพรวมของพ้ืนที่นั้นโรงงานผลิตน้้าตาลได้ด้าเนินการ
ศึกษาให้ครอบคลุมกิจกรรมการใช้น้้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลรว่มด้วย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ความต้องการใช้น้ าของโรงงานผลิตน้ าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เมื่อพิจารณาข้อมูล
ปริมาณน้้า พบว่า โครงการมีความต้องการใช้น้้าส้าหรับความต้องการใช้น้้าช่วงหีบอ้อยประมาณ 435 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ส้าหรับช่วงปิดหีบ (ช่วงขายไฟของโรงไฟฟ้าชีวมวล) ความต้องการใช้น้้าประมาณ 381 
ลูกบาศก์เมตร/วัน) และช่วงปิดหีบ/ซ่อมแซมเครื่องจักร มีความต้องการใช้น้้าประมาณ 204 ลูกบาศก์เมตร/
วัน (หรือประมาณ 6,120 ลูกบาศก์เมตร/เดือน) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.5.1-1 
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ตารางท่ี 2.5.1-1 ปริมาณการใช้น้้าของโครงการในกิจกรรมต่าง ๆ 

รายการ 
 

การใช้น้ าในการด าเนินการ (หน่วย: ลบ.ม./วัน) 
ช่วงหีบอ้อย ช่วงขายไฟ (ช่วงปิดหีบของโรงงานผลติน้ าตาล) ช่วงปดิหีบ/ซ่อมแซมเครื่องจักร 

น้ าประปา1/ 

น้ าควบแน่นจาก 
กระบวนการผลิต
ของโรงงานผลิต

น้ าตาล2/ 

น้ าควบแน่นจาก 
กระบวนการผลิต

ของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล3/ 

น้ าทิ้ง4/ น้ าประปา1/ 

น้ าควบแน่นจาก 
กระบวนการผลิต
ของโรงงานผลิต

น้ าตาล2/ 

น้ าควบแน่นจาก 
กระบวนการผลิต 

ของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล3/ 

น้ าทิ้ง4/ น้ าประปา1/ 

น้ าควบแน่นจาก 
กระบวนการผลิต
ของโรงงานผลิต

น้ าตาล2/ 

น้ าควบแน่นจาก 
กระบวนการผลิต

ของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล3/ 

น้ าทิ้ง4/ 

กิจกรรมโรงงานผลิตน้ าตาล             
1. น้้าใช้ในแผนกต่าง ๆ 
    ของโรงงานผลิตน้้าตาล 

20 - 
- 

- 11.5 - 
- 

- 11.5 - - 
- 

2. ส้านักงาน/โรงอาหาร/ 
    ห้องน้้าชาวไร่ 

80 - 
- 

- 50 - 
- 

- 50 - - 
- 

รวมการใช้น้ าของ 
โรงงานผลิตน้ าตาล 

100 - 
- 

- 61.5 - 
- 

- 61.5 - - 
- 

กิจกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวล             
1. น้้าใช้ในแผนกต่าง ๆ  
    ของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

30 - 
- 

- 13.5 - 
- 

- 3.5 - - 
- 

2. น้้าใช้ในระบบผลิตน้้าอ่อน5/ 297 - - - 298.3 - - - 37 - - - 

3. น้้าชดเชยระบบหล่อเย็น 
    เครื่องจักร  

- 3,823 
- 

- - 3,313 
- 

- - - - 
- 

4. น้้าชดเชยระบบผลิตไอน้้า  
    (Condensate water) 

- 8,336 2,369 - 1355/ - 2,571 - - - - 
- 

5. น้้าใช้ในการฉีดพรมชานอ้อย - - - 100 - - - 100 - - - 100 

6. น้้าใช้ในการฉีดพรมขี้เถ้า 
    และลานขี้เถ้า 

- - 
- 

32 - - 
- 

32 - - - 
0 

รวมการใช้น้ าของ 
โรงไฟฟ้าชีวมวล 

327 12,159 2,369 132 311.8 3,313 2,571 132 40.5 - - 100 

หมายเหตุ:   1/ โรงงานผลิตน้้าตาลและไฟฟ้าชีวมวลรวบรวมน้้าฝนที่ตกภายในพื้นที่เก็บไว้ในบ่อเกบ็น้้าดิบขนาด 189,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อนน้ามาปรับปรุงคุณภาพน้า้ให้เหมาะสมแต่ละกิจกรรมและลักษณะการใช้งานโดยระบบน้้าประปาและระบบผลิตน้้าอ่อน
อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

2/ น้้าที่เกิดจากการระเหยออกจากน้้าอ้อย ซึ่งสามารถควบแน่นและน้ากลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมต่างๆ 
3/ น้้าที่เกิดจากการระเหยออกจากการผลิตไฟฟ้า ซึ่งสามารถควบแน่นและน้ากลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมต่างๆ 
4/ น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดจนได้มาตรฐานจะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมต่าง ๆ 
5/ ระบบผลิตน้้าอ่อนจะผลิตในช่วงฤดูหีบอ้อย เพื่อเก็บส้ารองน้้าไว้ใช้ในชว่งขายไฟ ส่วนช่วงขายไฟจะน้าน้้าประปามาผลิตน้้าออ่นเพื่อชดเชยระบบผลิตไอน้้าในถังน้า้ร้อน (Hot water tank) ประมาณ 135 ลบ.ม./วัน จึงไม่น้ามาคิดปริมาณน้้าประปา 

ที่มา : บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด, 2562 
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2) การศึกษาศักยภาพแหล่งน้ า 

- การวิเคราะห์สภาพฝน โครงการได้รวบรวมข้อมูลจากสถานีวัดน้้าฝนของกรม
อุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทาน ในบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงและพ้ืนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ซึ่งบริเวณพ้ืนที่โครงการอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้ามูลและลุ่มน้้าใกล้เคียง โดยรวบรวมข้อมูลได้ทั้งสิ้นจ้านวน 
16 สถานี ช่วงสถิติข้อมูลโดยรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525-2560 และสามารถน้ามาวิเคราะห์ปริมาณฝนเฉลี่ยโดย
เส้นชั้นน้้าฝน โดยปริมาณฝนส้าหรับพ้ืนที่โครงการพิจารณาข้อมูลฝนรายปีได้จากสถานี 49282 อ้าเภอปทุมรัตต์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ดังแสดงการผังแปรปริมาณฝนรายปีในแต่ละเดือนแสดงดังรูปที่ 2.5.1-1 

 

รูปที่ 2.5.1-1 การผันแปรปริมาณฝนรายเดือนของสถานีอ้าเภอปทุมรัตต์ (สถานี 49282) จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
- ปริมาณน้ าท่า พ้ืนที่ โครงการนั้นตั้งอยู่ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ าหลักแม่น้้ ามูล ลุ่มน้้ าย่อย 

ล้าเสียวใหญ่ และมีล้าน้้าเตา เป็นล้าน้้าย่อยที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการมากที่สุด โดยลุ่มน้้าเสียวใหญ่มีพ้ืนที่
ลุ่มน้้าเท่ากับ 3,230 ตร.กม. มีสถานีน้้าท่าที่ปลายลุ่มน้้า คือ สถานีวัดน้้าท่าของกรมทรัพยากรน้้า คือ  
สถานีบ้านกู่พระโกนา (MN. 27) ดังนั้น จากข้อมูลปริมาณน้้าท่าท้าให้ทราบถึงปริมาณน้้าท่าในลุ่มน้้าล้าเสียว
ใหญ่ โดยในฤดูฝนมีปริมาณน้้าท่าประมาณ 302.30 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในฤดูแล้งมีปริมาณเท่ากับ 68.81  
ล้านลูกบาศก์เมตร  

- ความต้องการใช้น้ าในลุ่มน้ า ความต้องการใช้น้้าด้านต่างๆ นั้นได้รวบรวมจากข้อมูล
การบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้ามูลใหญ่ ที่ได้ท้าการประเมินความต้องการใช้น้้าด้านต่าง ๆ ดังกล่าวในโครงการ
จัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ ามูล  พ .ศ .2550 โดยกรมทรัพยากรน้้ า  
ซึ่งได้ประเมินความต้องการการใช้น้้าไว้ถึงปี พ.ศ. 2575 ปริมาณความต้องการใช้น้้าในลุ่มน้้ามูลและลุ่มน้้าล้า
เสียวใหญ่ดังกล่าวจะน้ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินหากทางโครงการได้สะสมน้้าดิบของตัวเอง 
เทียบกับข้อมูลปริมาณน้้าท่า ทั้งนี้ ความต้องการใช้น้้าด้านต่างๆ ในลุ่มน้้าล้าเสียวใหญ่ในฤดูฝน มีความ
ต้องการใช้น้้ารวมเท่ากับ 147.07 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในฤดูแล้งมีความต้องการใช้น้้าเท่ากับ 74.33  
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ล้านลูกบาศก์เมตร และจากข้อมูลความต้องการใช้น้้าและปริมาณน้้าท่าที่มีจากข้อมูลของสถานีบ้าน 
กู่พระโกนา (MN. 27) เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกันในรายเดือนในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ในพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าล้าเสียวใหญ่มีโอกาสสูงที่จะเกิดสภาพการขาดแคลนน้้าได้ แตทว่าหากพิจารณาในสภาพปริมาณน้้าท่า
ตลอดทั้งปี พิจารณาช่วงฤดูฝน จะยังคงมีปริมาณน้้าท่าคงเหลือเท่ากับ 155.23 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนใน 
ฤดูแล้งมีปริมาณขาดแคลนน้้าประมาณ 5.53 ล้านลูกบาศก์เมตร       

- ความต้องการใช้น้ าและการสะสมน้ าของโครงการ ปริมาณความต้องการใช้น้้าของ
โครงการมีความต้องการน้้ารายวันวันละ 204-435 ลูกบาศก์เมตร/วัน ผันแปรรายเดือนตั้งแต่ 6 ,120 ถึง 
13,485.00 ลูกบาศก์เมตร/เดือน รวมทั้งปีมีความต้องการใช้น้้าของโครงการเท่ากับ 140 ,289.00 ลูกบาศก์
เมตร/ปี ส้าหรับการสะสมน้้าของโครงการจะท้าการสะสมน้้าจากพ้ืนที่ภายในโครงการเองจากปริมาณฝน โดย
พ้ืนที่ที่สามารถสะสมน้้าได้ของโครงการ คือ พ้ืนที่การระบายน้้าตามแนวรางระบายน้้าที่มีพ้ืนที่ประมาณ 
718,112 ตารางเมตร และบ่ อน้้ าที่ ใช้น้้ าการสะสมน้้ า  คือ  บ่ อหน่ วงน้้ าฝน  บ่ อ เก็บน้้ าดิ บ  และ 
บ่อคอนเดนเซอร์ ซึ่งมีปริมาตรรวมกันทั้ง 3 บ่อเท่ากับ 664,100 ลูกบาศก์เมตร จากผลการสะสมน้้าที่ค้านวณ
ได้จากตารางที่ 2.5.1-2 กล่าวได้ว่า ในปีแรกก่อนด้าเนินการทางโครงการจะมีการสะสมน้้าดิบเบื้องต้นไว้ที่ 
30,000 ลูกบาศก์เมตร และมีการสะสมน้้าไว้ทั้งปีได้เท่ากับ 966 ,076 ลูกบาศก์เมตร หักปริมาณการระเหย 
478,874 ลูกบาศก์เมตร และการรั่วซึมได้ประมาณ 96 ,608 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้้าสูงสุดในระบบมีค่า
สะสมสูงสุดเทากับ 279,637.76 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาตรบ่อเก็บน้้าดิบและบ่อน้้าต่างๆ แล้ว 
ยังคงมีปริมาตรคงเหลืออยู่อีกถึง 384,462.24 ลูกบาศก์เมตร  

ทั้งนี้  เมื่อคิดปริมาณน้้าในการสะสมของโครงการได้แล้วว่ามีการสะสมน้้ารายปี  
ได้ปริมาณการสะสมเท่ากับ 966,076 ลูกบาศก์เมตร เมื่อน้ามาคิดปริมาณน้้าที่หายไปในลุ่มน้้าล้าเสียวใหญ่  
ที่มีปริมาณคงเหลือท้ายลุ่มเท่ากับ 149.70 ล้านลูกบาศก์เมตร หากทางโครงการมีการสะสมน้้าด้วยปริมาณ
ดังกล่าวในพ้ืนที่เอง จะท้าให้ปริมาณน้้าท้ายลุ่มของล้าเสียวใหญ่ มีปริมาณน้้าคงเหลือเท่ากับ 148.73 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาณน้้าท่าที่หายไปจากลุ่มน้้าเมื่อโครงการสะสมน้้าแล้วเพียง 0.65% ซึ่งเป็นปริมาณ
น้้าที่น้อยไม่ส่งผลกระทบต่อการเกิดภัยแล้งภายนอกโครงการ 

2.5.2   ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 

 1)   ระบบผลิตน้ าประปา อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) มีลักษณะ
เป็นระบบผลิตน้้าประปาแบบตกตะกอนและทรายกรองเร็ว (Solid Contact Tank and Rapid Sand 
Filter) เนื่องจากเป็นระบบที่มีการใช้งานกันโดยทั่วไป สามารถดูแลรักษาและด้าเนินการผลิตน้้าประปาได้ง่าย
ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน โดยน้้าประปาที่ผลิตได้จะมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าประปา ก่อนส่งให้กับ
พ้ืนที่ต่างๆ ภายในโรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 2)  ระบบผลิตน้ าอ่อน (Nano filtration system) อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล (ชานอ้อย) มีก้าลังการผลิตประมาณ 8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 136 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยระบบ
ผลิตน้้าอ่อน ประกอบด้วยการบ้าบัดเบื้องต้นหรือการก้าจัดอนุภาคขนาดเล็ก (เช่น cartridge filter เป็นต้น) 
การก้าจัดไอออนที่เหลือด้วยการแลกเปลี่ยนประจุด้วยเมมเบรน ส้าหรับน้้าอ่อนที่ผลิตได้จะถูกน้า ไปเก็บไว้ 
ในถังเก็บน้้าอ่อน ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 ถัง ก่อนส่งไปยังระบบผลิตน้้าปราศจากแร่ธาตุ  
(RO System) เพ่ือผลิตใช้ในกิจกรรมการผลิตไอน้้าต่อไป 
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ตารางท่ี 2.5.1-2 แสดงผลการสะสมน้้าของโครงการในแต่ละเดือน 

เดือน 
ความเข้มฝน 

(มม.) 

ปริมาตรน้ าฝนที่
ตกลงในพื้นที่

โครงการเข้าบ่อ
เก็บน้ าดบิ (ลบ.ม.) 

อัตราการ
ระเหย 

(มม./เดือน) 

ปริมาตร
ระเหย 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการใช้น้ า
ของโครงการ  

(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
รั่วซึม 

(ลบ.ม.) 

ปริมมาตรระบาย
น้ าออก 
(ลบ.ม.) 

อัตราการระบาย
น้ าส่วนเกิน 

(ลบ.ม./วินาที) 

ปริมาณน้ าสะสม
คงเหลือในบ่อเก็บน้ า

ดิบและบ่อตา่งๆ  
(ลบ.ม.) 

หมายเหต ุ

ปริมาณน้้าสะสมในปีแรก 30,000  

เมษายน 83.00 59,603 177.3 51,168.8 11,430.0 5,960 - -  21,044.17 ใน ระ ย ะ ก่ อ ส ร้ า ง  1 8 
เดือน ซ่ึงจะท้ าการขุด 
บ่อน้้า เพื่อสะสมน้้าดิบใช้
ประมาณ 30,000 ลบ.ม. 
  
  
  
  

พฤษภาคม 184.70 132,635 156.4 45,137.0 11,811.0 13,264 41,718 0.016 41,750.32 
มิถุนายน 209.30 150,301 131.6 37,979.8 11,430.0 15,030 41,718 0.016 85,893.73 
กรกฎาคม 195.60 140,463 130.3 37,604.6 11,811.0 14,046 41,718 0.016 121,177.01 
สิงหาคม 259.10 186,063 116.4 33,593.0 11,811.0 18,606 41,718 0.016 201,511.93 
กันยายน 249.60 179,241 104.1 30,043.3 11,430.0 17,924 41,718 0.016 279,637.76 
ตุลาคม 97.50 70,016 124.3 35,873.0 11,811.0 7,002 41,718 0.016 253,250.55 
พฤศจิกายน 12.10 8,689 129.5 37,373.7 6,120.0 869  - -  217,577.09 
ธันวาคม 2.10 1,508 134.9 38,932.1 13,485.0 151  - -  166,517.18 
มกราคม 4.50 3,232 137.3 39,624.8 13,485.0 323  - -  116,315.75 
กุมภาพันธ ์ 21.00 15,080 138.1 39,855.7 12,180.0 1,508  - -  77,852.40 
มีนาคม 26.80 19,245 179.1 51,688.3 13,485.0 1,925  - -  30,000.00 
รวมทั้งปทีี่ 1 1,345.3 966,076 1,659 478,874 140,289 96,608 250,305 0.0966 - 

เมษายน 83.00 59,603 177.3 51,168.8 11,430.0 5,960     21,044.17 
พฤษภาคม 184.70 132,635 156.4 45,137.0 11,811.0 13,264 41,718 0.016 41,750.32 
มิถุนายน 209.30 150,301 131.6 37,979.8 11,430.0 15,030 41,718 0.016 85,893.73 
กรกฎาคม 195.60 140,463 130.3 37,604.6 11,811.0 14,046 41,718 0.016 121,177.01 
สิงหาคม 259.10 186,063 116.4 33,593.0 11,811.0 18,606 41,718 0.016 201,511.93 
กันยายน 249.60 179,241 104.1 30,043.3 11,430.0 17,924 41,718 0.016 279,637.76 
ตุลาคม 97.50 70,016 124.3 35,873.0 11,811.0 7,002 41,718 0.016 253,250.55 

พฤศจิกายน 12.10 8,689 129.5 37,373.7 6,120.0 869  - -  217,577.09 
ธันวาคม 2.10 1,508 134.9 38,932.1 13,485.0 151  - -  166,517.18 
มกราคม 4.50 3,232 137.3 39,624.8 13,485.0 323  - -  116,315.75 

กุมภาพันธ ์ 21.00 15,080 138.1 39,855.7 12,180.0 1,508  - -  77,852.40 
มีนาคม 26.80 19,245 179.1 51,688.3 13,485.0 1,925  - -  30,000.00 

รวมทั้งปทีี่ 2 1,345.3 966,076 1,659 478,874 140,289 96,608 250,305 0.0966 - 
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ตารางท่ี 2.5.1-2 (ต่อ) แสดงผลการสะสมน้้าของโครงการในแต่ละเดือน 

เดือน 
ความเข้มฝน 

(มม.) 

ปริมาตรน้ าฝนที่
ตกลงในพื้นที่

โครงการเข้าบ่อ
เก็บน้ าดบิ (ลบ.ม.) 

อัตราการ
ระเหย 

(มม./เดือน) 

ปริมาตร
ระเหย 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการใช้น้ า
ของโครงการ  

(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
รั่วซึม 

(ลบ.ม.) 

ปริมมาตรระบาย
น้ าออก 
(ลบ.ม.) 

อัตราการระบาย
น้ าส่วนเกิน 

(ลบ.ม./วินาที) 

ปริมาณน้ าสะสม
คงเหลือในบ่อเก็บน้ า

ดิบและบ่อตา่งๆ  
(ลบ.ม.) 

หมายเหต ุ

ปริมาณน้้าสะสมในปีแรก 30,000  

เมษายน 83.00 59,603 177.3 51,168.8 11,430.0 5,960 - -  21,044.17   
  
  
  

พฤษภาคม 184.70 132,635 156.4 45,137.0 11,811.0 13,264 41,718 0.016 41,750.32 
มิถุนายน 209.30 150,301 131.6 37,979.8 11,430.0 15,030 41,718 0.016 85,893.73 
กรกฎาคม 195.60 140,463 130.3 37,604.6 11,811.0 14,046 41,718 0.016 121,177.01 
สิงหาคม 259.10 186,063 116.4 33,593.0 11,811.0 18,606 41,718 0.016 201,511.93 
กันยายน 249.60 179,241 104.1 30,043.3 11,430.0 17,924 41,718 0.016 279,637.76 
ตุลาคม 97.50 70,016 124.3 35,873.0 11,811.0 7,002 41,718 0.016 253,250.55 
พฤศจิกายน 12.10 8,689 129.5 37,373.7 6,120.0 869  - -  217,577.09 
ธันวาคม 2.10 1,508 134.9 38,932.1 13,485.0 151  - -  166,517.18 
มกราคม 4.50 3,232 137.3 39,624.8 13,485.0 323  - -  116,315.75 
กุมภาพันธ ์ 21.00 15,080 138.1 39,855.7 12,180.0 1,508  - -  77,852.40 
มีนาคม 26.80 19,245 179.1 51,688.3 13,485.0 1,925  - -  30,000.00 
รวมทั้งปทีี่ 3 1,345.3 966,076 1,659 478,874 140,289 96,608 250,305 0.0966 - 

หมายเหตุ : ปริมาณน้้าทา่ที่น้ามาประเมินจากขอ้มูลพื้นฐานจากสถานวีัดน้้าทา่ของสถานีบ้านกูพ่ระโกนา (MN. 27) กรมทรัพยากรน้า้ 
- พื้นที่การสะสมน้้า คือ พื้นที่ระบายน้้าตามการค้านวณระบบระบายน้้า เท่ากับ 718,115 ตารางเมตร 
- ปริมาตรบ่อเก็บน้้าตา่ง ๆ ได้แก ่บ่อหนว่งน้้าฝนขนาด 53,100 ลบ.ม. บ่อเก็บน้้าดิบ 189,000 ลบ.ม. และบอ่คอนเดนเซอร์ 422,000 ลบ.ม.  
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3)  ระบบผลิตน้ า RO (รีเวอร์ส ออสโมซิส) อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
(ชานอ้อย) โดยกระบวนการผลิตเริ่มจากน้าน้้าอ่อนผ่านเครื่องกรองจากระบบผลิตน้้าอ่อน (Nano filtration 
system) เพ่ือผลิตน้้าปราศจากแร่ธาตุ โดยเครื่องกรองจากระบบรีเวอร์สออสโมซิสและได้ โดยมีความสามารถ
ในการผลิต ประมาณ 6.7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง การก้าจัดไอออนที่เหลือด้วยการแลกเปลี่ยนประจุด้วย 
เมมเบรน น้้าปราศจากแร่ธาตุที่ผลิตได้จะเก็บไว้ในถังเก็บน้้าปราศจากแร่ธาตุ (RO tank) ขนาด 50 ลูกบาศก์
เมตร จ้านวน 2 ถัง เพ่ือส้ารองน้้าไว้ใช้ในช่วงปิดหีบ (ช่วงขายไฟของโรงไฟฟ้าชีวมวล) 

 2.5.3 ระบบหล่อเย็น  

   ระบบหล่อเย็น มีหน้าที่หล่อเย็นเครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่งเป็นการหล่อเย็นโดยการแลกเปลี่ยน
ความร้อนผ่านผิวของเครื่องจักรเพ่ือป้องกันเครื่องจักรเกิดความเสียหายเพราะความร้อน โครงการออกแบบ
ให้ระบบหล่อเย็นเป็นแบบหอหล่อเย็น (Cooling tower) ซึ่งเป็นส่วนส้าคัญในระบบน้้าหล่อเย็นเพ่ือใช้
แลกเปลี่ยนความร้อนของน้้าหล่อเย็น หลังแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้้าแล้ว จะถูกแลกเปลี่ยนความร้อนกับ
อากาศอีกครั้งโดยใช้อากาศภายนอกเข้ามาระบายความร้อน และใช้พัดลม (Cooling Tower fan) ในการพา
ความร้อนออกไป ซึ่งเริ่มต้นที่น้้าหล่อเย็นจากหอหล่อเย็น จะถูกสูบไปยังเครื่องควบแน่น เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความร้อนกับไอน้้าน้้าหลังจากที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้้าแล้วจะกลายเป็นน้้าร้อน แล้วถูกดูดกลับมาที่
ส่วนบนของหอหล่อเย็น ก่อนถูกท้าเป็นหยดฝอยน้้าและถูกปล่อยลงมาเพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ 
จากนั้นพัดลมจะดูดความร้อนของน้้าออกทางด้านบนของหอหล่อเย็น ส่วนน้้าหลังแลกเปลี่ยนความร้อนกับ
อากาศแล้วจะเกิดการเย็นตัวจนกลายเป็นน้้าเย็นแล้วตกลงมาทางด้านล่างของหอหล่อเย็น จากนั้นจะสูบน้้า
ไปแลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องควบแน่นต่อไป  

 2.5.4 ระบบควบแน่นน้ าระเหยจากน้ าอ้อย 

 ระบบควบแน่นน้้าระเหยจากน้้าอ้อย มีหน้าที่ควบแน่นหรือดันไอน้้าบางส่วนที่ถูกระเหยออก
จากน้้าอ้อยที่หม้อต้ม (evaporator) และหม้อเคี่ยว (vacuum pan) ทั้งนี้เพ่ือน้าน้้าที่ถูกควบแน่นที่ได้จาก
การระเหยน้้าอ้อยไปใช้ประโยชน์ต่อไป การควบแน่นแบบนี้เป็นการน้าน้้าจากบ่อคอนเดนเซอร์ ซึ่งมีอุณหภูมิ
บรรยากาศฉีดพ่นเข้าไปในระบบคอนเดนเซอร์ (jet condenser) ให้สัมผัสกับไอน้้าที่ระเหยออกมาจากหม้อ
ต้มและหม้อเคี่ยวโดยตรง ทั้งนี้น้้าควบแน่นที่เกิดขึ้นยังคงมีอุณหภูมิประมาณ 43 องศาเซลเซียส จึงต้องน้า
เก็บพักที่บ่อคอนเดนเซอร์ เพ่ือให้น้้าควบแน่นสัมผัสกับอากาศท้าให้น้้าบางส่วนระเหยไปในบรรยากาศ และ
น้้าที่เหลือจะมีอุณหภูมิลดลง ก่อนหมุนเวียนกลับไปใช้ซ้้าที่ jet condenser ต่อไป โดยทั่วไปการใช้น้้าใน
กระบวนการผลิตจะใช้ระบบหมุนเวียนภายในเป็นหลักที่ส้าคัญ คือ น้้าในอ้อยที่ส่งเข้าหีบ ซึ่งได้จากขั้นตอน
การสกัด การระเหยน้้าออก และน้้าอ้อย ตามล้าดับ นอกจากนี้  ยังใช้น้้าที่ผ่านการใช้งาน แต่ยังมีคุณภาพดี
หรือผ่านการบ้าบัดแล้วหมุนเวียนไปใช้ในกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น น้้าร้อนเหลือใช้หลังผ่านการปรับปรุง
คุณภาพแล้ว รวมถึงน้้าดิบจากบ่อน้้าดิบของโครงการ 

 ส้าหรับน้้าคอนเดนเสท เมื่อโครงการรับไอน้้าจากหน่วยผลิตไอน้้าและไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล มาขับเคลื่อนระบบลูกหีบ ไอน้้าจะลดความดันลงเป็นไอน้้าความดันต่้าเพ่ือน้าไปใช้ในระบบการต้ม
ระเหยน้้าอ้อย น้้าเชื่อม ในกระบวนการผลิต จะเกิดน้้าคอนเดนเสทจากไอน้้าที่ใช้และน้้าระเหยจากน้้าอ้อยที่
ส่งมาจากลูกหีบมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต โดยน้้าคอนเดนเสทที่ได้จากการควบแน่นของไอน้้า
โดยตรง (น้้าคอนเดนเสทหม้อต้มชุดที่ 1) จะเป็นน้้าคอนเดนเสทที่มีความบริสุทธิ์สูง จะส่งกลับไปยังหน่วยผลิต
ไอน้้าเพ่ือหมุนเวียนกลับไปใช้ที่หม้อไอน้้าทั้งหมด ส่วนน้้าคอนเดนเสทจากหม้อต้มและแหล่งอ่ืน  ๆ ของ
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โครงการที่มีความบริสุทธิ์รองลงมาจะใช้เป็นน้้าร้อนในกระบวนการผลิต ในสภาพปกติน้้าคอนเดนเสทจาก
หม้อต้มชุดอ่ืน ๆ นี้มีปริมาณมากเกินพอ จะมีน้้าคอนเดนเสทที่เหลือใช้ส่วนหนึ่ง ซึ่งจะท้าให้เย็นลงและ
สามารถหมุนเวียนมาใช้ใหม่ 

2.6 ระบบระบายน้ าฝนและการป้องกันน้ าท่วม  

2.6.1  ระยะก่อสร้าง  

 โครงการจะต้องมีการถมพ้ืนที่ให้เหมาะสมส้าหรับที่ดินในแต่ละส่วน และมีความสอดคล้องกับ
ระบบสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจท้าให้แนวทางหรือทิศทางการระบายน้้าปัจจุบันจากพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น โครงการจึงจัดท้าแนวทางการระบายน้้า โดยการวางรางระบายน้้าชั่วคราวให้สามารถ
ระบายลงสู่ทางน้้าธรรมชาติ และหากพ้ืนที่ที่มีการไหลบ่าของน้้าเนื่องจากปริมาณฝนที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผล
กระทบก่อให้เกิดการกัดเซาะพังทลายของดิน โครงการจะปลูกหญ้าคลุมดิน หรือท้าการดาดคอนกรีตชั่วคราว
เพ่ือป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติเดิม 

2.6.2  ระยะด าเนินการ  

 การระบายน้้าภายในพ้ืนที่โครงการในช่วงการด้าเนินการจะมีแหล่งที่มาของน้้าที่จะระบาย
ออก 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ จากผิวจราจร และจากพ้ืนที่โรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งทาง
โครงการได้สร้างแนวการระบายน้้าไปตามแนวถนนและพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้การระบายน้้าไปในทิศทาง
เดียวกัน ท้าให้สะดวกต่อการรวบรวมและควบคุมอัตราการระบายน้้าของพ้ืนที่โครงการ ระบบระบายน้้าของ
โครงการจะใช้เป็นระบบแยกระหว่างการระบายน้้าฝนและน้้าเสียออกจากกัน (Separate System) ท้าให้การ
ควบคุมการระบายน้้าฝนท้าได้สะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการจะระบายน้้าฝนตามขอบเขตของพ้ืนที่ 
รับน้้า โดยน้้าฝนภายในพ้ืนที่โครงการจะระบายน้้าไปยังบ่อหน่วงน้้าฝนก่อน หลังจากนั้นจะระบายน้้าฝน
ส่วนเกินที่ไปยังบ่อเก็บน้้าดิบและสะสมน้้าไว้ใช้ส้าหรับโครงการเอง  

ทั้งนี้ การระบายน้้าฝนของโครงการก้าหนดให้เป็นระบบการระบายน้้าแบบ Gravity Flow ซึ่งไม่ต้อง
ติดตั้งเครื่องสูบน้้าระหว่างแนวของการระบายน้้า มีลักษณะระบบการระบายน้้าเป็นระบบรางเปิดหรือท่อ
ระบายน้้า และอาจมีการวางท่อลอดถนนเป็นบางช่วง เกณฑ์ก้าหนดการไหลของน้้าในรางระบายน้้าหรือ  
ท่อระบายน้้าก้าหนดให้มีความเร็วไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร/วินาที และไม่เกิน 3.00 เมตร/วินาที เพ่ือป้องกัน
การตกตะกอนที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการขวางทางน้้าหรือรางระบายน้้าอุดตันภายในท่อ 

ผลการจ้าลองสภาพการไหลของน้้าจากสภาพน้้าท่วมปัจจุบันในรอบ 100 ปี ซึ่งได้ท้าการระบายน้้า
ตามที่ก้าหนดไว้ในรายการค้านวณการหน่วงน้้าและการจัดท้าท่อระบายน้้า พบว่า ระดับน้้ามีการเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยจากเดิม ประมาณ 7.00 เซนติเมตร ดังนั้นการระบายน้้าฝนออกนอกโครงการด้วยอัตราการระบาย
น้้าที่ก้าหนด ซึ่งระดับน้้าที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว ยังไม่อยู่ในภาวะน้้าล้นตลิ่ง ล้าน้้าห้วยเซียมช่วงบริเวณที่โครงการ
จะระบายน้้าฝน สามารถรองรับปริมาณการไหลของน้้าที่ระบายจากโครงการได้โดยไม่ส่งผลกระทบหรือ 
ท้าให้ระดับน้้าล้นตลิ่ง และเมื่อพิจารณาพ้ืนที่น้้าท่วมที่เพ่ิมขึ้นมีพ้ืนที่น้้าท่วมที่เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือ 
ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการระบายน้้าออกนอกโครงการด้วยอัตราการไหลเพียง 0.016 ลบ.ม./วินาที ในช่วง
เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้้าและสภาพน้้าท่วมภายนอก 
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2.7 มลพิษและการควบคุม  

2.7.1 มลพิษทางอากาศ  

1) ระยะก่อสร้าง 

มลพิษหลักทางอากาศในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง ซึ่งเกิดจากการเตรียมพ้ืนที่  
การขุดหรือถมดิน การปรับระดับและบดอัดดิน การปรับเกลี่ยพ้ืนที่ การก่อสร้างรากฐาน และการติดตั้ง
เครื่องจักร (ด้าเนินการก่อสร้างร่วมกับโรงงานผลิตน้้าตาลเนื่องจากก่อสร้างในระยะเวลาเดียวกัน) ซึ่งมีปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อปริมาณฝุ่นที่จะเกิดขึ้น เช่น ลักษณะและขนาดของงาน องค์ประกอบของดิน ความชื้นของดิน 
ความเร็วลม และระยะเวลาของการก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งโครงการได้ก้าหนดและควบคุมให้บริษัทรับเหมาฉีด
พรมน้้าภายในพ้ืนที่ก่อสร้างและถนนที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ช่วงที่ฝนไม่ตก (เช้า -เย็น) รวมถึงจ้ากัดความเร็ว
ของรถต่าง ๆ ที่มีการเข้า-ออกพ้ืนที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว ก้าหนดให้
รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุกเพ่ือป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุก
อยู่หรือการฟุ้งกระจาย และท้าความสะอาดล้อรรบรรทุกที่เข้ามาและออกไปจากเขตก่อสร้างทุกคัน เพื่อให้
มั่นใจว่าบรรทุกจะไม่น้าสิ่งแปดเปื้อนไปตกหล่นภายนอกพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ 

2) ระยะด าเนินการ  

ส้าหรับแหล่งก้าเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการจ้าแนกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
แหล่งก้าเนิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ และแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ไม่ใช่การเผาไหม้ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ เนื่องจากโครงการโรงงานน้้าตาล
ไม่มีกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยโครงการจะรับไอน้้าและไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพ้ืนที่
เดียวกัน จึงไม่มีแหล่งก้าเนิดมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง  

(2) แหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่ใช่การเผาไหม้ โครงการมีแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ไม่ใช่การ
เผาไหม้ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละออง ได้แก่  

     (2.1)  ฝุ่นละอองจากบริเวณลานจอดรถบรรทุกอ้อย ซึ่งในช่วงที่อากาศแห้ง 
และมีลมพัดแรงของช่วงฤดูหีบอ้อย มีโอกาสในการเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากบริเวณลานจอด
รถบรรทุกอ้อยได้ง่าย เนื่องจากมีรถวิ่งเข้า-ออกตลอดวันและอาจมีสิ่งปนเปื้อนมากับรถบรรทุกอ้อย อย่างไรก็ตาม 
การฉีดพรมน้้าบริเวณลานจอดรถบรรทุกอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จะสามารถลดโอกาสในการเกิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง 

     (2.2)  ฝุ่นละอองจากพื้นที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง กากตะกอนหม้อกรอง 
(fliter cake) เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการท้าน้้าอ้อยใส มีลักษณะเป็นตะกอนดินสีด้า เกิดจากการน้าโคลน
ของน้้าอ้อย (Mud) จากระบบ Clarification ของ Clarified Tank มาผสมกับฝุ่นกากอ้อยที่ละเอียด (Bagacillo) 
ในรางผสมจากนั้นจะส่งเข้าหม้อกรอง (Rotary Pressure Filter) เพ่ือดึงความหวานออกมาและเหลือเพียง
กากตะกอนที่แห้งมีลักษณะคล้ายดินที่ยังคงมีความหวานเหลืออยู่เล็กน้อย โดยตะกอนกรองอ้อยจะเกิดขึ้น
ประมาณ 1,080 ตันต่อวัน กากตะกอนหม้อกรองที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ไซโล ก่อนให้รถบรรทุก
มารอรับเพ่ือน้าไปเทกองที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง และจะมีพนักงานควบคุมเพ่ือเปิดยุ้งให้กากตะกอน
หม้อกรองลงสู่รถบรรทกุ และจะท้าการควบคุมไม่ให้กากตะกอนหม้อกรองล้นหรือหกลงพ้ืน  
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2.7.2 น้ าเสียและการจัดการ  

1) ระยะก่อสร้าง 

  กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ มีน้้าเสียเกิดขึ้นจาก 2 กิจกรรม ได้แก่ น้้าเสียจากการ
อุปโภค-บริโภคของคนงาน และน้้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งน้้าเสียที่เกิดขึ้นจากพนักงานประมาณ 
600 คน มีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นประมาณ 33.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน (พิจารณาให้น้้าที่คนงานใช้ก่อให้เกิดน้้าเสีย
ร้อยละ 80 ของปริมาณน้้าใช้และปริมาณน้้ารั่วซึมเข้าเส้นท่อ โดยพนักงานก่อสร้างคิดรวมกับโรงงานผลิต
น้้าตาล เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างพร้อมกันและอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกัน) และเนื่องจากท่ีพักอาศัยส้าหรับ
คนงานก่อสร้างไม่ได้อยู่ภายในโครงการ ดังนั้นโครงการจึงก้าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ส้าเร็จรูปหรือห้องสุขาแบบชั่วคราวอย่างเพียงพอ ส้าหรับน้้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ น้้าเสียจาก
การบ่มคอนกรีต น้้าล้างอุปกรณ์/เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งคาดว่ามีปริมาณน้้าเสียดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณ  
15 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ อีกทั้งเป็นน้้าเสียที่มีความสกปรกต่้า ดังนั้นโครงการ 
จึงได้จัดให้มีบ่อตกตะกอน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 บ่อ ในพ้ืนที่ก่อสร้าง เพ่ือรองรับน้้าเสีย
จากกิจกรรมดังกล่าว หลังจากนั้นจะน้าน้้าที่ผ่านการตกตะกอนแล้วมาใช้ในการฉีดพรมพ้ืนที่ก่อสร้างและถนน 
เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น ส้าหรับน้้าฝนที่ตกในพ้ืนที่ก่อสร้าง โครงการก้าหนดให้บริษัท
รับเหมาจัดท้าและสร้างรางระบายน้้าชั่วคราวไว้ในแนวเดียวกับที่จะสร้างรางระบายน้้าถาวรเพื่อระบายน้้าฝน
ที่ตกในพ้ืนที่โครงการลงสู่บ่อหน่วงน้้าฝนของโครงการต่อไป 

   2) ระยะด าเนินการ 

  แหล่งก้าเนิดน้้าเสียของโรงงานน้้าตาล จะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ น้้าเสียที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมผลิตน้้าตาลและน้้าเสียที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าชีวมวล มีการจัดการน้้าเสียตามลักษณะของ
น้้าเสียในแต่ละแหล่งก้าเนิดเพ่ือบ้าบัดให้เหมาะสมก่อนน้าน้้าทิ้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่
ทั้งหมด โดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก แสดงดังตารางที่ 2.7.2-1 ในการออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียของ
โรงงานผลิตน้้าตาลได้ค้านึงถึงปริมาณน้้าเสียจากกิจกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมด้วย รวมทั้งการพิจารณา
เลือกระบบบ้าบัดน้้าเสียให้เหมาะสมกับลักษณะสมบัติของน้้าเสียจากท้ัง 2 กิจกรรม โดยพิจารณาเลือกระบบ
บ้าบัดน้้าเสียหลักเป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบชีวภาพ ส้าหรับน้้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง  
วางการท้างานต่อกันเป็นแบบอนุกรม มีความสามารถในการรองรับน้้าเสีย ประมาณ 2 ,693 ลูกบาศก์เมตร 
ส้าหรับการออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานผลิตน้้าจะพิจารณาการจัดการน้้าเสียออกเป็น 2 ลักษณะ 
ได้แก่  

     ก) น้้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีต่้า มีการออกแบบบ่อตรวจสอบคุณภาพ
น้้าทิ้งที่ติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) จ้านวน 2 บ่อ 
ได้แก่ บ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งที่ 1 (Inspection pond No.1) ขนาดความจุ 1,500 ลูกบาศก์เมตร อยู่ใน
ความรับผิดชอบของโรงงานผลิตน้้าตาล จะรับน้้าทิ้งจากน้้าฝนปนเปื้อนชะพ้ืนที่ลานกองขี้เถ้า พ้ืนที่ลานกอง
กากตะกอนหม้อกรอง และพ้ืนที่ลานกองชานอ้อย และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งที่ 2 (Inspection pond 
No.2) ขนาดความจุ 3,000 ลูกบาศก์เมตร อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล จะรับน้้าทิ้งจาก
กระบวนการผลิตน้้าประปา/น้้าอ่อน น้้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น และน้้าระบายทิ้งจากหม้อไอน้้า หากพบว่า
น้้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก้าหนด ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) ต่้ากว่า 3,000 มิลลิกรัม/
ลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้า
ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 
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มีนาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจาก
โรงงาน พ.ศ. 2560 แต่เนื่องจากโครงการจะน้าน้้าทิ้งดังกล่าวไปรดน้้าต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ  
จึงก้าหนดให้ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อเก็บน้้าทิ้ง 
(Holding pond) ขนาดความจุ ประมาณ 187,000 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาในการกักเก็บ 60 วัน ก่อนน้า
น้้าทิ้งไปใช้ใหม่ แต่หากตรวจพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานฯ ที่ก้าหนด ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) สูงกว่า 
1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉินที่ 1 (Emergency pond No. 1) ขนาดความจุ ประมาณ 
7,300 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาเก็บกัก 2 วัน ก่อนส่งกลับไปบ่อปรับสมดุลที่ 2 (Equalization Pond 
No.2) ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปก้าจัดต่อไป 

     ข) น้้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง จะออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียเป็น
แบบชีวภาพ ซึ่งเป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียหลัก วางการท้างานต่อกันเป็นแบบอนุกรม มีความสามารถในการ
รองรับน้้าเสีย ประมาณ 2,693 ลูกบาศก์เมตร โดยน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะก่อนถูกส่งมายังบ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้้าทิ้งที่  3 (Inspection pond No.3) ขนาดความจุ 6,400 ลูกบาศก์เมตร ผ่านเครื่องตรวจวัด
คุณภาพน้้าทิ้งอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าบีโอดี (BOD) หากพบว่าน้้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีมาตรฐานก้าหนด ค่าบี
โอดี (BOD) ต่้ากว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 จะส่งไปยังบ่อเก็บน้้าทิ้ง (Holding pond)  
ขนาดความจุ ประมาณ 187,000 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาในการกักเก็บ 60 วัน ก่อนน้าน้้าทิ้งไปใช้ใหม่ แต่
หากตรวจพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานฯ ที่ก้าหนด ค่าบีโอดี (BOD) สูงกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพัก
น้้าทิ้งฉุกเฉินที่ 2 (Emergency pond No. 2) ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาเก็บกัก 2 วัน  
ก่อนส่งกลับไปบอปรับสมดุลที่ 2 (Equalization Pond No.2) เพื่อบ้าบัดน้้าเสียใหม่อีกครั้ง 

  นอกจากนี้ โครงการได้ระบุให้มีการปูรองก้นและขอบบ่อด้วยแผ่นพลาสติกกันซึม HDPE 
ความหนา 1.5 มิลลิเมตร มีความลาดอย่างน้อย 1 : 2 (แนวดิ่ง : แนวราบ) ทุกบ่อ เพ่ือป้องกันปัญหาการรั่วซึม
และปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้าใต้ดิน 
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ตารางที่ 2.7.2-1 ปริมาณน้้าเสีย/น้้าทิ้งของโรงงานน้้าตาลและโรงไฟฟ้า  

   รายการ 

ปริมาณน้ า (ลบ.ม./วัน) 

การจัดการ ช่วงหีบอ้อย 
ช่วงปิดหีบ  

(ช่วงขายไฟของโรงไฟฟ้า) 
ช่วงปิดหีบ 
(ซ่อมบ ารุง) 

น้ าเสีย น้ าทิ้ง น้ าเสีย น้ าทิ้ง น้ าเสีย น้ าทิ้ง 
ปริมาณน้ าเสียของโรงงานผลิตน้ าตาล 

1. น้้าเสียจากห้องน้้าชาวไร่/อาคารส้านักงาน/โรงอาหาร 80 - 50 - 50 - ระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูปก่อนถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อปรับสมดุลที่ 2 ของ
ระบบบ้าบัดน้้าเสียโรงงานผลิตน้้าตาล 2. น้้าเสียในแผนกต่าง ๆ ในโรงงานผลิตน้า้ตาล 20 - 11.5 - 11.5 - 

3. น้้าเสียจากการล้างหม้อต้ม หมอ้เคี่ยว 1/ 252 - 151 - 88 - จะรวบรวมเข้าสู่บ่อดักไขมันและบ่อเอสบีอาร์เพื่อบ้าบัดเบื้องต้นก่อน
ถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อปรับสมดุลที่ 2 ของระบบบ้าบัดน้้าเสียโรงงานผลิต
น้้าตาล 

4. น้้าเสียจากการล้างอื่น ๆ 68 - - - - - รวบรวมเข้าสู่บ่อปรับสมดุลที่ 2 ของระบบบ้าบัดน้้าเสียโรงงานผลิต
น้้าตาล ท้าการบ้าบัดตามการออกแบบโดยน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว
จะรวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าท้ิง (Inspection pond) เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้้าอัตโนมัติ 
(BOD)  
1) กรณีค่า BOD น้อยกว่า 20 มก./ล. จะสูบเข้าบ่อพักน้้าท้ิง 

(Holding pond) 
2) กรณีค่า BOD สูงกว่า 20 มก./ล. จะรวบรวมเข้าบ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉิน 

(Emergency pond) เพื่อน้ากลับไปบ้าบัดใหม่ 
5. น้้าเสียจากระบบหล่อเย็นเครื่องจักร - 725 - - - - รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคณุภาพน้้าทิ้ง (Inspection pond) เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพน้้าท้ิงผ่านเครื่องตรวจวัดคณุภาพน้้าท้ิงอัตโนมัติ 
ได้แก่ TDS 
1) กรณี ค่า TDS น้อยกว่า 1,300 มก./ล. จะสูบเข้าบ่อพักน้้าทิ้ง 

(Holding pond)  
2) กรณี ค่า TDS สูงกว่า 1,300 มก./ล. จะรวบรวมเข้าบ่อพักน้้าทิ้ง

ฉุกเฉิน (Emergency pond) ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปก้าจัดต่อไป 

รวมน้ าเสีย/น้ าท้ิงโรงงานผลิตน้ าตาล 420 725 212.5 - 149.5 -  
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ตารางที่ 2.7.2-1 (ต่อ) ปริมาณน้้าเสีย/น้้าทิ้งของโรงงานน้า้ตาลและโรงไฟฟ้า 

รายการ 
ปริมาณน้ าเสีย/น้ าทิ้ง (ลบ.ม./วัน) 

การจัดการ ช่วงหีบอ้อย ช่วงขายไฟ ช่วงปิดหีบ 
น้ าเสีย น้ าทิ้ง น้ าเสีย น้ าทิ้ง น้ าเสีย น้ าทิ้ง 

ปริมาณน้ าเสียของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
1. น้้าฝนปนเปื้อนชะลานกองเถ้า 2/ - - - 45 - - รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง ( Inspection pond) เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพน้้าท้ิงผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้้าอัตโนมัติ ได้แก่ TDS 
1) กรณี ค่า TDS น้อยกว่า 1,300 มก./ล. จะสูบเข้าบ่อพักน้้าท้ิง (Holding 

pond)  
2) กรณี ค่า TDS สูงกว่า 1,300 มก./ล. จะรวบรวมเข้าบ่อพักน้้าท้ิงฉุกเฉิน 

(Emergency pond) ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปก้าจัดต่อไป 

2. น้้าฝนปนเปื้อนชะลานกองชานอ้อย 2/ - - - 591 - - 
3. น้้าทิ้งจากระบบการปรับปรุงคณุภาพน้้า - 162 - 162 - 37 
4. น้้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น (Bleed off) - 540 - 468 - - 
5. น้้าระบายทิ้งจากหม้อไอน้้า (Blow down) - 297 - 85  - 

6. น้้าเสียจากแผนกต่าง ๆ ในโรงไฟฟ้าชีวมวล 30 - 13.5 - 3.5  ระบบบ้าบัดส้าเร็จรูปก่อนถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อปรับสมดุลที่ 2 ของระบบ
บ้าบัดน้้าเสียโรงงานผลิตน้้าตาล 

7. น้้าท้ิงจากระบบผลิตน้้าใส 8 - 8 - 2  รวบรวมเข้าสู่บ่อปรับสมดุลที่ 2 ของระบบบ้าบัดน้้าเสียโรงงานผลิตน้้าตาล 
ท้าการบ้าบัดตามการออกแบบโดยน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะรวบรวม
เข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง ( Inspection pond)เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน้้าท้ิงผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้้าอัตโนมัติ (BOD)  
1) กรณีค่า BOD น้อยกว่า 20 มก./ล. จะสูบเข้าบ่อพักน้้าทิ้ง (Holding 

pond) 
2) กรณีค่า BOD สูงกว่า 20 มก./ล. จะรวบรวมเข้าบ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉิน 

(Emergency pond) เพื่อน้ากลับไปบ้าบัดใหม่ 

8. น้้าล้างเรซิน (Regenerate water) 1.3 - 1.3 - -  

รวมปริมาณน้ าเสีย/น้ าทิ้งของโรงไฟฟ้าชีวมวล 39.3 999 22.8 1,351 5.5 37  
รวมปริมาณน้ าเสีย/น้ าทิ้งทั้งหมด 459.3 1,724 235.3 1,351 155 37  

หมายเหตุ :   1/  การล้างหม้อต้มหม้อเค่ียวจะท้าการล้างทุก 30 วัน  
 2/ น้้าฝนปนเปื้อนชะลานกองเถ้าและลานกองชานอ้อย จะคิดในช่วงที่ฝนตก        

ที่มา : บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด, 2562 
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2.7.3   เสียงและการควบคุม 

1) ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังอย่างมีนัยส้าคัญ ได้แก่ การเตรียมพ้ืนที่ การขุด
หรือถมดิน การปรับระดับและบดอัดดิน การปรับเกลี่ยพ้ืนที่ การก่อสร้างรากฐาน และการติดตั้งเครื่องจักร 
(ด้าเนินการก่อสร้างร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากก่อสร้างในระยะเวลาเดียวกัน) ทั้งนี้ โครงการได้
ก้าหนดให้บริษัทรับเหมางดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงกลางคืน (เวลา 19.00-07.00 น.) 
และให้ควบคุมระดับเสียงไม่ให้คนงานได้รับสัมผัสเสียงในบริเวณสถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงสูงสุด 
(peak sound pressure level) ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก (Impact or impulse noise) เกิน 140 
เดซิเบล(เอ) หรือได้รับสัมผัสเสียงที่มีระดับเสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่ (Continuous steady noise) เกินกว่า 
115 เดซิเบล(เอ) พร้อมทั้งก้าหนดให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลส้าหรับคนงานที่ท้างานสัมผัส
กับเสียงดัง ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง และที่ครอบหูลดเสียง รวมถึงจัดให้มีเครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลติดไว้ให้คนงานเห็นได้ชัดเจนให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

2) ระยะด าเนินการ  

เครื่องจักรที่เป็นแหล่งก้าเนิดเสียงที่ส้าคัญของโครงการ ได้แก่ บริเวณสะพานล้าเลีย ง
อ้อย เทอร์ไบน์ลูกหีบ โรงกลึง บริเวณหม้อปั่น และหอหล่อเย็น ซึ่งบริเวณเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ดังกล่าวจัดอยู่ในพื้นที่มีการเฝ้าระวังและมีมาตรการป้องกันส้าหรับพนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว 
โดยโครงการได้ก้าหนดให้มีการดูแลบริหารจัดการทางผ่านของเสียง รวมทั้งการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  ควบคุมเสียงท่ีแหล่งก าเนิดโดยหลักการด้านวิศวกรรม เพ่ือเป็นการลดระดับเสียง
ที่แหล่งก้าเนิด โดยได้วางแผนการการด้าเนินการผลิตหลีกเลี่ยงการสัมผัสของพนักงาน นอกจากนี้  ยังมีการ
ก้าหนดแผนการตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่้าเสมอ เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งก้าเนิด
ของเสียงดัง และส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยิน โดยโครงการได้มีการซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรปีละ 1 ครั้ง  
ตามแผนการซ่อมบ้ารุงประจ้าปี 

(2)  ด้านการบริหารจัดการทางผ่านของเสียง ได้แก่ การด้าเนินกิจกรรมการผลิต
เฉพาะภายในอาคารผลิต เพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการผลิตออกสู่พ้ืนที่ข้างเคียง หรือการ  
จัดห้องควบคุมระบบปิดให้พนักงานเข้าไปพักระหว่างการท้างาน เป็นต้น 

(3) การใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  ในกรณีที่การด้าเนินกิจกรรม 
การผลิตยังก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยวิธีทางด้านวิศวกรรม หรือการ
บริหารจัดการทางผ่านของเสียงได้ จะท้าการก้าหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง 
หรือครอบหูลดเสียงให้พนักงานทุกคน 

ทั้งนี้ ในขั้นตอนการออกแบบโครงการ โครงการได้ก้าหนดมาตรการในการป้องกัน
ผลกระทบจากความดังของเสียงตั้งแต่ต้นทางโดยการวางผังเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามหลักวิศวกรรม
และความปลอดภัย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ
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กิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2546 โดยติดตั้งเครื่องจักรที่เป็นแหล่งก้าเนิดเสียง
ดังภายในอาคารตามความเหมาะสม อีกทั้งโครงการได้ก้าหนดให้มีการควบคุมระดับเสียงบริเวณริมรั้วโรงงาน
ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจาก
การประกอบกิจการโรงงานบริเวณริมรั้วโรงงานไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 

2.7.4 กากของเสียและการจัดการ 

1)  ระยะก่อสร้าง ของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ของเสียจาก
กิจกรรมการก่อสร้างและของเสียจากคนงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1)  ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นเศษไม้และเศษปูน ซึ่งบางส่วน
สามารถน้าไปจ้าหน่ายหรือน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยโครงการจะคัดแยกส่วนที่สามารถน้ากลับมาใช้
ประโยชน์ได้ เพ่ือจ้าหน่ายให้กับผู้รับซื้อหรือน้ากลับมาใช้ใหม่ ส่วนเศษไม้ โครงการจะน้าไปบด/สับ ก่อนที่จะ
น้าไปท้าปุ๋ยหมักอินทรีย์ และเศษปูน โครงการจะน้าไปถมท่ีบริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

1.2)  มูลฝอยทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง ซึ่งมีจ้านวน
คนงานสูงสุด 600 คน (โดยพนักงานก่อสร้างคิดรวมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้าง
พร้อมกันและอยู่ในพ้ืนที่ต่อเนื่องกัน) เกิดขึ้นประมาณ 0.69 ตัน/วัน และเมื่อพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูล
ฝอยที่  1.15 กิโลกรัม/คน/วัน (อ้างอิงตามรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย  
ปี พ.ศ. 2561 ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ส้านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ) 
โดยของเสียดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบด้วยเศษอาหาร ถุงพลาสติก และเศษกระดาษ ส้าหรับกากของเสีย
ดังกล่าวในส่วนที่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ ทางโครงการมีนโยบายที่จะใช้แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero 
waste) ที่จะน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท้าได้และลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้หลักการ 1A 3Rs 
(Aviod-Reduce-Reuse-Recycle) ส่วนที่เหลือหลังจากการคัดแยก ณ แหล่งก้าเนิดแล้วจะท้าการรวบรวมใส่
ถังรองรับมูลฝอยที่กระจายอยู่ทั่วไป ขนาดความจุถังละ 200 ลิตร แยกประเภทของถังออกเป็น 2 ถัง คือ  
มูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้ง ในขั้นตอนนี้จะมีการคัดแยกมูลฝอยแห้งที่สามารถขายได้  ส่วนมูลฝอยเปียกจะ
น้าเอาไปปุ๋ยหมักอินทรีย์ ขยะมูลฝอยดังกล่าวจะถูกน้าไปรวบรวมและน้าไปจัดเก็บในพ้ืนที่จัดเก็บขยะของ
โครงการ 

2) ระยะด าเนินการ ของเสียในช่วงด้าเนินการของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ของเสียจากพนักงาน และของเสียจากการผลิต แสดงดังตารางท่ี 2.7.4-1 มีรายละเอียดดังนี้  

2.1)  มูลฝอยทั่วไปจากอาคารส านักงาน โครงการมีพนักงานจ้านวน 373 คน ท้าให้ 
มีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 0.43 ตัน/วัน และเมื่อพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.15 กิโลกรัม/คน/วัน 
(อ้างอิงตามรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 ส่วนขยะมูลฝอยและ  
สิ่งปฏิกูล ส้านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ) ส้าหรับกากของเสียดังกล่าวในส่วนที่
สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ ทางโครงการมีนโยบายที่จะใช้แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste) ที่จะน้ากลับ 
มาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้และลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้หลักการ 1A 3Rs (Aviod-Reduce-
Reuse-Recycle) ส่วนที่เหลือหลังจากการคัดแยก ณ แหล่งก้าเนิดแล้วจะท้าการรวบรวมใส่ถังรองรับมูลฝอย
ที่กระจายอยู่ทั่วไป ขนาดความจุถังละ 200 ลิตร แยกประเภทของถังออกเป็น 3 ถัง คือ มูลฝอยย่อยสลายได้ 
ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย ซึ่งขยะมูลฝอยดังกล่าวจะถูกน้าไปรวบรวมและน้าไปจัดเก็บพ้ืนที่
จัดเก็บขยะของโรงงานผลิตน้้าตาล 
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ก) มูลฝอยย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร กิ่งไม้ และใบไม้ เป็นต้น คาดว่ามีปริมาณ
มูลฝอยย่อยสลายได้ประมาณ 0.43 ตัน/วัน โดยโครงการจัดเตรียมถังรองรับของเสียซึ่งจะน้าไปวางตาม
สถานที่ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ก่อนรวบรวมและน้าไปจัดเก็บในบริเวณพ้ืนที่จัดเก็บขยะของโรงงานผลิตน้้าตาล 
ส้าหรับการจัดการมูลฝอยย่อยสลายนั้น สามารถจัดการได้โดยการน้าไปท้าปุ๋ยหมัก ผ่านถังหมักขยะอินทรีย์ 
(อ้างอิงจากต้นแบบถังหมักขยะอินทรีย์ ของกรมควบคุมมลพิษ, 2544) ซึ่งปุ๋ยหมักดังกล่าวจะน้าไปใช้ในแปลง
สาธิตปลูกอ้อยและพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 

ข) ของเสียรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว กระป๋อง โลหะ กล่องโฟมบรรจุภัณฑ์และ
พลาสติก เป็นต้น คาดว่ามีปริมาณของเสียรีไซเคิล ประมาณ 0.14 ตัน/วัน ขยะประเภทนี้เป็นของเสียที่
สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โครงการจัดเตรียมถังรองรับของเสียรีไซเคิลวางกระจายตามจุดต่าง ๆ 
ภายในพ้ืนที่โครงการ และรวบรวมไปคัดแยกของเสียแต่ละประเภทบริเวณพ้ืนที่จัดเก็บขยะของโรงงานผลิต
น้้าตาล ก่อนติดต่อให้ผู้รับซื้อน้ากลับไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ค) ของเสียอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ 
และหมึกพิมพ์ เป็นต้น คาดว่ามีของเสียอันตราย ประมาณ 0.01 ตัน/วัน เป็นของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจาก
อุปกรณ์ส้านักงาน ต้องส่งก้าจัดทั้งหมด แต่ทางโครงการได้ด้าเนินการลดปริมาณ (reduce) ไปแล้วบางส่วน 
เช่น เลือกใช้ถ่านไฟฉายที่ชาร์จไฟได้ หรือหมึกที่สามารถเติมได้ เป็นต้น โครงการจัดเตรียมถังขยะอันตรายที่มี
ฝาปิดมิดชิดวางกระจายตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่โครงการ และเก็บรวบรวมไปคัดแยกของเสียแต่ละ
ประเภท ณ สถานที่จัดเก็บขยะอันตรายภายในอาคารจัดเก็บสารเคมีของโรงงานผลิตน้้าตาล ก่อนติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป 

ส้าหรับการจัดการของมูลฝอยจากอาคารส้านักงาน/โรงอาหาร โครงการจะใช้
แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste) ที่จะน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้และลดขยะให้เหลือ
น้อยที่สุด โดยใช้หลักการ 1A 3Rs (Aviod-Reduce-Reuse-Recycle) ในการลดปริมาณที่แหล่งก้าเนิด 
เพ่ือให้มีของเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด และหากมีของเสียเกิดขึ้นโครงการจะหาวิธีการน้าของเสียเหล่านั้นกลับไป  
ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพ่ือให้มีของเสียไปก้าจัดน้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากอาคาร
ส้านักงาน/โรงอาหารได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม โครงการได้ก้าหนดแนวทางในการคัดแยก การจัดเก็บ  
การขนส่ง และการก้าจัดเพ่ือควบคุมการจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพโดยน้าหลักการ 1A 3Rs (Aviod-
Reduce-Reuse-Recycle)  มาประยุกต์ใช้ซึ่งประกอบด้วย 

(1) Avoid คือ การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ก่อให้ เกิดขยะที่ยากต่อการก้าจัด  
การงดใช้ของที่ไม่จ้าเป็น หรือของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 

(2) Reduce คือ การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

(3) Reuse คือ การลดมลพิษที่แหล่งก้าเนิด โดยการน้าของเสียกลับมาใช้ซ้้า 
ซึ่งไม่มีขั้นตอนการแปรรูปก่อนน้าไปใช้ เช่น การน้าน้้าเสียที่ผ่ านกระบวนการบ้าบัดจนได้มาตรฐานมาใช้ใน
การรดพ้ืนที่สีเขียว การเลือกใช้ภาชนะบรรจุสารเคมีที่สามารถส่งคืนให้บริษัทผู้จ้าหน่ายน้ากลับไปใช้
ประโยชน์ได้ เป็นต้น  

(4) Recycle คือ การน้าหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถน้ากลับมารีไซเคิล หรือ
น้ากลับมาใช้ใหม่ เช่น การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการรีไซเคิล การก้าหนดให้มีการคัดแยก 
ของเสียจากโครงการ เป็นต้น 
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2.2) ของเสียจากกระบวนการผลิต  

ก) ผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

(ก)  กากน้ าตาล เป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วได้จาก
การท้าน้้าตาลทรายดิบมีลักษณะเป็นของเหลวข้นสีน้้าตาลเข้มมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 1,243 ตัน/วัน 
รวบรวมในบ่อกักเก็บกากน้้าตาลก่อนส่งจ้าหน่ายต่อไป 

(ข)  ชานอ้อย เป็นผลพลอยได้ที่เหลือจากขั้นตอนการหีบสกัดอ้อย มีปริมาณ
การเกิดขึ้นประมาณ 6,480 ตัน/วัน ล้าเลียงผ่านสายพานล้าเลียงเพ่ือเป็น เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวล  
(ชานอ้อย) บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงทั้งหมด   

(ค)  กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) เป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูล
และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการท้าน้้าอ้อยมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 1,080 ตัน/วัน โดยโครงการจะท้าการ
วิเคราะห์ความเป็นอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 ก่อนส่งเป็นเป็นวัตถุดิบทดแทนของโรงงานอ่ืนน้าไปหมักท้าสารปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้นและจะจัดส่งเป็นวัตถุดิบทดแทนให้แก่ชาวไร่หรือ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปก้าจัด 

ข) ของเสียจากกระบวนการผลิต 

(ก) สารละลาย lead subacetate ที่ใช้งานแล้วจากขั้นตอนการวิเคราะห์ 
ค่าความหวานของอ้อย มีปริมาณการเกิดข้ึนประมาณ 2 กิโลกรัม/วัน ไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ก่อนติดต่อ
ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป 

(ข) กระดาษกรองที่ปนเปื้อน lead subacetate จากขั้นตอนการวิเคราะห์
ค่าความหวานของอ้อยมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 8 กิโลกรัม/วัน ไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ก่อนติดต่อ
ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป 

(ค) สารละลายที่ผ่านการกรองที่ มี lead subacetate จากขั้นตอนการ
วิเคราะห์ค่าความหวานของอ้อยมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 2 กิโลกรัม/วัน ไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด 
ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป  

(ง) น้ ามันหล่อลื่นที่ ใช้แล้ว  เป็นน้้ามันที่ผ่านการใช้จนเสื่อมสภาพของ
เครื่องจักร มีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 0.05 ตัน/วัน โครงการจะรวบรวมใส่ถังที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนส่งให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป 

(จ) กากตะกอน ที่เกิดจากกระบวนการบ้าบัดน้้าเสีย มีปริมาณการเกิดขึ้น
ประมาณ 91 ตัน/วัน โครงการจะรวบรวมของเสียส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปก้าจัดต่อไป 
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ตารางท่ี 2.7.4-1 ปริมาณและการจัดการของเสียของโครงการ 

ชนิดของเสีย 
รหัสและ 
ประเภท 
ของเสีย 

ปริมาณ 
ของเสีย  
(ตัน/วัน) 

ลักษณะของเสีย 
สัดส่วนการจัดการของเสีย (ตัน/วัน) 

วิธีการจัดการ 
Reuse Recycle Reduce Disposal 

1. ของเสียจากอาคาร
ส านักงาน/โรงอาหาร 

  
 

    
 

1.1  มูลฝอยย่อยสลายได้ เช่น  
เศษอาหาร กิ่งไม้ และใบไม ้

- 0.43 ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถ
น้ามาหมักท้าปุ๋ยได้ 

- 0.43 
(100%) 

- - น้าไปท้าปุ๋ยหมัก ซึ่งปุ๋ยหมักดังกล่าวจะน้าไป 
ใช้ในแปลงสาธิตปลูกอ้อยและพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ 

1.2  ของเสียรไีซเคลิ เช่น 
กระดาษ แก้ว โลหะ และ
พลาสติก เป็นต้น 

- 0.14 เป็นของเสียที่สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ได้ทั้งหมด 

- 0.14 
(100%) 

- - คัดแยกเพื่อรอจ้าหน่ายให้กับผู้ได้รับอนุญาต
เพื่อน้าไปปรับปรุงคุณภาพก่อนน้ากลับมาใช้
ใหม่ต่อไป 

1.3  ของเสียอันตราย เช่น 
หลอดฟลูออเรสเซนต์
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่
เสื่อมสภาพ และหมึกพิมพ์ 
เป็นต้น 

- 0.01 เป็นของเสียที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
อันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ และ
หมึกพิมพ์ เป็นต้น 

- - - 0.01 
(100%) 

ส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมน้าไปก้าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 
 

2. ของเสียจากการผลิต         
2.1  ผลพลอยไดซ้ึ่งถือเป็นสิ่ง

ปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
        

(1)  กากน้้าตาล 02 04 99 
(031) 

1,243 เป็นผลพลอยได้จากการท้าน้้าตาลทรายดิบ
มีลักษณะเป็นของเหลวข้นสีน้้าตาลเข้ม 

- 1,243 
(100%) 

- - รวบรวมในถังและบ่อกักเก็บกากน้้าตาลก่อนส่ง 
เป็นวัตถุดิบทดแทนของบริษัท มิตรผล จ้ากัด 

(2)  ชานอ้อย 02 04 99 
(031) 

6,480 เป็นผพลอยได้ที่เหลือจากขั้นตอนการหีบ
สกัดอ้อยมีลักษณะเป็นเส้นใยสีเหลืองอ่อน 

- 6,480 
(100%) 

- - ล้าเลียงผ่านสายพานล้าเลียงเพื่อเป็นวัตถุดิบ
ทดแทน (เช้ือเพลิง) ของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
(ชานอ้อย) ของบริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 
 
 



 

-42- 

ตารางท่ี 2.7.4-1 (ต่อ) ปริมาณและการจัดการของเสียของโครงการ 

ชนิดของเสีย 
รหัสและ 
ประเภท 
ของเสีย 

ปริมาณ 
ของเสีย  
(ตัน/วัน) 

ลักษณะของเสีย 
สัดส่วนการจัดการของเสีย (ตัน/วัน) 

วิธีการจัดการ 
Reuse Recycle Reduce Disposal 

   (3) กากตะกอนหม้อกรอง  
  (filter cake) 

02 04 99 
(083) 

1,080 เป็นผลพลอยได้จากการท้าน้้าอ้อยใสในการ
แยกอนุภาคสิ่งเจือปนออกจากน้้าอ้อยใส 
มีลักษณะเหมือนตะกอนดินสีด้า 

- 1,080 
(100%) 

- - วิเคราะห์ความเป็นอันตรายตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ. 2548 ก่อนแจกจ่าย
และจ้ าหน่ายให้ เกษตรกรน้าไป เป็นสาร
ปรับปรุงดิน 

2.2 ของเสียจากการผลิต         
(1) สารละลาย lead  
 subacetate ที่ใช้งาน

แล้ว 

02 04 80 
HA 

0.002 เป็นของเสียที่เกิดจากการวิเคราะห์หาค่า
ความหวานของอ้อยจากห้อง ปฏิบัติการ
เคมี 

- - - 0.002 
(100%) 

รวบรวมของเสียส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป 

(2) กระดาษกรองที่ปนเปื้อน  
  lead subacetate 

02 04 81 
HA 

0.008 เป็นของเสียที่เกิดจากการวิเคราะห์หาค่า
ความหวานของอ้อยจากห้อง ปฏิบัติการ
เคมี 

- - - 0.008 
(100%) 

รวบรวมของเสียส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป 

(3)  สารละลายที่ผ่านการ
กรองที่มี lead 
subacetate 

02 04 82 
HA 

0.002 เป็นของเสียที่เกิดจากการวิเคราะห์หาค่า
ความหวานของอ้อยจากห้อง ปฏิบัติการ
เคมี 

- - - 0.002 
(100%) 

รวบรวมของเสียส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป 

(4) น้้ามันหล่อลื่นท่ีไม่ใช้
แล้ว 

13 02 08 
HA 

0.05 เป็นของเสียอันตรายประเภทน้้ามันที่ผ่าน
การใช้งานจนเสื่อมสภาพของเครื่องจักร 

- - - 0.05 
(100%) 

รวบรวมของเสียส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป 

(5) กากตะกอน 02 04 03 0.91 กากตะกอนจากระบบบ้าบัดน้้าเสีย - - - 0.91 
(100%) 

รวบรวมของเสียส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป 

หมายเหตุ :   รหัสและประเภทของเสีย อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก้าจัดสิ่งปฏกิูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
  HA (Hazardous waste-Absolute entry) เป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทีม่ีคุณสมบัติเป็นของเสียอันตราย 
    HM (Hazardous waste-Mirror entry) เป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ผูป้ระกอบการต้องท้าการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในภาคผนวกที ่2 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ที่มา : บริษัท น้้าตาลบา้นโป่ง จ้ากัด, 2562 
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2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 2.8.1  ระยะก่อสร้าง 

1) การคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมา การพิจารณาบริษัทผู้รับเหมาจะพิจารณาจากหลายปัจจัย 
เช่น ประสบการณ์เป็นการพิจารณาว่าผู้รับเหมาเคยท้างานที่มีลักษณะคล้ายกันมาก่อนหรือไม่ ปริมาณงาน 
ที่รับผิดชอบอยู่ ความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ ผลงานโครงการที่ผ่านมา ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง รวมถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคการก่อสร้างงานบางอย่างต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเฉพาะ 
ผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษจะสามารถท้าให้งานสามารถด้าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจพิจารณา
จากประวัติหรือประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค 

2) แผนงานก่อสร้าง โครงการก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจัดท้าแผนงานด้านความ
ปลอดภัยในการท้างานส้าหรับงานก่อสร้างให้สอดคล้องกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 

3) ระบบการจัดการความปลอดภัย ระบบการจัดการความปลอดภัย ในการด้าเนินการ
โครงการจะอ้างอิงตามมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป 
ของคณะท้างานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ภายใต้คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง 
คณะกรรมการวิศวกรรมโยธา ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

4) การเคลื่อนย้ายวัสดุและการเก็บวัสดุในสถานที่ก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมาจะต้องระบุ
รายละเอียดในแผนงานก่อสร้าง เนื่องจากต้องมีการวางแผนและเตรียมการไว้ล่วงหน้ารวมทั้งต้องปฎิบัติตาม
แผนที่ก้าหนดไว้ เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฎิบัติงานหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
สถานที่กองเก็บวัสดุหรือบริเวณที่ก้าลังท้าการขนส่งวัสดุ/เส้นทางที่ใช้ในการส่ง การกองเก็บวัสดุไม่ว่าจะกอง
เก็บในลักษณะใดจะต้องก้าหนดแผนในการขนส่งและล้าเลียงวัสดุเข้าและออกจากการกองเก็บวัสดุ และมีการ
จัดเก็บในลักษณะที่สอดคล้องกับระยะเวลาการน้าวัสดุออกไปใช้งานด้วย  

5) การจัดสภาพแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตก่อสร้างต้องมีความมั่นคงแข็งแรง แบ่งแยก
พ้ืนที่การท้างานที่เหมาะสมชัดเจน มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม โดยก้าหนดบริเวณเขต
ก่อสร้าง และจัดท้าป้าย “เขตก่อสร้าง” การก้าหนดเขตอันตรายในเขตก่อสร้าง โดยจัดท้ารั้วหรือกั้นเขตด้วย
วัสดุที่เหมาะสม และมีป้าย “เขตอันตราย” และในเวลากลางคืนให้มีสัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลา มีป้าย
สัญญาณ และแสงสว่างที่เหมาะสม และติดตั้งในจุดที่เหมาะสม ติดตั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับในเขตก่อสร้าง
เพ่ือความปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการและสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เพียงพอส้าหรับใช้ในการปฐม
พยาบาล มีแผนเส้นทางฉุกเฉินและทางออก เส้นทางการจราจร พ้ืนที่อันตราย พ้ืนที่อพยพทางลาด และติด
ป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน  

6) การเฝ้าระวังและจัดการเรื่องความปลอดภัย  ให้บริษัทผู้รับเหมาด้าเนินการให้
สอดคล้องตามกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555  รวมทั้ง
ก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดท้ารายงานอุบัติเหตุ โดยให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้างานโดยตรง นอกจากนี้
โครงการต้องจัดให้มีการประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพ แวดล้อมในการท้างานในต้าแหน่งที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพ่ือ
เตือนให้ผู้ที่เก่ียวข้องระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึน 
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7) ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร โครงการก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมา 
ติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท้างานให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพการท้างานในที่ที่เห็นได้ง่ายตามข้อก้าหนดของประกาศกรม
สวัสดการและคุ้มรองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อม ในการท้างาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554 

8) การจัดการที่พักคนงานก่อสร้าง การจัดเตรียมที่พักคนงานก่อสร้างจะเป็นหน้าที่ของ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่เนื่องจากในปัจจุบันโครงการยังไม่มีการจัดจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้าง ดังนั้น จึงยังไม่
สามารถระบุต้าแหน่งบ้านพักคนงานก่อสร้างภายนอกพ้ืนที่โครงการได้ แต่ทางโครงการได้ก้าหนดให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีที่พักคนงานชั่วคราวที่มีการจัดระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะส้าหรับคนงาน
ก่อสร้าง โดยต้องมีลักษณะ/คุณสมบัติเทียบเท่าหรือไม่ต่้ากว่าที่ก้าหนดในแนวทางในการจัดสวัสดิการที่พัก
อาศัยชั่วคราวของลูกจ้างในกิจการก่อสร้างของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(มาตรฐาน วสก.1010-34) 

 2.8.2  ระยะด าเนินการ 

1) การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการ 

(1) นโยบายการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการมีความ
ห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการด้าเนินงานด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจ้าของพนักงานที่ท้าอยู่ จึงก้าหนด
นโยบายไว้ เช่น 1) ความปลอดภัยในการท้างานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกคน 2) บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพการท้างานและสภาพแวดล้อมใน
การท้างานให้ปลอดภัย 3) บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วย
กระตุ้นจิตส้านึกของพนักงาน และนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(2) การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน การบริหารงานอาชีวอนามัยของโครงการ จะปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการท้างาน (Procedure 
Manual) เรื่อง การบริหารงานอาชีวอนามัย (Occupation Health Management) ที่บริษัทฯ ได้จัดท้า  
เพ่ือการวางแผนการด้าเนินการ การวิเคราะห์ผล และการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
มีสภาพแวดล้อมในการท้างานที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยในการท้างาน  

(3) การติดตามตรวจสอบวัดผลและเฝ้าระวังการปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย การเฝ้าระวังและการตรวจด้านสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มี
ผลกระทบต่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยท้าการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ
ท้างาน ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับความร้อน และเสียง เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ อพนักงานที่
ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมาย รวมทั้งก้าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม
ในการท้างานให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 
(กฎกระทรวงภายใต้ พรบ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2549 
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2) อุปกรณ์ตรวจสอบด้านความปลอดภัยและป้องกันและระงับอัคคีภัย  โครงการได้
ก้าหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระบบระงับอัคคีภัยต่าง ๆ ภายในและภายนอกอาคาร ครอบคลุมพ้ืนที่
โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งการออกแบบระบบน้้าดับเพลิงและอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยจะอ้างอิงตามกฎหมายและ
เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ในโรงงาน 
พ.ศ. 2552 มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมาตรฐาน National 
Fire Protection Association (NFPA) ทั้งนี้การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ จะอ้างอิงตามมาตรฐาน
ข้อก้าหนดทางราชการ 

3) แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัท 
น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด จึงได้จัดท้าแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือที่จะป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
และเป็นการเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือถ้าหากเกิดภัยขึ้นก็สามารถท่ีจะควบคุมเหตุการณ์ได้ง่าย สามารถที่
จะดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วมิให้ลุกลาม ควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นให้ได้ทั้งยังเป็นการลดความ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางให้พนักงานได้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  รายละเอียดแสดงดัง 
รูปที่ 2.8.2-1 

4) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โครงการมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนั้นจะท้าการส้ารวจหาชนิดและ
จ้านวนของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแต่ละแผนกเป็นอันดับแรก ก่อนท้าการจัดท้าอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล ก้าหนดมาตรฐานการใช้และจัดท้าป้ายเตือน การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ตระหนักถึงความส้าคัญในการใช้งาน ตลอดจนก้าหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการใช้งานอย่าง
สม่้าเสมอ 

5) การฝึกอบรมพนักงาน/การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  หน่วยงานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยแผนกบุคคลจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง การ
ปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรม 

6) จุดรวมพล โครงการได้ก้าหนดจุดรวมพลไว้จ้านวน 1 แห่ง ซึ่งจะอยู่ระหว่างโรงจอดรถ
และอาคารส้านักงาน เพ่ือเป็นสถานที่รายงานตัวและตรวจสอบยอดจ้านวนพนักงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินถึงขั้น
ประกาศอพยพ โดยการอพยพมายังจุดรวมพลนี้รวมถึงผู้รับเหมาและผู้ที่มาติดต่อภายในโรงงานน้้าตาล  
ซึ่งเมื่ออพยพมาถึงจุดรวมพลแล้วให้จัดแถวแยกตามหน่วยงาน/แผนก ส่วนผู้รับเหมาและผู้ที่ มาติดต่อให้จัด
แถวแยกออกมา เมื่อจัดแถวเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หัวหน้าแผนกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท้าการตรวจสอบ
จ้านวนพนักงานจนถึงคนสุดท้ายในแถว โดยเรียกชื่อพนักงานทีละคน และรอจนกว่าเหตุฉุกเฉินจะสิ้นสุดลง ซึ่งผู้
ผู้บัญชาการทีมฉุกเฉินหรือผู้ที่ท้าหน้าที่แทนจะเป็นผู้ประกาศแจ้งให้พนักงานทราบและกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติหรืออพยพออกนอกโรงงาน 

7) การตรวจสุขภาพพนักงานและสวัสดิการด้านสุขภาพ โครงการก้าหนดให้มีการตรวจ
สุขภาพของพนักงานใหม่ทุกครั้งก่อนรับเข้าท้างาน และส้าหรับพนักงานประจ้าการตรวจสุขภาพพนักงานตาม
จ้านวนชั่วโมงท้างานหรือตามความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์  และจดบันทึกและรวบรวมภาวะการ
เจ็บป่วยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อก้าหนดกฎกระทรวง  ก้าหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพ
ของลูกจ้าง และสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 
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รูปที่ 2.8.2-1 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของโครงการ 
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2.9 คนงานและพนักงาน  

1) ระยะก่อสร้าง 

 เมื่อพิจารณาการพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้างคาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างแรงงานสูงสุด
ประมาณ 600 คน/วัน (โรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลใช้คนงานก่อสร้างร่วมกันเนื่องจากก่อสร้างใน
ระยะเวลาเดียวกัน) ทั้งนี้ แผนการด้าเนินการก่อสร้างของโครงการมีระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งกิจกรรมการ
ก่อสร้างจะใช้แรงงานตามลักษณะงาน เช่น งานปรับพ้ืนที่ งานถนน งานระบบระบายน้้าฝน งานระบบประปา 
(งานระบบผลิตน้้าประปา งานระบบท่อจ่ายน้้าประปา) งานระบบบ้าบัดน้้าเสีย (งานระบบบ้าบัดน้้าเสียและ
งานระบบรวบรวมน้้าเสีย) งานระบบไฟฟ้า และงานติดตั้งระบบเครื่องจักร เป็นต้น จากลักษณะงานดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าความต้องการแรงงานที่จะเข้ามาท้างานในระยะก่อสร้างไม่ได้มีเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ แต่งานบาง
ประเภทต้องการแรงงานที่มีความรู้ความช้านาญเฉพาะด้านในระดับวิชาชีพ ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างความ
ช้านาญเฉพาะด้านของแรงงานภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตร ทั้งนี้คนงานทั้งหมดจะไม่พักอาศัยอยู่
ภายในบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

2) ระยะด าเนินการ 

ในช่วงการด้าเนินการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงฤดูหีบอ้อย มีการจ้างพนักงานประมาณ  
373 คน ส้าหรับช่วงปิดหีบ (ช่วงขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล) ไม่มีกระบวนการผลิต เนื่องจากในช่วง
ดังกล่าวการด้าเนินงานจะเป็นการซ่อมแซมหรือล้างอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ เท่านั้น ซึ่งมีพนักงาน 240 คน 
ส้าหรับระยะเวลาการท้างานในแต่ละช่วงการผลิตมีระยะเวลาไม่เท่ากันดังนี้ 

(1) ช่วงหีบอ้อยจะแบ่งการท้างานออกเป็น 2 กะ กะละ 12 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง  

(2) ช่วงปิดหีบจะแบ่งการท้างานออกเป็น 1 กะ กะละ 8 ชั่วโมง  

 ทั้งนี้ โครงการมีความต้องการแรงงานที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความช้านาญ ประสบการณ์ 
และคุณสมบัติเฉพาะตัว ในแต่ละสายอาชีพ โดยคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ระดับ
การศึกษา ทักษะด้านสติปัญญา เช่น ความช้านาญในด้านต่างๆ ความรู้ด้านภาษา ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
ประสบการณ์ท้างาน เช่น ระยะเวลาในการท้างาน รวมทั้งผ่านการท้างานมาแล้วกี่ปี และคุณลักษณะของบุคคล
หรือคุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่ง เช่น ต้องเลือกให้เหมาะสมกับต้าแหน่ง และเหมาะสมกับงาน อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในการด้าเนินโครงการจะพิจารณาการรับหรือจ้างพนักงานเข้าท้างานโดยพิจารณาแรงงานในพ้ืนที่
เป็นอันดับแรก 

2.10 พื้นที่สีเขียว  

 โครงการมีพ้ืนที่สีเขียวประมาณ 67.24 ไร่ (ร้อยละ 11.41 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) แบ่งเป็นพ้ืนที่สีเขียวของ
โรงงานผลิตน้้าตาล 55.61 ไร่ หรือร้อยละ 11.00 ของพ้ืนที่โรงงานผลิตน้้าตาล และพ้ืนที่สีเขียวของโรงไฟฟ้า
ชีวมวล (ชานอ้อย) 11.63 ไร่ หรือร้อยละ 13.94 ของพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) พันธุ์ไม้น้ามาปลูกใน
พ้ืนที่โครงการเป็นพันธุ์ไม้ที่จัดหาง่ายในท้องถิ่น มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  ดูแลรักษาง่าย สามารถใช้
เป็นแนวกันชน (Buffer Zone) เพ่ือลดมลพิษด้านคุณภาพอากาศและลดความดังเสียงจากกิจกรรมโรงงาน 
ไปยังพื้นท่ีใกล้เคยีง รวมทั้งมีความเหมาะสมตามหลักภูมิสถาปัตย์ แสดงดังรูปที่ 2.10-1 
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รูปที่ 2.10-1 ผังแสดงรูปแบบและแนวการปลูกต้นไม้ยืนต้นรอบพ้ืนที่โครงการ   
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2.11 แผนชุมชนสัมพันธ์ 

 2.11.1  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  

 เนื่องจากที่ตั้งโครงการมีพ้ืนที่ต่อเนื่องกับพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัทในเครือ 
และมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกัน หากการด้าเนินการประชาสัมพันธ์ หรือการท้ากิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์เป็นไปอย่างต่างคนต่างท้าย่อมจะส่งผลให้เกิดการด้าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
เพราะชุมชนภายนอกไม่สามารถแยกกิจกรรมหรือมลพิษที่เกิดจากการด้าเนินงานได้ว่าเป็นในส่วนของ
โรงงานผลิตน้้าตาล อาจส่งผลให้เกิดการแก้ไขประเด็นปัญหาไม่สอดคล้องกับสาเหตุที่แท้จริง  ดังนั้นในการ
วางแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์และการท้ากิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ของโครงการจะด้าเนินการให้สอดรับ
กับการด้าเนินงานดังนี้ 

จากแผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยในแผนงานก้าหนดให้มีการระบุรายละเอียด
ระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะด้าเนินการ ความถี่ และการประเมินผล
ด้าเนินงาน โดยกิจกรรมที่ท้าต้องครอบคลุมชุมชนในพื้นที่ศึกษา เช่น กิจกรรมสุขภาพชุมชนออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพ้ืนที่ กิจกรรมการ
ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการติดตามผลจากการด้าเนินการของโครงการ 
กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/การท้านุบ้ารุงพระพุทธศาสนา การสนับสนุนแหล่งสาธารณะและพักผ่อน
หย่อนใจของชุมชน การให้การสนับสนุนสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีการจ้าแนกกิจกรรมออกเป็น 
4 ประเภท ได้แก่ 

1) ประเภทกจิกรรมวันส้าคัญประจ้าปี  

2) ประเภทกิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์  

3) ประเภทกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  

4) ประเภทกิจกรรมบริจาค-สนับสนุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

2.11.2 การจัดตั้งคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม หรือคณะกรรมการ
เฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการได้ให้ความส้าคัญกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อเท็จจริงและการมีส่วนร่วมของ  
ทุกภาคส่วนจึงจัดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
(เป็นคณะกรรมการด้าเนินการตรวจสอบผลกระทบและข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม) โดยก้าหนดให้จัดตั้ง
คณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายหลังจากท่ีรายงานฯเห็นชอบภายใน  6 มีรายละเอียดดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ก้าหนดให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการก้าหนดแนวทางการด้าเนินการของโครงการ  
และมีส่วนร่วมในการก้ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร่วมพิจารณาประเด็น อุปสรรค ปัญหา 
ข้อวิตก วังวล และข้อร้องเรียนในแต่ละภาคส่วนพร้อมทั้งร่วมกันน้าเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข โดยจะต้อง
แต่งตัง้ภายหลังจากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้อนุญาต ภายใน 6 เดือน 
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2) องค์ประกอบคณะกรรมการฯ และท่ีมา องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
ตัวแทนจากส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาคประชาชน กลุ่มผู้น้าชุมชน หน่วยงานราชการและตัวแทนของบริษัท 
น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด มีรายละเอียดดังนี้ 

 (1)  ผู้แทนภาคประชาชนไม่รวมผู้น้าชุมชน จ้านวนไม่น้อยกว่า 32 คน มาจากการ 
สรรหาหรือการเสนอขอหรือวิธีการอ่ืนใด จากชุมชนรอบที่ตั้งโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ประกอบด้วย 

   (1.1)  เทศบาลต้าบลโนนสวรรค ์ได้แก่  

- หมู่ที่ 1 บ้านโนนสวรรค์ - หมู่ที่ 2 บ้านบักตู้ 

- หมู่ที่ 3 บ้านน้้าค้า - หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ 

- หมู่ที่ 5 บ้านส้มโฮง - หมู่ที่ 6 บ้านหัวช้าง 

- หมู่ที่ 7 บ้านโนน - หมู่ที่ 8 บ้านสวายโดด 

- หมู่ที่ 9 บ้านดูน - หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาแสง 

- หมู่ที ่11 บ้านหนองม่วง - หมู่ที่ 12 บ้านพยอม 

- หมู่ที่ 13 บ้านโนนใหม่ - หมู่ที่ 14 บ้านโนนสวรรค์ 

- หมู่ที่ 15 บ้านเลิงแก - หมู่ที่ 16 บ้านโนนสวรรค์พัฒนา 

 (1.2)  เทศบาลต้าบลโพนสูง ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านโคกก่อง 

  (1.3)  องค์การบริหารส่วนต้าบลสระบัว ได้แก่  

- หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้ารังกา - หมู่ที่ 5 บ้านดอนดู่ 

- หมู่ที่ 6 บ้านบัวขาว - หมู่ที่ 7 บ้านเขวาโคก 

- หมู่ที่ 8 บ้านเขวาทุ่ง - หมู่ที่ 16 บ้านบัวขาว 

- หมู่ที่ 17 บ้านเขวาพัฒนา  

(1.4)  องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนสง่า ได้แก่ หมู่ที ่8 บ้านหนองส่วย 

  (1.5)  องค์การบริหารส่วนต้าบลขี้เหล็ก ได้แก่ หมู่ที ่2 บ้านข้ามป้อม 
   (1.6)  องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าแพง ได้แก่  

- หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ่าง - หมู่ที่ 2 บ้านดอกรักใหญ่ 

- หมู่ที่ 9 บ้านดอกรักใหม่ - หมู่ที่ 11 บ้านหนองอ่างพัฒนา 

 (1.7)  องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งทอง ได้แก่ หมูท่ี ่2 บ้านหนองไผ่ลุ่ม 

(1.8)  องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองเตา ได้แก่ หมู่ที ่12 บ้านศรีนครเตา 

(2)  กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น ประกอบด้วยตัวแทน 7 
หน่วยงาน ได้แก่ 

(2.1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 

(2.2) นายอ้าเภอปทุมรัตต์หรือผู้แทน 

(2.3)  นายอ้าเภอเกษตรวิสัยหรือผู้แทน 
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(2.4)  ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 

(2.5)  ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 

(2.6)  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 

(2.7)  ส้านักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 

(3)  ผู้แทนโครงการ ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ จากตัวแทนจาก 5 ฝ่าย ประกอบด้วย 
ผู้จัดการโรงงาน ตัวแทนฝ่านการผลิต ตัวแทนฝ่ายวิศวกรรม ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
และตัวแทนฝ่ายส้านักงาน และบุคคลด้าเนินการประชุมเพ่ือคัดเลือกประธาน 1 ต้าแหน่ง รองประธาน  
1 ต้าแหน่ง และเลขานุการคณะกรรมการ 1 ต้าแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุม 

3) วิธีการสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee)  

(1) กรรมการผู้แทนภาคประชาชนให้มาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อหรือวิธีการอ่ืน
ใดจากประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการบุคคลที่เป็นตัวแทนในการด้าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน 

(2) กรรมการผู้แทนภาคราชการให้มาจากหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด้าเนินงานของโครงการโดยการแต่งตั้งของผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือ
ผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 

(3) กรรมการผู้แทนโครงการให้มาจากผู้จัดการโรงงานผลิตน้้าตาลและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องซึ่งได้จากการแต่งตั้งโดยผู้จัดการโรงน้้าตาล 

(4) เมือ่ได้คณะกรรมการฯ ครบตามท่ีก้าหนด ให้ด้าเนินการตามวัน และต้องบันทึกการ
ประชุมและแจ้งผลการประชุม/เผยแพร่ให้ชุมชนต่าง ๆ ทราบอย่างทั่วถึงอย่างน้อย 2 ช่องทางประชุมเพ่ือ
แต่งตั้งประธานคณะกรรมการฯ  โดยการประชุมดังกล่าวต้องแจ้งให้สาธารณะทราบอย่างน้อย 15 วัน 

4) คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติส้าหรับบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น
คณะกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ 

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(4) ไม่เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่ เป็นโทษส้าหรับ
ความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(5) ส้าหรับกลุ่มตัวแทนจากภาคประชาชน กลุ่มผู้น้าชุมชน หน่วยงานราชการต้องเป็นผู้
ที่ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด และต้องไม่มีบุคคลในเครือญาติท้างานอยู่
ภายใตบ้ริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 
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5) วาระของคณะกรรมการและการพ้นสภาพ 

(1) กรรมการมีวาระในการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศ
แต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก แต่ไม่เกิน 2 วาระ 

(2) เมื่อครบก้าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการ
ขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต้าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ
ซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจาก
ต้าแหน่งตามวาระนั้น 

(3) กรณีที่กรรมการพ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระให้ด้าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้ง
กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือ
ได้รับการแต่งตั้ง ให้ด้ารงต้าแหน่งแทนอยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

(4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบ
วันจะไม่ด้าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนต้าแหน่งที่ว่างลงก็ได้และให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่เหลืออยู่นอกจากการพ้นต้าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต้าแหน่งเมื่อ 

ก)  ตาย 

ข)  ลาออก 

ค)  เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 

ง)  คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากต้าแหน่งเพราะมีความ 
 ประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

จ) เป็นบุคคลล้มละลาย 

ฉ)  เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

ช)  เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับ 
 ความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิด ลหุโทษ 

6) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 

(1) ส้ารวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับ
ชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

(2) รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัด ตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

(3) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบการ
ด้าเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(4) เป็นศูนย์กลางเพ่ือประสานความร่วมมือ ในการด้าเนินงานใด ๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 
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ก) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ โดยค้านึงถึงประโยชน์ที่
แท้จริงของชุมชน 

ข) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการด้าเนินโครงการ 
รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

ค) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการ
กับชุมชน 

ง) ร่วมเจรจาและพิจารณาก้าหนดอัตราการชดเชยกรณี  ข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการกับชุมชน 

7) การปรับปรุงระเบียบหรือเงื่อนไขต่างๆ  

เงื่อนไข คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ และวิธีในการสรรหา คัดเลือก และรายละเอียด
การด้าเนินงานของคณะกรรมการรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอาจมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ให้ข้ึนกับมติคณะกรรมการฯ 

8) ความถี่ในการประชุม 

(1) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA Monitoring Committee) ต้องมี
กรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุม
อย่างน้อยทุก 6 เดือน แต่หากพบว่ามีความจ้าเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนก้าหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด  

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง  
1 เสียง ในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพ่ือ
เป็นเสียงชี้ขาด 

(3) ก้าหนดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบวาระของ
คณะกรรมการ 
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2.12 การรับเรื่องร้องเรียน  

การด้าเนินกิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานของโครงการและ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ลูกค้า หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อกับโครงการ 
ดังนั้นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โครงการได้จัดท้าแผนรับเรื่องราวร้องทุกข์และ
ก้าหนดระยะเวลาในการตอบกลับ โดยมีขั้นตอนการรับปัญหาข้อร้องเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ต้องครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการด้าเนินงานของโครงการ กรณีที่โครงการ
ได้รับข้อมูลการร้องทุกข์ทั้งจากภายนอก (ชุมชนโดยรอบ) และจากภายในโครงการเอง โดยโครงการได้จัดให้มี
ระบบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้สามารถน้าข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมาแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดปัญหา
จากการด้าเนินงานของโครงการ ซึ่งใช้ระบบการติดต่อสื่อสารและการด้า เนินงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์
อย่างเป็นระบบ แสดงดังรูปที่ 2.12-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน ได้แก่ 

1) มีการระบุขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกโครงการ  

2) ระบุหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่สามารถติดต่อประสานงานได้โดยทันที  

3) จัดให้มีศูนย์การรับเรื่องร้องเรียนตั้งอยู่บริเวณอาคารส้านักงานโครงการ  

4) การแจ้งเหตุข้อร้องเรียนสามารถด้าเนินการได้หลายวิธี เช่น 

(1) การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ 

(2) การท้าบันทึกข้อความ 

(3) การเข้ามาแจ้งเหตุร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 

นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ให้มีความเหมาะสม โดยได้พิจารณาสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนมากกว่าผู้แทนจากภาครัฐ
และโครงการ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ้านวนสมาชิกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคณะกรรมการจากโครงการนั้น จะเป็นระดับ
บริหารสูงสุดของแต่ละฝ่าย เนื่องจากการด้าเนินงานหรือการประชุมโครงการต้องการให้ผู้บริหารแต่ละฝ่าย
รับทราบประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด้าเนินการของโครงการและสามารถแก้ไขหรือชี้แจงปัญหา
ของแต่ละฝ่ายได้ทันท่วงที นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) จะมีส่วนร่วมในการร่วมด้าเนินการกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือเหตุเดือดร้อนร้าคาญที่เกิดจาก  
การด้าเนินโครงการ โดยจะเข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โครงการกับชุมชน แสดงความเชื่อมโยงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ 
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รูปที่ 2.12-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 
 
 

 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ข้อร้องเรียน 
จากผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกโครงการ ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (ตลอด 24 ชั่วโมง) ดังนี้ 

- ส้านักงาน : ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-030392 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : csrbanpongsugar101@gmail.com 
- สื่อสังคมออนไลน์ : Facebook ; CSR BPS และ Fanpage ; ชมุชนสัมพันธ์ น้้าตาลบ้านโป่ง-ร้อยเอ็ด 
- จุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยามด้านหน้าโรงงาน 

 

แจ้งผล คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1-2 วัน ทา้การ 

1-2 วัน ทา้การ 

แจ้งผู้ร้องเรียนเพื่อรับทราบ 

บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียนและ 
วิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

แจ้งตอบ/ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบข้อเท็จจริง 
หรือแจ้งวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไขและผลด้าเนินการ
แก้ไขของโครงการ/โรงงานรายโรง 

 
 พิจารณาข้อร้องเรียน 

แล้วด้าเนินการตามกรณี 

1 วัน  

บันทึกข้อร้องเรียน 

ไม่ได้มีสาเหตุจากโครงการ 

 
โครงการด้าเนินการแก้ไขหรือควบคุมปัญหา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและก้าหนดแผนงาน 

การแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

มีสาเหตุเกิดจากโครงการ 

แจ้งความคืบหน้าทกุ ๆ 7 วัน 

 

กรณีแก้ไขปัญหาไม่ได้ในระยะสั้น  
ให้ด้าเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทราบความคืบหน้า 
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3.  สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

3.1 ทรัพยากรดิน  

การศึกษาคุณภาพดินโดยรวบรวมข้อมูลคุณภาพดินในปัจจุบัน (ก่อนมีโครงการ) โดยบริษัทที่ปรึกษาได้
ท้าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินในพื้นที่ศึกษาโดยได้เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร และ 50 
เซนติเมตร จ้านวน 4 จุด เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียวบริเวณบ่อน้้าคอนเดนเซอร์ 
(S1) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณระบบบ้าบัดน้้าเสียและลานกองชานอ้อย (S2) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย 
(S3) และพ้ืนที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย (S4) โดยมีดัชนีที่ท้าการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ความชื้น (Moisture) สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ค่าการน้าไฟฟ้า (Conductivity) 
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6) สารหนู (As) ซีลีเนียม (Se) แมกนีเซียม 
(Mg) แคลเซียม (Ca) แมงกานีส (Mn) โซเดียม (Na) แคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) 
โพแทสเซียม (K) และอินทรียวัตถุ (Organic matter) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดินดังกล่าว
ทั้ง 4 จุด กับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง 
ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559) เรื่อง ก้าหนดเกณฑ์การ
ปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดท้ารายงาน
ผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้้าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อน
ในดินและน้้าใต้ดิน พบว่า ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ ผลตรวจวัดคุณภาพดินแสดงดัง
ตารางท่ี 3.1-1 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1)  พื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อน้ าคอนเดนเซอร์ (S1) 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินที่ระดับความลึก 30 และ 50 เซนติเมตร ตามล้าดับ พบว่า ความเป็น
กรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 5.33 และ 5.18 ความชื้นมีค่าเท่ากับ 78.26 และ 59.62 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนปริมาณ
คาร์บอนต่อไนโตรเจนมีค่าเท่ากับ 1:1 และ 8:1 ค่าการน้าไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 0.01 ไมโครซีเมนส์/เมตร  
(30 และ 50 เซนติเมตร) ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ 0.08 และ 0.03 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส มีค่าเท่ากับ 
1.99x10-4 และ 2.78x10-4 เปอร์เซ็นต์ โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
(30 และ 50 เซนติเมตร) สารหนู มีค่าเท่ากับ 0.283 และ 0.223 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซีลีเนียม มีค่าน้อยกว่า 
0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) แมกนีเซียม มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 
50 เซนติเมตร) แคลเซียม มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) แมงกานีส มีค่า
เท่ากับ 4.0 และ 2.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โซเดียม มีค่าเท่ากับ 85.9 และ 83.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แคดเมียม 
มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) ทองแดง มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
(30 และ 50 เซนติเมตร) ตะกั่ว มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) นิกเกิล มีค่า
น้อยกว่า 0.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) โพแทสเซียม มี ค่าน้อยกว่า 1x10-4 เปอร์เซ็นต์  
(30 และ 50 เซนติเมตร) และอินทรียวัตถุ มีค่าเท่ากับ 0.14 และ 0.53 เปอร์เซ็นต์  

2) พื้นที่สีเขียวบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสียและลานกองชานอ้อย (S2) 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินที่ระดับความลึก 30 และ 50 เซนติเมตร ตามล้าดับ พบว่า ความเป็น
กรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 5.22 และ 5.20 ความชื้นมีค่าเท่ากับ 82.82 และ 81.68 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนปริมาณ
คาร์บอนต่อไนโตรเจนมีค่าเท่ากับ 1:1 และ 2:1 ค่าการน้าไฟฟ้ามีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครซีเมนส์/เมตร (30 
และ 50 เซนติเมตร) ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ 0.02 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส มีค่าเท่ากับ 1.68x10-4 
และ 1.61x10-4 เปอร์เซ็นต์ โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 
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เซนติเมตร) สารหนู มีค่าเท่ากับ 0.400 และ 0.070 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซีลีเนียม มีค่าน้อยกว่า 0.01 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) แมกนีเซียม มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 
เซนติเมตร) แคลเซียม มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) แมงกานีส มีค่าเท่ากับ 
2.0 และ 4.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โซเดียม มีค่าเท่ากับ 90.3 และ 66.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แคดเมียม มีค่า 
น้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) ทองแดง มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
(30 และ 50 เซนติเมตร) ตะกั่ว มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) นิกเกิล มีค่า
น้อยกว่า 0.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) โพแทสเซียม มีค่าน้อยกว่า 1x10-4 เปอร์เซ็นต์ 
(30 และ 50 เซนติเมตร) และอินทรียวัตถุ มีค่าเท่ากับ 0.07 และ 0.27 เปอร์เซ็นต์  

3) พื้นที่สีเขียวบริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย (S3) 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินที่ระดับความลึก 30 และ 50 เซนติเมตร ตามล้าดับ พบว่า ความเป็น
กรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 5.09 และ 5.53 ความชื้นมีค่าเท่ากับ 78.76 และ 89.75 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนปริมาณ
คาร์บอนต่อไนโตรเจนมีค่าเท่ากับ 1:1 และ 3:1 ค่าการน้าไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 0.01 และ 0.02 ไมโครซีเมนส์/เมตร 
ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ 0.14 และ 0.04 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส มีค่าเท่ากับ 6.94x10-4 และ 4.72x10-4 
เปอร์เซ็นต์ โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร)  
สารหนู มีค่าเท่ากับ 0.307 และ 0.296 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซีลีเนียม มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
(30 และ 50 เซนติเมตร) แมกนีเซียม มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) 
แคลเซียม มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) แมงกานีส มีค่าเท่ากับ 4.2 และ 
14.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โซเดียม มีค่าเท่ากับ 71.1 และ 85.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แคดเมียม มีค่าน้อยกว่า 
0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) ทองแดง มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 
เซนติเมตร) ตะกั่ว มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) นิกเกิล มีค่าน้อยกว่า 0.6 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) โพแทสเซียม มีค่าน้อยกว่า 1x10-4 เปอร์เซ็นต์ (30 และ 50 
เซนติเมตร) และอินทรียวัตถุ มีค่าเท่ากับ 0.38 และ 0.25 เปอร์เซ็นต์  

4) พื้นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย (S4) 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินที่ระดับความลึก 30 และ 50 เซนติเมตร ตามล้าดับ พบว่า ความเป็น
กรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 4.74 และ 4.30 ความชื้นมีค่าเท่ากับ 77.94 และ 76.97 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนปริมาณ
คาร์บอนต่อไนโตรเจนมีค่าเท่ากับ 10:1 และ 5:1 ค่าการน้าไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 0.03 และ 0.17 ไมโครซีเมนส์/
เมตร ไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ 0.03 และ 0.06 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส มีค่าเท่ากับ 3.70x10-4 และ 3.61x10-4 
เปอร์เซ็นต์ โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร)  
สารหนู มีค่าเท่ากับ 0.319 และ 0.392 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซีลีเนียม มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
(30 และ 50 เซนติเมตร) แมกนีเซียม มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) 
แคลเซียม มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) แมงกานีส มีค่าเท่ากับ 2.5 และ 
12.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โซเดียม มีค่าเท่ากับ 49.6 และ 117.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แคดเมียม มีค่าน้อยกว่า 
0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) ทองแดง มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 
เซนติเมตร) ตะกั่ว มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) นิกเกิล มีค่าน้อยกว่า 0.6 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) โพแทสเซียม มีค่าน้อยกว่า 1x10-4 เปอร์เซ็นต์ (30 และ 50 
เซนติเมตร) และอินทรียวัตถุ มีค่าเท่ากับ 0.65 เปอร์เซ็นต์ (30 และ 50 เซนติเมตร)  
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รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

 
พื้นที่สีเขียวบริเวณ 

บ่อน้้าคอนเดนเซอร์ (S1) 
 

 

 

พื้นที่สีเขียวบริเวณระบบบ้าบัด 
น้้าเสียและลานกองชานออ้ย (S2) 

 

 
 

พื้นที่สีเขียวบริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย (S3) 
  

 
พื้นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย (S4) 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลตรวจวัดคุณภาพดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

ดัชนีที่ท าการตรวจวัด หน่วย 
พื้นที่สีเขียวบริเวณ 

บ่อน้ าคอนเดนเซอร์ (S1) 

พื้นที่สีเขียวบริเวณ 
ระบบบ าบัดน้ าเสียและ
ลานกองชานอ้อย (S2) 

พื้นที่สีเขียวบริเวณ 
สถานีไฟฟ้าย่อย (S3) 

พื้นที่สีเขียวบริเวณ 
ลานจอดรถอ้อย (S4) 

มาตรฐาน 

30 ซม. 50 ซม. 30 ซม. 50 ซม. 30 ซม. 50 ซม. 30 ซม. 50 ซม. (1)1/ (1)2/ (2) 
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 5.33 5.18 5.22 5.20 5.09 5.53 4.74 4.30 - - - 
2. ความชื้น (Moisture) % 78.26 59.62 82.82 81.68 78.76 89.75 77.94 76.97 - - - 
3. สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน 
(C/N Ratio) 

- 
1:1 8:1 1:1 2:1 1:1 3:1 10:1 5:1 - - - 

4. ค่าการน้าไฟฟ้า (Conductivity) dS/m 0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.02 0.03 0.17 - - - 
5. ไนโตรเจน (N) % 0.08 0.03 0.02 0.05 0.14 0.04 0.03 0.06 - - - 
6. ฟอสฟอรัส (P) % 0.000199 0.000278 0.000168 0.000161 0.000694 0.000472 0.000370 0.000361 - - - 
7. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6) มล.ก./กก. <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 300 640 640 
8. สารหนู (As) มล.ก./กก. 0.283 0.223 0.400 0.070 0.307 0.296 0.319 0.392 3.9 27 27 
9. ซีลีเนียม (Se) มล.ก./กก. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 390 10,000 10,000 
10. แมกนีเซียม (Mg) มล.ก./กก. <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 - - - 
11. แคลเซียม (Ca) มล.ก./กก. <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 - - - 
12. แมงกานีส (Mn) มล.ก./กก. 4.0 2.5 2.0 4.3 4.2 14.2 2.5 12.2 1,800 32,000 32,000 
13. โซเดียม (Na) มล.ก./กก. 85.9 83.2 90.3 66.0 71.1 85.4 49.6 117.1 - - - 
14. แคดเมียม (Cd) มล.ก./กก. <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 37 810 810 
15. ทองแดง (Cu) มล.ก./กก. <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 - - - 
16. ตะกั่ว (Pb) มล.ก./กก. <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 400 750 750 
17. นิกเกิล (Ni) มล.ก./กก. <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 1,600 41,000 41,000 
18. โพแทสเซียม (K) % <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 - - - 
19. อินทรียวัตถุ (Organic matter) % 0.14 0.53 0.07 0.27 0.38 0.25 0.65 0.65 - - - 
หมายเหตุ :   (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน   

1/ มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 
2/ มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอื่น นอกเหนือจากเพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559) เร่ือง ก้าหนดเกณฑ์การปนเปือ้นในดินและน้้าใต้ดิน การตรวจสอบคณุภาพดินและน้า้ใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดท้ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้า้ใต้ดิน 
และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จา้กัด, 2562
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3.2 คุณภาพอากาศ  

 การศึกษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ศึกษาได้ด้าเนินการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบริเวณชุมชนจ้านวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-15 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็น
ตัวแทนลมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนตุลาคม-มีนาคม) และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2561 
เพ่ือเป็นตัวแทนลมตะวันตกเฉียงใต้ (เดือนมิถุนายน-กันยายน) โดยมีสถานีตรวจวัด 4 จุด (ด้าเนินการตรวจวัด  
7 วันต่อเนื่อง) ต้าแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังรูปที่ 3.2-1 ได้แก่ วัดสว่างวนาราม 
(A1) วัดสว่างอาราม (A2) วัดบัวขาว (A3) และวัดส้าโรง บ้านส้มโฮง (A4) โดยดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ได้แก่ ฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ 
(NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เพ่ือคลายข้อห่วงกังวลจากชาวบ้านและผู้มีส่วนได้เสียเรื่อง ฝุ่นละออง
ขนาดไมเ่กิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) โครงการจึงน้าประเด็นดังกล่าวมาศึกษาเพ่ิมเติม โดยได้เพ่ิมดัชนีตรวจวัด
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-27 
กันยายน พ.ศ. 2561 สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 3.2-1 มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

  จากข้อมูลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 7 วันต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 8-15 
มกราคม พ.ศ. 2561 พบว่า บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.046-0.072 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร บริเวณวัดสว่างอาราม (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.060-0.112 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดบัวขาว 
(A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.030-0.099 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณวัดส้าโรง บ้านส้มโฮง (A4) มีค่าอยู่
ในช่วง 0.059-0.111 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และจากข้อมูลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 7 วันต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2561 พบว่า บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าอยู่
ในช่วง 0.022-0.075 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดสว่างอาราม (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.022-0.035 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดบัวขาว (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.020-0.043 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ
บริเวณวัดส้าโรง บ้านส้มโฮง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.020-0.056 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก้าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ซึ่งก้าหนดให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 
0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด   
โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ได้แก่ วัดสว่างอาราม (A2) 
ในช่วงเดือนมกราคม 2561 มีค่า 0.112 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 33.94 ของค่ามาตรฐาน 

2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

จากข้อมูลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 7 วัน
ต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2561 พบว่า บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าน้อยกว่า 0.001-
0.002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดสว่างอาราม (A2) มีค่าน้อยกว่า 0.001-0.001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร บริเวณวัดบัวขาว (A3) มีค่าน้อยกว่า 0.001-0.001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณวัดส้าโรง  
บ้านส้มโฮง (A4) มีค่าน้อยกว่า 0.001-0.002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
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เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป (PM-2.5) มีค่าไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ก้าหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 
24 ชั่วโมง สูงสุด ได้แก่ วัดสว่างวนาราม (A1) และวัดส้าโรง บ้านส้มโฮง (A4) ในช่วงเดือนกันยายน 2561 
มีค่า 0.002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 4.0 ของค่ามาตรฐาน 

3) ฝุ่นละอองท่ีมีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

 จากข้อมูลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 7 วัน
ต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 8-15 มกราคม พ.ศ. 2561 พบว่า บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.018-
0.033 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดสว่างอาราม (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.021-0.037 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร บริเวณวัดบัวขาว (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.011-0.033 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณวัดส้าโรง  
บ้านส้มโฮง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.014-0.029 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และจากข้อมูลการตรวจวัดฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 7 วันต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2561 
พบว่า บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.014-0.050 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดสว่าง
อาราม (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.014-0.020 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดบัวขาว (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.011-0.028 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณวัดส้าโรง บ้านส้มโฮง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.011-0.033 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก้าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ซึ่งก้าหนดให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าไม่เกิน 0.12 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของ ฝุ่น
ละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด ได้แก่ วัดสว่างวนาราม (A1) ในช่วง
เดือนกันยายน 2561 มีค่า 0.050 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของค่ามาตรฐาน 

4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

  จากข้อมูลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 7 วันต่อเนื่อง ระหว่าง
วันที่ 8-15 มกราคม พ.ศ. 2561 พบว่า บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0047-0.0071 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดสว่างอาราม (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0139-0.0149 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
บริเวณวัดบัวขาว (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0139-0.0152 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณวัดส้าโรง  
บ้านส้มโฮง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0052-0.0065 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และจากข้อมูลการตรวจวัดก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 7 วันต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2561 พบว่า 
บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0063-0.0076 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดสว่างอาราม 
(A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0092-0.0097 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดบัวขาว (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0084-
0.0107 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณวัดส้าโรง บ้านส้มโฮง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0055-0.0079 
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเ์มตร  

 



 

-62- 

เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งก้าหนดให้
ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
(300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของ 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด ได้แก่ บริเวณวัดบัวขาว (A3) ในช่วงเดือนมกราคม 
2561 มีค่า 0.0152 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 5.06 ของค่ามาตรฐาน 

5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 

 จากข้อมูลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 7 วันต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 
8-15 มกราคม พ.ศ. 2561 พบว่า บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0026-0.0568 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดสว่างอาราม (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0113-0.0160 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณ
วัดบัวขาว (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0105-0.0168 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณวัดส้าโรง บ้านส้มโฮง 
(A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0026-0.0097 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และจากข้อมูลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 7 วันต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2561 พบว่า บริเวณวัด
สว่างวนาราม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0039-0.0115 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดสว่างอาราม (A2)  
มีค่าอยู่ในช่วง 0.0050-0.0175 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดบัวขาว (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0047-
0.0178 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณวัดส้าโรง บ้านส้มโฮง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0024-0.0147 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ในเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งก้าหนดให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 
0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (780 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด โดย
บริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด บริเวณวัดสว่างวนาราม 
(A1) ในช่วงเดือนมกราคม 2561 มีค่า 0.0568 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 7.28 ของค่า
มาตรฐาน 

6) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

 จากข้อมูลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 7 วันต่อเนื่อง ระหว่าง
วันที่ 8-15 มกราคม พ.ศ. 2561 พบว่า บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0002-0.0081 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดสว่างอาราม (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0019-0.0604 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
บริเวณวัดบัวขาว (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0038-0.0111 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณวัดส้าโรง  
บ้านส้มโฮง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0019-0.0109 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และจากข้อมูลการตรวจวัดก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 7 วันต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2561 พบว่า 
บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0006-0.0068 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดสว่างอาราม 
(A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0015-0.0154 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดบัวขาว (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0030-
0.0196 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณวัดส้าโรง บ้านส้มโฮง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0006-0.0079 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
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รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

วัดสว่างอาราม (A2) 
 

วัดสว่างวนาราม (A1) 
 

วัดบัวขาว (A3) 
 

วัดส้าโรง บ้านส้มโฮง (A4) 
 

ลมตะวันตกเฉียงใต ้
เดือนมิถุนายน-กันยายน ลมทิศใต ้

เดือนเมษายน-พฤษภาคม 

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนตุลาคม-มีนาคม 
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ตารางท่ี 3.2-1 ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

สถานีตรวจวัด ช่วงเวลาที่ตรวจวัด 
TSP 24 ชม. PM2.5 24 ชม. PM10 24 ชม. SO2 24 ชม. SO2 1 ชม. NO2 1 ชม. 
(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

1. วัดสว่างวนาราม (A1) 08-09/01/2561 
09-10/01/2561 
10-11/01/2561 
11-12/01/2561 
12-13/01/2561 
13-14/01/2561 
14-15/01/2561 

0.060 
0.048 
0.053 
0.072 
0.070 
0.046 
0.056 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.033 
0.019 
0.023 
0.028 
0.030 
0.018 
0.023 

0.0065 
0.0052 
0.0071 
0.0047 
0.0050 
0.0047 
0.0050 

0.0052-0.0076 
0.0047-0.0058 
0.0039-0.0568 
0.0029-0.0052 
0.0044-0.0055 
0.0026-0.0052 
0.0044-0.0055 

0.0013-0.0081 
0.0015-0.0034 
0.0008-0.0028 
0.0002-0.0038 
0.0009-0.0036 
0.0009-0.0038 
0.0008-0.0036 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.046-0.072 - 0.018-0.033 0.0047-0.0071 0.0026-0.0568 0.0002-0.0081 
20-21/09/2561 
21-22/09/2561 
22-23/09/2561 
23-24/09/2561 
24-25/09/2561 
25-26/09/2561 
26-27/09/2561 

0.023 
0.023 
0.024 
0.024 
0.022 
0.038 
0.075 

<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
0.001 
0.002 

0.015 
0.014 
0.014 
0.017 
0.016 
0.024 
0.050 

0.0065 
0.0071 
0.0076 
0.0063 
0.0065 
0.0065 
0.0065 

0.0039-0.0113 
0.0042-0.0115 
0.0055-0.0113 
0.0042-0.0110 
0.0047-0.0094 
0.0042-0.0110 
0.0042-0.0113 

0.0013-0.0030 
0.0008-0.0040 
0.0011-0.0043 
0.0006-0.0047 
0.0013-0.0068 
0.0011-0.0049 
0.0011-0.0006 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.022-0.075 <0.001-0.002 0.014-0.050 0.0063-0.0076 0.0039-0.0115 0.0006-0.0068 
มาตรฐาน 0.331/ 0.054/ 0.121/ 0.301/ 0.782/ 0.323/ 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

สถานีตรวจวัด ช่วงเวลาที่ตรวจวัด 
TSP 24 ชม. PM2.5 24 ชม. PM10 24 ชม. SO2 24 ชม. SO2 1 ชม. NO2 1 ชม. 
(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

2. วัดสว่างอาราม (A2) 08-09/01/2561 
09-10/01/2561 
10-11/01/2561 
11-12/01/2561 
12-13/01/2561 
13-14/01/2561 
14-15/01/2561 

0.064 
0.060 
0.061 
0.072 
0.112 
0.110 
0.081 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.022 
0.028 
0.021 
0.029 
0.035 
0.037 
0.030 

0.0139 
0.0144 
0.0149 
0.0144 
0.0144 
0.0144 
0.0144 

0.0113-0.0154 
0.0131-0.0152 
0.0141-0.0160 
0.0115-0.0157 
0.0133-0.0154 
0.0115-0.0160 
0.0133-0.0154 

0.0028-0.0079 
0.0028-0.0066 
0.0028-0.0085 
0.0030-0.0604 
0.0019-0.0102 
0.0032-0.0077 
0.0023-0.0064 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.060-0.112 - 0.021-0.037 0.0139-0.0149 0.0113-0.0160 0.0019-0.0604 
20-21/09/2561 
21-22/09/2561 
22-23/09/2561 
23-24/09/2561 
24-25/09/2561 
25-26/09/2561 
26-27/09/2561 

0.028 
0.026 
0.022 
0.027 
0.024 
0.035 
0.029 

<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
0.001 

0.018 
0.018 
0.014 
0.018 
0.014 
0.020 
0.019 

0.0097 
0.0094 
0.0097 
0.0094 
0.0094 
0.0097 
0.0092 

0.0058-0.0165 
0.0055-0.0141 
0.0055-0.0141 
0.0058-0.0149 
0.0055-0.0160 
0.0050-0.0175 
0.0055-0.0149 

0.0049-0.0135 
0.0041-0.0130 
0.0034-0.0117 
0.0049-0.0137 
0.0041-0.0154 
0.0041-0.0102 
0.0015-0.0088 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.022-0.035 <0.001-0.001 0.014-0.020 0.0092-0.0097 0.0050-0.0175 0.0015-0.0154 
มาตรฐาน 0.331/ 0.054/ 0.121/ 0.301/ 0.782/ 0.323/ 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

สถานีตรวจวัด ช่วงเวลาที่ตรวจวัด 
TSP 24 ชม. PM2.5 24 ชม. PM10 24 ชม. SO2 24 ชม. SO2 1 ชม. NO2 1 ชม. 
(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

3. วัดบัวขาว (A3) 08-09/01/2561 
09-10/01/2561 
10-11/01/2561 
11-12/01/2561 
12-13/01/2561 
13-14/01/2561 
14-15/01/2561 

0.041 
0.030 
0.099 
0.057 
0.071 
0.031 
0.037 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.021 
0.011 
0.033 
0.028 
0.025 
0.012 
0.013 

0.0144 
0.0144 
0.0152 
0.0141 
0.0139 
0.0147 
0.0144 

0.0128-0.0162 
0.0113-0.0168 
0.0141-0.0157 
0.0105-0.0154 
0.0126-0.0154 
0.0131-0.0157 
0.0120-0.0165 

0.0040-0.0111 
0.0049-0.0075 
0.0041-0.0085 
0.0041-0.0098 
0.0043-0.0073 
0.0038-0.0071 
0.0040-0.0075 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.030-0.099 - 0.011-0.033 0.0139-0.0152 0.0105-0.0168 0.0038-0.0111 
20-21/09/2561 
21-22/09/2561 
22-23/09/2561 
23-24/09/2561 
24-25/09/2561 
25-26/09/2561 
26-27/09/2561 

0.028 
0.033 
0.030 
0.022 
0.020 
0.036 
0.043 

<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
0.001 

0.017 
0.022 
0.020 
0.013 
0.011 
0.022 
0.028 

0.0094 
0.0107 
0.0092 
0.0084 
0.0084 
0.0084 
0.0084 

0.0055-0.0165 
0.0055-0.0165 
0.0055-0.0139 
0.0055-0.0141 
0.0047-0.0178 
0.0047-0.0162 
0.0055-0.0126 

0.0043-0.0196 
0.0087-0.0162 
0.0087-0.0184 
0.0066-0.0184 
0.0030-0.0135 
0.0043-0.0122 
0.0040-0.0107 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.020-0.043 <0.001-0.001 0.011-0.028 0.0084-0.0107 0.0047-0.0178 0.0030-0.0196 
มาตรฐาน 0.331/ 0.054/ 0.121/ 0.301/ 0.782/ 0.323/ 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

สถานีตรวจวัด ช่วงเวลาที่ตรวจวัด 
TSP 24 ชม. PM2.5 24 ชม. PM10 24 ชม. SO2 24 ชม. SO2 1 ชม. NO2 1 ชม. 
(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

4. วัดส้าโรง บ้านส้มโฮง (A4) 08-09/01/2561 
09-10/01/2561 
10-11/01/2561 
11-12/01/2561 
12-13/01/2561 
13-14/01/2561 
14-15/01/2561 

0.078 
0.059 
0.098 
0.111 
0.074 
0.078 
0.076 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.029 
0.014 
0.027 
0.029 
0.025 
0.019 
0.028 

0.0052 
0.0060 
0.0065 
0.0052 
0.0058 
0.0060 
0.0065 

0.0042-0.0068 
0.0047-0.0079 
0.0026-0.0097 
0.0029-0.0071 
0.0039-0.0073 
0.0047-0.0092 
0.0047-0.0092 

0.0026-0.0109 
0.0036-0.0058 
0.0019-0.0049 
0.0021-0.0038 
0.0026-0.0034 
0.0030-0.0038 
0.0028-0.0043 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.059-0.111 - 0.014-0.029 0.0052-0.0065 0.0026-0.0097 0.0019-0.0109 
20-21/09/2561 
21-22/09/2561 
22-23/09/2561 
23-24/09/2561 
24-25/09/2561 
25-26/09/2561 
26-27/09/2561 

0.020 
0.028 
0.020 
0.024 
0.028 
0.038 
0.056 

<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
0.002 
<0.001 

0.012 
0.014 
0.011 
0.013 
0.015 
0.024 
0.033 

0.0058 
0.0058 
0.0071 
0.0076 
0.0073 
0.0079 
0.0055 

0.0024-0.0081 
0.0042-0.0089 
0.0042-0.0113 
0.0047-0.0133 
0.0047-0.0123 
0.0042-0.0147 
0.0042-0.0081 

0.0009-0.0047 
0.0008-0.0040 
0.0008-0.0043 
0.0011-0.0043 
0.0008-0.0049 
0.0009-0.0079 
0.0006-0.0040 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.020-0.056 <0.001-0.002 0.011-0.033 0.0055-0.0079 0.0024-0.0147 0.0006-0.0079 
มาตรฐาน 0.331/ 0.054/ 0.121/ 0.301/ 0.782/ 0.323/ 

หมายเหตุ :    1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป   
   2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
   3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
   4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จา้กัด, 2562
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เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก้าหนดค่ามาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ซึ่งก้าหนดให้ค่าความเข้มข้นของปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.32 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (320 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  โดย
บริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด บริเวณวัดสว่างอาราม 
(A2) ในช่วงเดือนมกราคม 2561 มีค่า 0.0604 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 18.87 ของค่า
มาตรฐาน 

3.3 ระดับเสียง  

บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ท้าการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลระดับเสียงในปัจจุบัน 
(ก่อนมีการด้าเนินโครงการ) โดยท้าการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป จ้านวน 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2561 ด้าเนินการ
ตรวจวัดครั้งที่ 1 ระหว่างวัน 8-14 มกราคม พ.ศ. 2561 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 -27 กันยายน  
พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลา 7 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุด จ้านวน 4 สถานีตรวจวัด แสดงดังรูปที่ 3.3-1 
ได้แก่ วัดส้าโรง (N1) ชุมชนบ้านโนนใหม่ (N2) วัดราษฎร์บูรณะ (N3) และบ้านบัวขาว (N4) โดยดัชนีที่ท้าการ
ตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ส้าหรับผลการตรวจวัด
ระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษาแสดงดังตารางท่ี 3.3-1 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1) วัดส าโรง บ้านส้มโฮง (N1) : ครั้งที่ 1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 50.4-53.0 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 75.2-95.2 เดซิเบลเอ และครั้งที่ 2 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 47.0-54.4 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) อยู่ในช่วง 72.4-86.6 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล่าวกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ) 

2) ชุมชนบ้านโนนใหม่ (N2) : ครั้งที่ 1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
44.7-48.1 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 71.2-83.4 เดซิเบลเอ และครั้งที่ 2 ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 44.8-50.9 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
อยู่ในช่วง 75.8-88.9 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล่าวกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ) 

3) วัดราษฏร์บูรณะ (N3) : ครั้งที่ 1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
45.9-54.0 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 71.6-95.6 เดซิเบลเอ และครั้งที่ 2 ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 42.3-47.2 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
อยู่ในช่วง 67.1-89.0 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล่าวกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ) 
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รูปที่ 3.3-1 ต้าแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

 

 
ชุมชนบ้านโนนใหม่ (N2) 

 

 
วัดบัวขาว (N4) 

 

 

 
วัดส้าโรง บ้านส้มโฮง (N1) 

 

 
วัดราษฏร์บูรณะ (N3) 
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 ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด : dB(A) 

Leq 24 hr Lmax Ldn L90 
1. วัดส้าโรง บ้านส้มโฮง 

(N1) 
08-09/01/2561 
09-10/01/2561 
10-11/01/2561 
11-12/01/2561 
12-13/01/2561 
13-14/01/2561 
14-15/01/2561 

52.8 
53.0 
51.5 
52.2 
52.5 
50.4 
51.9 

87.7 
95.2 
85.8 
79.8 
77.9 
75.2 
78.7 

58.2 
60.4 
58.4 
57.6 
60.1 
56.5 
57.9 

43.9-50.9 
45.1-56.3 
45.6-47.5 
43.0-47.7 
44.4-50.2 
44.6-48.9 
45.0-50.3 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 50.4-53.0 75.2-95.2 56.5-60.4 43.0-56.3 
20-21/09/2561 
21-22/09/2561 
22-23/09/2561 
23-24/09/2561 
24-25/09/2561 
25-26/09/2561 
26-27/09/2561 

49.3 
49.4 
48.8 
54.4 
48.4 
47.0 
49.0 

83.6 
86.6 
80.5 
86.1 
83.5 
72.4 
75.5 

55.2 
54.9 
54.5 
56.7 
54.4 
53.7 
55.0 

41.9-46.6 
41.1-47.6 
42.0-48.8 
41.4-49.8 
41.2-44.6 
40.5-48.2 
43.5-48.7 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 47.0-54.4 72.4-86.6 53.7-56.7 40.5-49.8 
2. ชุมชนบ้านโนนใหม่ 

(N2) 
08-09/01/2561 
09-10/01/2561 
10-11/01/2561 
11-12/01/2561 
12-13/01/2561 
13-14/01/2561 
14-15/01/2561 

46.9 
44.7 
45.0 
48.1 
45.1 
46.8 
45.4 

83.4 
80.2 
71.2 
76.9 
72.3 
72.3 
75.9 

54.6 
52.1 
52.0 
55.6 
51.7 
53.9 
51.4 

37.5-51.7 
37.5-56.3 
37.5-42.6 
37.5-44.3 
37.9-44.2 
37.5-51.2 
38.3-46.4 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 44.7-48.1 71.2-83.4 51.4-55.6 37.5-56.3 
20-21/09/2561 
21-22/09/2561 
22-23/09/2561 
23-24/09/2561 
24-25/09/2561 
25-26/09/2561 
26-27/09/2561 

49.9 
49.9 
48.4 
50.9 
44.8 
49.1 
49.4 

87.7 
87.6 
85.0 
81.9 
75.8 
85.0 
88.9 

56.2 
55.5 
53.7 
56.1 
49.6 
54.1 
54.4 

37.5-48.2 
39.9-48.5 
37.8-39.9 
38.0-45.6 
37.5-44.2 
37.5-45.9 
38.0-45.5 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 44.8-50.9 75.8-88.9 49.6-56.2 37.5-48.5 
มาตรฐาน1/ 70 115 - - 
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 ตารางท่ี 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด : dB(A) 

Leq 24 hr Lmax Ldn L90 
3. วัดราษฏร์บูรณะ 

(N3) 
08-09/01/2561 
09-10/01/2561 
10-11/01/2561 
11-12/01/2561 
12-13/01/2561 
13-14/01/2561 
14-15/01/2561 

45.9 
45.9 
50.7 
54.0 
48.1 
54.0 
48.4 

82.3 
80.2 
90.5 
95.6 
71.6 
83.8 
75.2 

53.6 
51.8 
58.0 
59.1 
55.1 
58.4 
55.1 

37.5-45.2 
37.5-56.3 
37.5-47.7 
37.5-49.8 
38.5-47.0 
38.9-48.1 
38.0-49.5 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 45.9-54.0 71.6-95.6 51.8-59.1 37.5-56.3 
20-21/09/2561 
21-22/09/2561 
22-23/09/2561 
23-24/09/2561 
24-25/09/2561 
25-26/09/2561 
26-27/09/2561 

46.2 
47.2 
46.5 
46.6 
44.6 
43.5 
42.3 

86.3 
88.4 
89.0 
74.4 
78.2 
67.1 
68.5 

52.5 
52.5 
53.7 
55.1 
51.9 
50.0 
49.1 

37.5-45.3 
37.5-48.5 
37.5-47.6 
37.5-46.6 
37.5-44.1 
37.5-41.3 
37.7-41.5 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 42.3-47.2 67.1-89.0 49.1-55.1 37.5-48.5 
4. วัดบัวขาว (N4) 08-09/01/2561 

09-10/01/2561 
10-11/01/2561 
11-12/01/2561 
12-13/01/2561 
13-14/01/2561 
14-15/01/2561 

48.4 
50.3 
50.9 
51.0 
49.0 
49.0 
48.8 

76.5 
84.6 
82.7 
82.9 
80.1 
80.8 
85.7 

55.6 
57.4 
56.3 
56.8 
55.1 
56.0 
56.2 

37.5-45.8 
39.0-56.3 
37.9-48.9 
39.1-46.4 
37.5-47.6 
40.0-47.0 
40.3-44.5 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 48.4-51.0 76.5-85.7 55.1-57.4 37.5-56.3 
20-21/09/2561 
21-22/09/2561 
22-23/09/2561 
23-24/09/2561 
24-25/09/2561 
25-26/09/2561 
26-27/09/2561 

52.1 
52.9 
51.0 
51.6 
51.7 
48.7 
43.7 

86.1 
83.9 
89.2 
79.3 
85.6 
87.5 
73.3 

58.7 
60.0 
58.4 
58.8 
57.7 
51.4 
50.3 

38.8-53.8 
37.5-53.0 
37.9-52.5 
37.8-52.0 
41.1-51.7 
37.5-45.7 
37.5-43.9 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 43.7-52.9 73.3-89.2 50.3-60.0 37.5-53.8 
มาตรฐาน1/ 70 115 - - 

มาตรฐาน  : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จา้กัด, 2562 
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4) วัดบัวขาว (N4) : ครั้งที่ 1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 48.4-
51.0 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 76.5-85.7 เดซิเบลเอ และครั้งที่ 2 ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 43.7-52.9 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 
73.3-89.2 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล่าวกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ) 

3.4 คุณภาพน้ าผิวดิน  

 การศึกษาคุณภาพน้้าผิวดิน รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้้าผิวดินในปัจจุบัน (ก่อนมีโครงการ) โดยเฉพาะ
คุณภาพน้้าผิวดินในบริเวณคลองเซียม ซึ่งเป็นแหล่งน้้าที่อยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการทางด้านทิศตะวันตกไปยังทิศใต้ 
ส้าหรับการด้าเนินงานของโรงงานผลิตน้้ าตาลไม่มีกิจกรรมที่จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้้ า  
ผิวดิน เนื่องจากในการด้าเนินการโรงงานผลิตน้้าตาลไม่มีการสูบน้้าจากแหล่งน้้าสาธารณะและไม่มีการระบาย
น้้าทิ้งลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ ซึ่งในการด้าเนินการศึกษาคุณภาพน้้าผิวดิน ได้ท้าการตรวจวัดคุณภาพน้้า 
โดยมีจุดเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดินทั้งหมด 3 จุด แสดงดังรูปที่ 3.4-1 ได้แก่ คลองเซียม
บริเวณใกล้กับพ้ืนที่โครงการ (SW1) คลองเซียมบริเวณใกล้กับถนนทางหลวงหมายเลข 202 (SW2) และ
คลองเซียมบริเวณใกล้กับวัดสว่างอาราม (SW3) โดยดัชนีที่ท้าการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ความขุ่น (Turbidity) ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ค่าออกซิเจนที่ละลายน้้า (DO) บีโอดี (BOD) ความ
กระด้าง (Total Hardness) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) โครเมียมชนิดเฮ็ก
ซาวาเลนท์ (Cr6+) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) นิลเกิล (Ni) โซเดียม (Na) ทองแดง (Cu) 
แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total 
Coliform) และสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้ งหมด (Total Organochlorine Pesticides) คือ 
ดีดีที (DDT) เอชซีเอชชนิดแอลฟ่า (Alpha-HCH) อัลดริน (Aldrin) ดิลดริน (Dieldrin) เฮปตาคลอร์และเฮปตา
คลออีปอกไซด์ (Heptachor & Heptachlorepoxide) เอนดริน (Endrin) สามารถสรุปผลการตรวจวัด
คุณภาพน้้าผิวดินของแต่ละสถานีแสดงดังตารางท่ี 3.4-1 มีรายละเอียดดังนี้ 

1)   คลองเซียมบริเวณใกล้กับพื้นที่โครงการ (SW1) 

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน ณ คลองเซียมบริเวณใกล้กับพ้ืนที่โครงการ พบว่า ความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.0 ความขุ่น (Turbidity) มีค่าเท่ากับ 5.4 เอ็นทียู ของแข็งละลายทั้งหมด 
(TDS) มีค่าเท่ากับ 418 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าออกซิเจนที่ละลายน้้า (DO) มีค่าเท่ากับ 1.01 มิลลิกรัม/ลิตร บีโอดี 
(BOD) มีค่าเท่ากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ความกระด้าง (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 176.2 มิลลิกรัม/ลิตร  
ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) มีค่าเท่ากับ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มีค่าน้อยกว่า 
0.01 มิลลิกรัม/ลิตร โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) มีค่าน้อยกว่า 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร สารหนู (As) มีค่า
เท่ากับ 0.0008 มิลลิกรัม/ลิตร แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกั่ว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 
0.001 มิลลิกรัม/ลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร โซเดียม (Na) มีค่าเท่ากับ 59.47 
มิลลิกรัม/ลิตร ทองแดง (Cu) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 0.18 มิลลิกรัม/
ลิตร สังกะสี (Zn) มีค่าน้อยกว่า 0.04 มิลลิกรัม/ลิตร กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) มีค่าเท่ากับ 
33 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) มีค่าเท่ากับ 240 เอ็มพีเอ็น/100 
มิลลิลิตร และสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides) คือ 
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Aldrin มีค่ าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร cis-Chlordane มีค่ าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร  
trans-Chlordane มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร 4 , 4’-DDE มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร  
4, 4’-DDT มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร Dieldrin มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร Endrin มีค่า
น้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร alpha-HCH มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร และ Heptachor & 
Heptachlorepoxide มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร 

2)  คลองเซียมบริเวณใกล้กับถนนทางหลวงหมายเลข 202 (SW2) 

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน ณ คลองเซียมบริเวณใกล้กับถนนทางหลวงหมายเลข 202  
พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.7 ความขุ่น (Turbidity) มีค่าเท่ากับ 9.3 เอ็นทียู ของแข็ง
ละลายทั้งหมด (TDS) มีค่าเท่ากับ 57 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าออกซิเจนที่ละลายน้้า (DO) มีค่าเท่ากับ 1.89 
มิลลิกรัม/ลิตร บีโอดี (BOD) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร ความกระด้าง (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 
38.9 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
(NH3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) มีค่าน้อยกว่า 0.02 
มิลลิกรัม/ลิตร สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.0009 มิลลิกรัม/ลิตร แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 0.001 
มิลลิกรัม/ลิตร ตะกั่ว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/
ลิตร โซเดียม (Na) มีค่าเท่ากับ 7.73 มิลลิกรัม/ลิตร ทองแดง (Cu) มีค่าเท่ากับ 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 
แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 0.22 มิลลิกรัม/ลิตร สังกะสี (Zn) มีค่าน้อยกว่า 0.04 มิลลิกรัม/ลิตร กลุ่มฟีคอล
โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) มีค่าเท่ากับ 4,900 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total 
Coliform) มีค่าเท่ากับ 7,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด 
(Total Organochlorine Pesticides) คือ Aldrin มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร cis-Chlordane  
มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร trans-Chlordane มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร 4, 4’-DDE มีค่า
น้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร 4, 4’-DDT มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร Dieldrin มีค่าน้อยกว่า 0.01 
ไมโครกรัม/ลิตร Endrin มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร alpha-HCH มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/
ลิตร และ Heptachor & Heptachlorepoxide มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร  

3)  คลองเซียมบริเวณใกล้กับวัดสว่างอาราม (SW3) 

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน ณ คลองเซียมบริเวณใกล้กับวัดสว่างอาราม พบว่า ความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.63 ความขุ่น (Turbidity) มีค่าเท่ากับ 11.9 เอ็นทียู ของแข็งละลายทั้งหมด 
(TDS) มีค่าเท่ากับ 154 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าออกซิเจนที่ละลายน้้า (DO) มีค่าเท่ากับ 1.75 มิลลิกรัม/ลิตร บีโอดี 
(BOD) มีค่าเท่ากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ความกระด้าง (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 52.5 มิลลิกรัม/ลิตร  
ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย -ไนโตรเจน (NH3-N) มีค่า 
น้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) มีค่าน้อยกว่า 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร สารหนู 
(As) มีค่าเท่ากับ 0.0009 มิลลิกรัม/ลิตร แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกั่ว (Pb)  
มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร โซเดียม (Na) มีค่าเท่ากับ 
3.28 มิลลิกรัม/ลิตร ทองแดง (Cu) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 0.79 
มิลลิกรัม/ลิตร สังกะสี (Zn) มีค่าน้อยกว่า 0.04 มิลลิกรัม/ลิตร กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) มีค่า
เท่ากับ 70 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) มีค่าเท่ากับ 920 เอ็มพีเอ็น/
100 มิลลิลิตร และสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides) คือ 
Aldrin มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร cis-Chlordane มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร trans-
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Chlordane มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร 4, 4’-DDE มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร 4, 4’-DDT 
มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร Dieldrin มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร Endrin มีค่าน้อยกว่า 0.01 
ไมโครกรัม/ลิตร alpha-HCH มีคา่น้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร และ Heptachor &Heptachlorepoxide 
มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร 

ทั้งนี้ ปัจจุบันคลองเซียมยังไม่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งน้้าที่ต้องถูกควบคุมตามมาตรฐานแหล่งน้้า
ผิวดินประเภทต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้า
ในแหล่งน้้าผิวดิน สรุปได้ดังตารางที่  3.4-1 ส้าหรับการพิจารณาค่าบ่งชี้คุณภาพน้้าของคลองเซียม  
พบว่า คุณภาพน้้าของคลองเซียม สามารถเทียบเคียงเพ่ือใช้ประโยชน์สอดคล้องกับมาตรฐานแหล่งน้้าผิวดิน
ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 โดยหากเทียบเคียงคุณภาพคลองเซียมกับมาตรฐานควบคุมแหล่งน้้าตาม
ประกาศดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ยกเว้น ค่าดีโอ (DO) และแบคทีเรียกลุ่ม 
ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bateria) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1) ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ า (DO) จากผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 
พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าออกซิเจนที่ละลายน้้า (DO) ทั้ง 3 จุดตรวจวัด มีค่าระหว่าง 1.01-1.89 
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 3 (≥2.0 มิลลิกรัม/ลิตร) และประเภทที่ 4 
(≥4.0 มิลลิกรัม/ลิตร) เนื่องมาจากสภาพโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและน้้าค่อนข้างนิ่งไม่มีการไหลเวียน 
และสาเหตุอาจเกิดจากแพลงก์ตอนพืชตายหรือลดลงหรือมีน้อย เพราะช่วงการตรวจวัดบริเวณดังกล่าวไม่มี
แดดติดต่อกันหลายวัน และน้้าค่อนข้างขุ่น  

(2) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) จากผลการตรวจวัดเมื่อ
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 พบว่า คลองเซียมบริเวณใกล้กับทางหลวง 202 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ก้าหนดของแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 3 (4,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร) โดยโคลิฟอร์มแบคทีเรียเป็นกลุ่ม
ของแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae ที่มีรูปร่างท่อนสั้น ติดสีแกรมลบ ไม่สร้างสปอร์ เป็นพวกที่ไม่
ต้องการอากาศ หรือ Facultative anaerobe ซึ่งโดยปกติมักพบอยู่ในทางเดินอาหารสัตว์เลือดอุ่นและมนุษย์ 
โดยจะพบมากในอุจจาระ ซึ่งนอกจากในอุจจาระแล้วยังสามารถพบได้ในดิน ดังนั้นการตรวจพบจุลินทรีย์ใน
กลุ่มนี้จึงถือได้ว่าเกิดการปนเปื้อนของอุจจาระ ทั้งนี้ โดยทั่วไปคนสามารถต้านทานจุลินทรีย์กลุ่มนี้ได้ดี ยกเว้น
ในกรณีที่มีการกระตุ้นเชื้อในทางเดินอาหาร ซึ่งจะส่งผลให้สามารถก่อโรคได้ ดังนั้นการพบค่าแบคทีเรียกลุ่ม  
ฟีคอลโคลิฟอร์มที่มีค่าสูง (4,900 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร) บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้้าผิวดินดังกล่าวมาข้างต้น 
อาจมีสาเหตุมาจากการเกิดการปนเปื้อนจากมูลสัตว์ที่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงเลี้ยงไว้ 

 

 

 

 

 

 



 

-75- 

 

รูปที่ 3.4-1 ต้าแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
 

 

 

 

 
คลองเซียมใกล้กับวัดสว่างอาราม (SW3) 

 

 
คลองเซียมใกล้กับถนนทางหลวง 202 (SW2) 

 

 
คลองเซียมใกล้กับพื้นที่โครงการ (SW1) 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดิน  

ดัชน ี หน่วย 

ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน 
คลองเซียมบริเวณ 
ใกล้กับพื้นที่โครงการ  

(SW1) 

คลองเซียมบริเวณ 
ใกล้กับทางหลวง 202  

(SW2) 

คลองเซียมบริเวณ 
ใกล้กับวัดสว่างอาราม 

(SW3) 
 ประเภทที่ 3  ประเภทที่ 4 

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.0 6.7 6.63 5.0-9.0 5.0-9.0 
2. ความขุ่น (Turbidity) NTU 5.4 9.3 11.9 ธ’ ธ’ 
3. ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) มิลลิกรัม/ลติร 418 57 154 - - 
4. ค่าออกซิเจนที่ละลายน้้า (DO) มิลลิกรัม/ลติร 1.01 1.89 1.75 ≥4.0 ≥2.0 
5. บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลติร 1 <1 1 ≤2.0 ≤4.0 
6. ความกระด้าง (Total Hardness) มิลลิกรัม/ลติร 176.2 38.9 52.5 - - 
7. ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) มิลลิกรัม/ลติร 0.01 <0.01 <0.01 5.0 5.0 
8. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มิลลิกรัม/ลติร <0.01 <0.01 <0.01 0.05 0.05 

9. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr
6+

) มิลลิกรัม/ลติร <0.02 <0.02 <0.02 0.05 0.05 
10. สารหนู (As) มิลลิกรัม/ลติร 0.0008 0.0009 0.0009 0.01 0.01 
11. แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 0.005* 0.05** 
12. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 0.05 0.05 
13. นิลเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลติร 0.001 <0.001 0.001 0.1 0.1 
14. โซเดียม (Na) มิลลิกรัม/ลติร 59.47 7.73 3.28 - - 
15. ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลติร <0.05 0.05 <0.05 0.1 0.1 
16. แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลติร 0.18 0.22 0.79 1 1 
17. สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลติร <0.04 <0.04 <0.04 1 1 
18. กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) MPN/100 mL 33 4,900 70 4,000 - 
19. กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) MPN/100 mL 240 7,000 920 20,000 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดิน 

ดัชน ี หน่วย 

ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน 
คลองเซียมบริเวณ 
ใกล้กับพื้นที่โครงการ  

(SW1) 

คลองเซียมบริเวณใกล้
กับทางหลวง 202 

(SW2) 

คลองเซียมบริเวณ 
ใกล้กับวัดสว่างอาราม 

(SW3) 
 ประเภทที่ 3  ประเภทที ่4 

20. สารฆ่าศตัรูพืชและสัตว์ชนิดทีม่ีคลอรีนท้ังหมด
(Total Organochlorine Pesticides) 

      

   - Aldrin มิลลิกรัม/ลติร <0.01 <0.01 <0.01 0.1 0.1 
   - cis-Chlordane ไมโครกรมั/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 - - 
   - trans-Chlordane มิลลิกรัม/ลติร <0.01 <0.01 <0.01 - - 
   - 4, 4’-DDE มิลลิกรัม/ลติร <0.01 <0.01 <0.01 - - 
   - 4, 4’-DDT มิลลิกรัม/ลติร <0.01 <0.01 <0.01 - - 
   - Dieldrin มิลลิกรัม/ลติร <0.01 <0.01 <0.01 0.1 0.1 
   - Endrin มิลลิกรัม/ลติร <0.01 <0.01 <0.01 ND ND 
   - alpha-HCH มิลลิกรัม/ลติร <0.01 <0.01 <0.01 - - 
   - Heptachor & Heptachlorepoxide มิลลิกรัม/ลติร <0.01 <0.01 <0.01 0.2 0.2 

  มาตรฐาน :   1/  ประกาศคณะกรรมสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน  
  หมายเหตุ :       ประเภทที่ 3 แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน และการเกษตร 

  ประเภทที ่4 แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปน็ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษกอ่น และการอุตสาหกรรม 
ธ/ เป็นไปตามธรรมชาต ิแต่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 3 oC 
ND  : Not Detected น้อยกวา่หรือเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร 
*   น้้าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกวา่ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
**  น้้าที่มีความกระดา้งในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

  ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2562
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3.5 คุณภาพน้ าใต้ดนิ   

จากการตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรบ่อน้้าบาดาลของจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีการน้าน้้า
บาดาลมาใช้เพ่ือการอุปโภคหรือบริโภค ธุรกิจ และเกษตรกรรม ซึ่งมีบ่อน้้าบาดาลที่ได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติน้้าบาดาล พ.ศ. 2520 มีจ้านวน 2,679 บ่อ ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา พบว่า มีบ่อบาดาลในบาง
พ้ืนที่เท่านั้น ดังนั้น จึงมีการเก็บตัวอย่างน้้าบาดาล/น้้าใต้ดินเพ่ือท้าการวิเคราะห์ บริษัทที่ปรึกษาจึงได้ท้าการ
ตรวจวัดคุณภาพน้้าบาดาลบริเวณพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลคุณภาพน้้าในปัจจุบันก่อนมีการด้าเนินงานของ
โครงการ จ้านวน 3 สถานี แสดงดังรูปท่ี 3.5-1 ได้แก่ วัดฮ่องแฮ (UW1) วัดหัวช้าง (UW2) ชุมชนบ้านบัวขาว 
(UW3) โดยดัชนีที่ท้าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) ความกระด้าง
ทั้งหมด (Total Hardness) ความกระด้างถาวร (Non carbonate hardness) ฟลูออไรด์ (F) ไนเตรท (NO3) 
ซัลเฟต (SO4) คลอรีน (Cl) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) สารหนู (As) ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) 
นิกเกิล (Ni) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) และเหล็ก (Fe) แสดงดังตารางที่ 3.5-1 สามารถ
สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ของแต่ละสถานีได้ดังนี้ 

1) วัดฮ่องแฮ (UW1) 

จากผลการตรวจวัด พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.17 ความขุ่น (Turbidity) มีค่า
เท่ากับ 316 เอ็นทียู ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 61.1 มิลลิกรัม/ลิตร (ในรูปของ 
CaCO3) ความกระด้างถาวร (Non carbonate hardness) มีค่าเท่ากับ 53.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ในรูปของ 
CaCO3) ฟลูออไรด์ (F) มีค่าเท่ากับ 1.50 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรท (NO3) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ซัลเฟต (SO4) มีค่าเท่ากับ 26.27 มิลลิกรัมต่อลิตร คลอรีน (Cl) มีค่าเท่ากับ 10.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) มีค่าน้อยกว่า 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.0007 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตะกั่ว (Pb) มีค่าเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 0.001 
มิลลิกรัมต่อลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าเท่ากับ 0.002 มิลลิกรัมต่อลิตร ทองแดง (Cu) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม
ต่อลิตร แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร สังกะสี (Zn) มีค่าเท่ากับ 3.37 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และเหล็ก (Fe) มีค่าเท่ากับ 0.19 มิลลิกรัมต่อลิตร  

2) วัดหัวช้าง (UW2) 

จากผลการตรวจวัด พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.98 ความขุ่น (Turbidity) มีค่า
เท่ากับ 105.5 เอ็นทียู ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 23.7 มิลลิกรัม/ลิตร (ในรูปของ 
CaCO3) ความกระด้างถาวร (Non carbonate hardness) มีค่าน้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ในรูปของ 
CaCO3) ฟลูออไรด์ (F) มีค่าเท่ากับ 2.60 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรท (NO3) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร ซัลเฟต (SO4) มีค่าเท่ากับ 3.66 มิลลิกรัมต่อลิตร คลอรีน (Cl) มีค่าเท่ากับ 14.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) มีค่าน้อยกว่า 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.0012 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตะกั่ว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 0.001 
มิลลิกรัมต่อลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าเท่ากับ 0.002 มิลลิกรัมต่อลิตร ทองแดง (Cu) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม
ต่อลิตร แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร สังกะสี (Zn) มีค่าเท่ากับ 0.08 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และเหล็ก (Fe) มีค่าเท่ากับ 0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร  
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3) วัดบัวขาว (UW3)  

จากผลการตรวจวัด พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.87 ความขุ่น (Turbidity) มีค่า
เท่ากับ 303.5 เอ็นทียู ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 1,391.4 มิลลิกรัม/ลิตร (ในรูป
ของ CaCO3) ความกระด้างถาวร (Non carbonate hardness) มีคา่น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ในรูปของ 
CaCO3) ฟลูออไรด์ (F) มีค่าเท่ากับ 6.20 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรท (NO3) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร ซัลเฟต (SO4) มีค่าเท่ากับ 1,026.30 มิลลิกรัมต่อลิตร คลอรีน (Cl) มีค่าเท่ากับ 1,414.3 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) มีค่าน้อยกว่า 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร สารหนู (As) มีค่าน้อยกว่า 
0.0005 มิลลิกรัมต่อลิตร ตะกั่ว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 
0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าเท่ากับ 0.004 มิลลิกรัมต่อลิตร ทองแดง (Cu) มีค่าน้อยกว่า 0.05 
มิลลิกรัมต่อลิตร แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 2.96 มิลลิกรัมต่อลิตร สังกะสี (Zn) มีค่าเท่ากับ 0.26 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และเหล็ก (Fe) มีค่าเท่ากับ 0.37 มิลลิกรัมต่อลิตร  

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าใต้ดินส่วนใหญ่เมื่อเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าใต้ดินกับค่า
มาตรฐานน้้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนด
หลักเกณฑ์และมาตรฐานในทางวิชาการส้าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 พบว่า ดัชนีที่ท้าการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ยกเว้น 
ค่าความขุ่น (Turbidity) ค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ค่าฟลูออไรด์ (F) ค่าซัลเฟต (SO4)  
ค่าคลอรีน (Cl) และค่าแมงกานีส (Mn) ที่มีค่าเกินมาตรฐานก้าหนด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1) ค่าความขุ่น (Turbidity) จากผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พบว่า  
ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความขุ่น (Turbidity) ทั้ง 3 จุดตรวจวัด มีค่าระหว่าง 105.5-316 มิลลิกรัม/ลิตร  
(ในรูปของ CaCO3) ซึ่งเกินเกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสม (5 เอ็นทียู) และเกณฑ์อนุโลมสูงสุด (20 เอ็นทียู) 
เนื่องจากพบตะกอนขนาดเล็กจ้านวนมาก และน้้ามีสีเหลืองขุ่น  

(2) ค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) จากผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) บริเวณวัดบัวขาว 
(UW3) มีค่า 1,391.4 มิลลิกรัม/ลิตร (ในรูปของ CaCO3) ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก้าหนดที่เหมาะสม (600 มิลลิกรัม/
ลิตร (ในรูปของ CaCO3)) และเกณฑ์อนุโลมสูงสุด (1,200 มิลลิกรัม/ลิตร (ในรูปของ CaCO3)) เนื่องจากพ้ืนที่
บริเวณดังกล่าวเกิดการทับถมของเศษหิน ดิน ทราย ที่อาจส่งผลให้มีส่วนประกอบเคมีเป็นแคลเซียม
คาร์บอเนต (CaCO3) จึงท้าให้ตรวจพบค่าความกระด้างทั้งหมดในปริมาณสูง 

(3) ค่าฟลูออไรด์ (F) จากผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ผลการตรวจ
วิเคราะห์ค่าฟลูออไรด์ (F) ทั้ง 3 จุดตรวจวัด มีค่าระหว่าง 1.5-6.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินเกณฑ์ก้าหนดที่
เหมาะสม(0.7 มิลลิกรัม/ลิตร) และเกณฑ์อนุโลมสูงสุด (1.0 มิลลิกรัม/ลิตร) เนื่องจากชั้นดินในบริเวณ
ดังกล่าวเกิดการซึมผ่านของน้้าฝนและชะล้างฟลูออไรด์ในชั้นดินลงสู่น้้าใต้ดิน 

(4) ค่าซัลเฟต (SO4) จากผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ผลการตรวจ
วิเคราะห์ค่าซัลเฟต (SO4) บริเวณวัดบัวขาว (UW3) มีค่า 1,026.3 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก้าหนดที่
เหมาะสม (200 มิลลิกรัม/ลิตร) และเกณฑ์อนุโลมสูงสุด (250 มิลลิกรัม/ลิตร) เนื่องจากพ้ินที่ดังกล่าวเคยใช้
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม และอาจมีการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของ SO4 จึงท้าให้เกิดการปนเปื้อนสู่
น้้าใตดิ้น 
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(5) ค่าคลอรีน (Cl) จากผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ผลการตรวจ
วิเคราะห์ค่าคลอรีน (Cl) บริเวณวัดบัวขาว (UW3) มีค่าเกินเกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมและเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
ซึ่งโดยทั่วไปสามารถพบได้ในน้้าตามธรรมชาติที่เกิดจากความสามารถในการละลายของน้้าท้า ให้สามารถ
ละลายคลอไรด์จากชั้นดินต่าง ๆ ไปสู่น้้าใต้ดิน หากพบในปริมาณมากเกินไปจะส่งผลให้น้้ามีรสชาติเค็ม  
ซึ่งปริมาณคลอไรด์สามารถก้าจัดได้ด้วยวิธีรีเวิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO)  

(6) แมงกานีส (Mn) จากผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ผลการตรวจ
วิเคราะห์ค่าแมงกานีส (Mn) บริเวณวัดบัวขาว (UW3) มีค่าเกินเกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสมและเกณฑ์อนุโลม
สูงสุด เนื่องจากแมงกานีส (Mn) เป็นแร่ธาตุที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ เช่น ในดิน กรวด หิน เป็นต้น เมื่อ
น้้าฝนซึมผ่านชั้นดินจะสามารถละลายแมงกานีส (Mn) ไปสู่น้้าใต้ดินได้ จึงเป็นสาเหตุให้พบปริมาณแมงกานีส 
(Mn) และเป็นสาเหตุท้าให้น้้ามีรสขม มีสี เมื่อน้ามาซักเสื้อผ้าจะท้าให้เกิดรอยด่าง รวมถึงการเกิดคราบบน
สุขภัณฑ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ทั้งนี้อาจไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากนัก 
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รูปที่ 3.5-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้้าบาดาลบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
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ตารางท่ี 3.5-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าใต้ดิน 

ดัชน ี หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มารตฐาน 

วัดบ้านฮ่องแฮ (UW1) วัดหัวช้าง (UW2) วัดบัวขาว (UW3) (1)1/ (1)2/ (2) 
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.17 6.98 6.87 7.0-8.5 6.5-9.2 6.5-9.2 
2. ความขุ่น (Turbidity) NTU 316.0 105.5 303.5 5 20 - 
3. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) mg/L as CaCO3 61.1 23.7 1,391.4 300 500 - 

4. ความกระด้างถาวร (Non carbonate hardness) mg/L as CaCO3 53.5 <1.0 <1.0 200 250 - 

5. ฟลูออไรด์ (F) mg/L 1.50 2.60 6.20 0.7 1.0 - 
6. ไนเตรท (NO3) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 45 45 - 

7. ซัลเฟต (SO4) mg/L 26.27 3.66 1,026.30 200 250 - 

8. คลอรีน (Cl) mg/L 10.5 14.0 1,414.3 250 600 - 

9. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr
6+

) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 - - 6.0 
10. สารหนู (As) mg/L 0.0007 0.0012 <0.0005 ต้องไม่ม ี 0.05 0.1 
11. ตะกั่ว (Pb) mg/L 0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่ม ี 0.05 4.0 
12. แคดเมียม (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่ม ี 0.01 2.0 
13. นิกเกิล (Ni) mg/L 0.002 0.002 0.004 - - 5.0 
14. ทองแดง (Cu) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 1.0 1.5 - 
15. แมงกานีส (Mn) mg/L 0.07 0.10 2.96 0.3 0.5 33 
16. สังกะสี (Zn) mg/L 3.37 0.08 0.26 5.0 15 10 
17. เหล็ก (Fe) mg/L 0.19 0.09 0.37 0.5 1.0 - 
หมายเหต ุ :  (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรบัการป้องกันดา้นสาธารณสุขและการปอ้งกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 

    1/ เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสม 
      2/ เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
  (2) ประกาศกระทรวงอุคสาหกรรม (พ.ศ. 2559) เร่ือง ก้าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดท้ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน 

 และน้้าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จา้กัด, 2562
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3.6 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

1) ทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ศึกษา 

 การศึกษาส้ารวจทรัพยากรป่าไม้ได้ด้าเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน พ.ศ. 2561 
ครอบคลุมในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาประกอบด้วย พ้ืนที่โครงการและในพ้ืนที่โดยรอบรัศมี 3 กิโลเมตร โดยจาก
สภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษาโดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการ พบว่า โดยส่วนใหญ่ของพ้ืนที่โครงการ
ถูกใช้ประโยชน์ในการท้าการเกษตรกรรม และการท้านาข้าว และไม่พบว่ามีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดถูกปกคลุม
ด้วยสังคมพืชป่าไม้ที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน ส่วนในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบในรัศมี 3 กิโลเมตร  
ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการท้าการเกษตรกรรม แหล่งชุมชน และรวมทั้งพ้ืนที่ป่าไม้ด้วย ซึ่งใน
บริเวณพ้ืนที่ป่าไม้ได้ด้าเนินการวางแปลงตัวอย่างชั่วคราวด้วย และในบริเวณอ่ืนที่ไม่ได้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งใน
บริเวณพ้ืนที่โครงการ และในรัศมี 3 กิโลเมตร ได้ใช้วิธีการสังเกต (Observation) เพ่ือศึกษาชนิดพรรณไม้ ทั้ง
ไม้ยืนต้น ไม้พ้ืนล่าง ทั้งที่ปลูกขึ้นมาและที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติดังที่กล่าวมาแล้ว แสดงดังรูปที่ 3.6-1  
ซึ่งผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ลักษณะนิเวศวิทยาของพื้นที่ศึกษา 

บริเวณพ้ืนที่โครงการมีลักษณะนิเวศแบบเกษตรกรรม โดยมีการใช้ที่ดินในการท้านาข้าวเป็น
หลัก มีพรรณไม้ยืนต้นเจริญเติบโตกระจัดกระจาย ทั้งที่เป็นพรรณไม้ที่ปลูกข้ึนและพรรณไม้ดั้งเดิม โดยเฉพาะ
ตามแนวคันนาและตามแนวระหว่างแปลงเพาะปลูกในแต่ละเกษตรกรที่เป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นการแสดงอาณา
เขต ท้าให้มีจ้านวนชนิดและปริมาณมากกว่าปกติ และจากการส้ารวจพบพ้ืนที่เกษตรได้โดยรอบของพ้ืนที่
โครงการเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบ จงึท้าให้ลักษณะของการท้าการเกษตรกรรม ประกอบด้วย นาข้าว ซึ่งเป็นนา
น้้าฝนในที่ลุ่ม และพืชไร่ในบริเวณพ้ืนที่ดอน ซึ่งพืชที่นิยมเพาะปลูก ได้แก่ อ้อย และมันส้าปะหลัง เป็นต้น 
นอกจากนี้ เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชสวนในพ้ืนที่ไม่มากนัก ได้แก่ สวนยางพารา และสวนยูคาลิปตัส  
เป็นต้น ดังนั้น การท้าการเกษตรเหล่านี้เป็นรูปแบบของการปลูกพืชชนิดเดียว โดยเฉพาะการท้านาข้าว และ
พืชไร่  

นอกจากนี้  พบพ้ืนที่ป่าไม้ปกคลุมอยู่บนพ้ืนที่ดอนบนพ้ืนที่ราบทางด้านทิศใต้ และทิศ
ตะวันออกของพ้ืนที่ศึกษา เนื่องจากพ้ืนที่มีชั้นดินเป็นดินทราย ซึ่งเป็นกลุ่มดินที่ ไม่อุ้มน้้า และค่อนข้างแห้ง
แล้งในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้น การปกคลุมของพรรณพืชส่วนใหญ่เป็นไม้ผลัดใบ ซึ่งสามารถจ้าแนกประเภทป่าที่ปก
คลุมพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในประเภทป่าผลัดใบ โดยมีพรรณไม้ในวงศ์ยาง (F.Dipterocarpaceae) เป็นพรรณไม้
หลัก จึงเรียกป่าประเภทนี้กันทั่วไปว่าป่าเต็งรัง (Dipterocarp forest type, DF) แต่อย่างไรก็ตาม จากการ
ส้ารวจพบว่า มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ค่อนข้างมาก มีร่องรอยของการตัดไม้ให้เห็นอยู่กระจาย พรรณไม้ที่
พบจึงมีขนาดค่อนข้างเล็ก แสดงดังรูปที่ 3.6.1-2 

(2) ความหลากหลายของพรรณพืช 

ความหลากชนิดของพรรณพืชจ้าแนกตามรูปแบบชีวิตในแต่ละสภาพนิเวศวิทยาของ
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ตั้งโครงการและพ้ืนที่โดยรอบในรัศมี 3 กิโลเมตร  
พบว่า มีจ้านวนทั้งสิ้นเท่าที่บันทึกได้ 125 ชนิด ในจ้านวนนี้เป็นพรรณไม้ยืนต้น (tree) 50 ชนิด ไม้พุ่ม 
(shrub) 9 ชนิด ไม้ล้มลุก (herb) 23 ชนิด ไม้เลื้อยไม้เถาว์ (climber) 5 ชนิด และพรรณไม้ในกลุ่มอ่ืน ๆ 
รวมกัน 38 ชนิด 
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(3) ลักษณะทางนิเวศวิทยาป่าไม้ 

จากการศึกษาส้ารวจทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า สภาพป่าไม้ที่ปรากฏอยู่นั้นมีความ
สมบูรณ์ค่อนข้างต่้า เนื่องจากมีร่องรอยของการตัดไม้ออกไปใช้ประโยชน์พอสมควร การปกคลุมของเรือน
ยอดประมาณร้อยละ 18.25 นอกจากนี้ จากการตรวจสอบรายชื่อพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของประเทศไทย  
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (2548) พันธุ์ไม้ที่พบในพื้นที่ศึกษาไม่อยู่ในรายชื่อพืชถิ่นเดียว และใน
บัญชี พืชหายากแต่อย่างใด  รวมทั้ งจากการตรวจสอบบัญชี  Thailand Red Data: Plants (2006)  
ของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทะเบียนแสดงสถานภาพการถูก
คุกคามของพืชในประเทศไทย ที่ท้าการประเมินโดยใช้หลักการจัดท้า red List of threatened species 
(IUCN 1994, 2001) ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) และแสดงสถานภาพของพืชในประเทศ
ไทย ไม่พบว่าพืชที่พบในพ้ืนที่ศึกษามีสถานภาพที่ถูกคุกคาม 

 

 

รูปที่ 3.6.1-1 การวางแปลงตัวอย่างชั่วคราวและการวัดความโตของต้นไม้ 

  

รูปที่ 3.6.1-2 สภาพลักษณะพ้ืนที่บริเวณท่ีตั้งโครงการ 
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2) ทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ศึกษา 

 การศึกษาสภาพปัจจุบันของนิเวศวิทยาสัตว์ป่าจะเน้นศึกษาถึงชนิดพันธุ์ความหลากหลายขนาด
ของประชากรถิ่นที่อยู่อาศัยและการกระจายพันธุ์รวมถึงสถานภาพตามกฎหมายและสถานภาพด้านการ
อนุรักษ์ของสัตว์ป่าในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนใกล้เคียง ซึ่งด้าเนินการส้ารวจสัตว์ป่าเน้นเฉพาะสัตว์มีกระดูก 
สันหลัง 4 ชั้น ได้แก่ ชั้นสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก (Class Amphibia) ชั้นสัตว์เลื้อยคลาน (Class Reptilia) 
ชั้นนก (Class Aves) และชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Class Mammalia) โดยส้ารวจความหลากหลายของชนิด
พันธุ์ ขนาดประชากร โดยประเมินเป็นระดับความชุกชุม สภาพถิ่นที่อยู่อาศัยและการกระจายพันธุ์ของ 
สัตว์ป่าบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 3 กิโลเมตร โดยจ้าแนกเป็นลักษณะนิเวศวิทยาตามความ
ต้องการของสัตว์ป่าแต่ละชนิด ตัวอย่างเช่น ลักษณะระบบนิเวศที่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ลักษณะระบบนิเวศ 
ที่เป็นแหล่งชุมชน และลักษณะระบบนิเวศที่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ เป็นต้น และตรวจสอบสถานภาพของสัตว์ป่า 
แต่ละชนิดที่รวบรวมข้อมูลได้ว่ามีอยู่หรือเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ 

(1) ความหลากหลายชนิดของสัตว์ป่า 

  จากการศึกษาส้ารวจทรัพยากรสัตว์ป่าในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ครอบคลุมพ้ืนที่โครงการและ 
ในรัศมี 3 กิโลเมตร พบสัตว์ป่าทั้งสิ้น 72 ชนิด แสดงดังตารางที่ 3.6.2-1 

ตารางที่ 3.6.2-1 จ้านวนชนิดสัตว์ป่าแต่ละชั้น จ้าแนกตามสกุล วงศ์ และอันดับที่ส้ารวจพบทั้งทางตรง 
 และทางอ้อม 

ชั้นสัตว์ป่า 
จ านวน 

อันดับ วงศ ์ สกุล ชนิด 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia) 3 4 7 9 
นก (Aves) 13 30 40 49 
สัตว์เลื้อยคลาน (Reptilia) 1 4 7 9 
สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก (Amphibia) 1 4 5 5 

รวม 18 42 59 72 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2562 
 

(2) สถานภาพของสัตว์ป่า 

การจ้าแนกสถานภาพของสัตว์ป่าที่พบจากการส้ารวจได้จ้าแนกออกเป็น 2 สถานภาพ คือ 
สถานภาพตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และสถานภาพทางด้าน
อนุรักษ์โดยพิจารณาจากระดับการลดลงของจ้านวนประชากรเนื่องจากการถูกคุกคาม โดยใช้เกณฑ์ในการ
พิจารณาของส้านักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติอและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 แสดงดังตารางที่ 3.6.2-2 
และตารางท่ี 3.6.2-3 
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ตารางท่ี 3.6.2-2 จ้านวนชนิดสัตว์ป่าจ้าแนกสถานภาพปัจจุบันตามกฎหมาย 

ชั้นสัตว์ป่า 
จ านวนชนิด 

รวมท้ังสิ้น 
สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ไม่ได้รับการคุ้มครอง 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia) 0 1 8 9 
นก (Aves) 0 43 6 49 
สัตว์เลื้อยคลาน (Reptilia) 0 4 5 9 
สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก (Amphibia) 0 0 5 5 

รวม 0 48 24 72 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2562 

ตารางท่ี 3.6.2-3 จ้านวนชนิดสัตว์ป่าจ้าแนกสถานภาพการอนุรักษ์ 

ชั้นสัตว์ป่า 
จ านวนชนิด รวมทั้งสิ้น 

Cr En Vu Nt 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia) 0 0 0 0 0 
นก (Aves) 0 0 0 0 0 
สัตว์เลื้อยคลาน (Reptilia) 0 0 0 0 0 
สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก (Amphibia) 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 0 
หมายเหตุ Vu : Vulnerable species สัตว์ป่าเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ 
               En : Endangered species สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ 
               Cr : Critical Endangered species สัตว์ใกล้ต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง 
 Nt : Near threatened species สัตว์ป่าใกล้ถูกคุกคาม 
ที่มา   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2562 

(3) ความสัมพันธ์กับถิ่นอาศัยระหว่างในพื้นที่โครงการ และภายนอกพ้ืนที่โครงการ 

การกระจายพันธุ์ของสัตว์ในพ้ืนที่โครงการของสัตว์ทุกกลุ่ม  จะมีการกระจายพันธุ์แบบ
สม่้าเสมอทั่วทั้งพ้ืนที่ โดยจะมีการเคลื่อนย้ายไปจุดต่าง ๆ ตามกิจกรรมในช่วงวัน โดยเฉพาะนกเป็นสัตว์ที่มี
ความสามารถในการเคลื่อนที่สูง ส่วนสัตว์ในกลุ่มอ่ืน ๆ แม้จะมีการเคลื่อนที่ในวงแคบกว่า แต่มีความสามารถ
ในการเพ่ิมประชากรสูงและมีการแพร่กระจายพันธุ์ไปได้ทั่วทั้งพ้ืนที่เช่นเดียวกัน  ส่วนในบริเวณพ้ืนที่ป่าไม้
บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบบริเวณโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและแหล่งที่อยู่อาศัย 
กล่าวได้ว่าพ้ืนที่ป่าไม้เป็นแหล่งอาศัยที่ส้าคัญของสัตว์ป่า แต่ด้วยพ้ืนที่ป่าเป็นป่าเต็งรัง ผลัดใบในช่วงฤดูแล้ง  
ท้าให้ป่าค่อนข้างโปร่งประกอบกับมีไฟป่าเป็นประจ้าทุกปี ท้าให้ความส้าคัญในฐานะถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า
ลดลงอย่างมาก มีเพียงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เช่น กระแต กระรอก เป็นต้น อาศัยอยู่และเป็นแหล่ง
อาศัยที่ส้าคัญของสัตว์ป่ากลุ่มนกเท่านั้น 
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3.7 ทรัพยากรชีวภาพในน้ า 

จากการศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน้้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหลากชนิดและปริมาณของ
สิ่งมีชีวิตในน้้า (นิเวศวิทยาทางน้้า) ได้แก่ แพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน วัชพืชน้้า และปลาในแหล่งน้้า บริเวณ
พ้ืนที่โครงการฯ อีกทั้งวิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อ
นิเวศวิทยาทางน้้าจากการด้าเนินโครงการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและลดปัญหาพร้อมสร้างมาตรการ
เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้้าที่อาจจะเกิดจากการด้าเนินกิจกรรมโครงการ รวมทั้ง
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านนิเวศวิทยาของแหล่งน้้าที่เห็นสมควรต่อไป ซึ่งวิธีการ
เก็บตัวอย่ างนิ เวศแหน่ งน้้ าได้ ด้ าเนินการตามมาตรฐานที่ ระบุ ไว้ ใน  Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater ค.ศ. 2005 และได้ด้าเนินการในช่วงปลายฤดูฝนในเดือน
ตุลาคม 2561 โดยก้าหนดจุดเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่โครงการจ้านวน 3 สถานี ได้แก่ คลองเซียมบริเวณใกล้พ้ืนที่
โครงการ (Bio1) คลองเซียมบริเวณใกล้กับทางหลวงหมายเลข 202 (Bio2) และคลองเซียมบริเวณใกล้กับ 
วัดสว่างอาราม (Bio3) แสดงดังรูปที่ 3.7-1 และรูปที่ 3.7-2 ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุปได ้ดังนี้ 

1) ลักษณะท่ัวไปของจุดเก็บตัวอย่าง 

(1) จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 (Bio1) คลองเซียมบริเวณใกล้พื้นที่โครงการ ลักษณะทั่วไป คือ  
เป็นคลองขุดลอกเพ่ือระบายน้้ากักเก็บน้้าในพ้ืนที่ท้านา การเกษตร กว้างประมาณ 20 เมตร ระดับน้้าในคลอง
ประมาณ 0.5–1.0 เมตร  พื้นท้องน้้าเป็นทรายกักเก็บน้้าไม่ได้  ระดับน้้าในคลองลดต่้าลง น้้านิ่ง มีจอกหูหนู
ปกคลุมหนาแน่นเต็มล้าคลองและวัชพืชต่าง ๆ น้้าในคลองเริ่มแห้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง และชาวนาสูบน้้าจาก
คลองที่เหลือเข้านาข้าว 

(2) จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 (Bio2) คลองเซียมบริเวณใกล้กับทางหลวงหมายเลข 202 ท้าการ
สุ่มเก็บตัวอย่างในบริเวณสะพานข้ามคลองมีน้้าขังในพ้ืนที่ประมาณ 50 ตารางเมตร สภาพทั่วไปในบริเวณนี้
น้้าในคลองแห้ง มีน้้าขังเป็นแอ่ง ๆ และบางช่วงน้้าแห้งขอด ระดับน้้าที่เหลือเพียง 0.3-0.5 เมตร ท้องน้้าเป็น
โคลนทราย มีวัชพืชประเภทหญ้าและพืชน้้าปกคลุม ข้าวในนาบางพ้ืนที่แห้งตายเนื่องจากปริมาณน้้า  
ไม่เพียงพอในการท้าการเกษตรและท้านาของชาวนาในพ้ืนที่ 

(3) จุดเก็บตัวอย่างท่ี 3 (Bio3) คลองเซียมบริเวณใกล้กับวัดสว่างอาราม ในบริเวณคลองเตา
ซึ่งเป็นคลองชลประทานเชื่อมต่อกับคลองเซียมในพ้ืนที่โครงการ กว้างประมาณ 30 เมตร ระดับน้้าในคลอง 
0.5-0.8 เมตร น้้าเริ่มแห้ง ท้องน้้าเป็นโคลนปนทรายและลูกรัง มีวัชพืชปกคลุม เช่น ผักตบชวา  สาหร่ายหาง
กระรอก สาหร่ายเตา บัวสาย ผักแว่น หญ้าขนนก เป็นต้น ปริมาณน้้าในพ้ืนที่ไม่เพียงพอส้าหรับการท้านา 
บางพ้ืนที่มีข้าวยืนต้นตายเช่นเดียวกันกับจุดเก็บตัวอย่างที่ 1 และจุดที่ 2 

2) แพลงก์ตอน จากการส้ารวจพบแพลงก์ตอนทั้งหมด 46 ชนิด เป็นแพลงก์ตอนพืช 25 ชนิด  
(ร้อยละ 54.35 ของแพลงก์ตอนที่พบทั้งหมด) และแพลงก์ตอนสัตว์ 21 ชนิด (ร้อยละ 45.65 ของแพลงก์
ตอนที่พบทั้งหมด) มีความหนาแน่นรวม 8,724,600 เซลล์/ลบ.ม. แพลงก์ตอนที่พบทั้ง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 

แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) มี 3 ดิวิชั่น (Division) 4 คลาส (Class) 10 วงศ์ (Family) รวม  
25 ชนิด มีความหนาแน่น 8,261,200 เซลล์/ลบ.ม. พบมากที่สุดในดิวิชั่น Chlorophyta จ้านวน 22 ชนิด ในกลุ่ม
สาหร่ายสีเขียว (Class Chlorophyceae) 17 ชนิด กลุ่มยูกลีนอยด์ (Class Euglenophyceae) 5 ชนิด อีก 3 ชนิด 
อยู่ในดิวิชั่น Cyanophyta กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน 2 ชนิด และดิวิชั่น Chromophyta กลุ่มไดอะตอมหรือ
สาหร่ายสีน้้าตาล 1 ชนิด ตามล้าดับ แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นที่พบหนาแน่นมากที่สุด มี 6 ชนิด อยู่ในกลุ่มสาหร่าย 
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สีเขียว 4 ชนิด ได้แก่ Pleurotaenium  trabecula (5,233,600 เซลล์/ลบ.ม.) Spirogyra crassa (526 ,500 
เซลล์/ลบ.ม.) Geminella interrupta (242,700 เซลล์/ลบ.ม.) และ Oedogonium crispum (182,900 เซลล์/ลบ.
ม.) อีก 2 ชนิด อยู่ในกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน Lyngbya sp. (1,137,700 เซลล์/ลบ.ม.) และ Oscillatoria 
sp. (381,500 (เซลล์/ลบ.ม.) 

แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) พบ 3 ไฟลัม (Phylum) ได้แก่ Arthropoda, Protozoa และ 
Rotifera รวม 13 วงศ์ จ้านวน 21 ชนิด มีความหนาแน่น 463,300 เซลล์/ลบ.ม. แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบมาก
ที่สุดอยู่ในกลุ่มโปรโตซัว (Protozoa) 10 ชนิด มีความหนาแน่นสูง ได้แก่ Centropyxi ecornis (85,000 
เซลล์/ลบ.ม.) และ Difflugia lebes (57,600 เซลล์/ลบ.ม.) รองลงมา ในกลุ่มอาร์โทโพรด้า (Arthropoda)  
6 ชนิด ได้แก่ Unidentified Cyclopoids (75,000 เซลล์/ลบ.ม.) และโคพีพอดระยะนอเพลียส Copepod 
larva (Nauplius) (36,600 เซลล์/ลบ.ม.) ซึ่งเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบเป็นกลุ่มเด่นเพียงชนิดเดียว ส่วนกลุ่ม
โรติเฟอร์ (Rotifera) 5 ชนิด มีความหนาแน่นระหว่าง 7,100-14,500 เซลล์/ลบ.ม. โดยชนิดที่พบน้อยที่สุด
คือ Anuraeopsis fissa (7,000 เซลล์/ลบ.ม.) 

3) สัตว์หน้าดิน จากการส้ารวจสัตว์หน้าดินทั้ง 3 สถานี พบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 13 ชนิด ความชุก
ชุม 1,188 ตัวต่อตารางเมตร กระจายอยู่ใน 3 ไฟลัม (Phylum) ได้แก่ ไฟลัมอาร์โทรโพด้า (Arthropoda) 
จ้านวน 9 ชนิด อยู่ในกลุ่มตัวอ่อนริ้นน้้าจืด (Class Insecta) 7 ชนิด และกลุ่มกุ้ง-ปู (Class Malacostraca)  
2 ชนิด รองลงมาคือไฟลัมมอลลัสก้า (Mollusca) ในกลุ่มหอยฝาเดียว (Class Gastropoda) จ้านวน 3 ชนิด 
และไฟลัมแอนนีลิด้ า (Annelida) พบเพียงชนิดเดียว (Tubifex sp.) ในกลุ่ มไส้ เดื อนน้้ าจืด  (Class 
Oligochaeta) โดยภาพรวมสัตว์หน้าดินที่พบในการศึกษาครั้งนี้ เป็นสัตว์หน้าดินในกลุ่มที่พบทั่วไปในแหล่ง
น้้าธรรมชาติ 

4) วัชพืชน้ า จากการส้ารวจพบวัชพืชจ้านวนทั้งสิ้น 16 วงศ์ 22 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นพืชชายน้้า  
9 ชนิด พืชโผล่เหนือน้้า 5 ชนิด พืชลอยน้้า 4 และพืชใต้น้้า 3 ชนิด ตามล้าดับ วัชพืชน้้าที่ขึ้นกระแพร่กระจาย
หนาแน่นมากที่สุด ได้แก่ จอกหูหนู (Salvinia cucullata) และผักแว่น (Marsilea crenata) โดยเฉพาะจุด
เก็บตัวอย่างที่ 1 บริเวณใกล้พ้ืนที่โครงการ (Bio1) ตลอดล้าคลองมีจอกหูหนูลอยอยู่เต็มล้าคลองทั้งส่วนที่ยัง
ไม่มีน้้า และส่วนที่น้้าเริ่มแห้งขอด วัชพืชหลายชนิดเจริญเติบโตอยู่บนผิวดินชื้นแฉะและผิวดินแห้ง วัชพืชน้้า  
ที่เป็นอาหารปลาได้โดยเฉพาะยอดอ่อน ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก และผักบุ้ง ส่วนชนิดที่เป็นอาหารมนุษย์  
มีหลายชนิด เช่น สันตะวาใบพาย บัวสาย ผักบุ้ง ผักตบชวา ผักแว่น และผักกูดเขากวาง เป็นต้น 

5) ปลา โดยภาพรวมการกระจายของปลาที่สุ่มจับได้ในพ้ืนที่โครงการฯทั้ง 3 สถานี (Bio1 Bio2 และ 
Bio3) พบปลาทั้งหมด 13 ชนิด 7 ครอบครัว (วงศ์) ส่วนใหญ่เป็นปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) 5 
ชนิด ได้แก่ ปลาซิวเจ้าฟ้า ปลาซิวหนวดยาว ปลาซิวหลังแดง ปลาซิวหางแดง และปลาตะเพียนทราย 
รองลงมา คือ วงศ์ปลากัด/ปลากระดี่ (Osphronemidae) 3 ชนิด ได้แก่ ปลากริมอีสาน ปลากริมควาย และ
ปลากระดี่หม้อ ที่เหลืออีก 5 วงศ์ พบวงศ์ละ 1 ชนิด และหากจ้าแนกตามจุดเก็บตัวอย่างพบมากที่สุด   
คือ จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 (Bio3) จ้านวน 10 ชนิด จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 (Bio2) และจุดเก็บตัวอย่างที่ 1 (Bio1) 
จ้านวน 6 ชนิด และ 4 ชนิด ตามล้าดับ ส่วนปลาที่พบเป็นชนิดเด่นพบทุกจุดเก็บตัวอย่าง มี 2 ชนิด คือ  
ปลากริมควาย และปลากระดี่หม้อ ปลาที่สุ่มจับได้เหล่านี้เป็นปลาพ้ืนเมืองในแหล่งน้้าจืดทั่วไปในประเทศไทย 
และไม่มีปลาชนิดใดเคยมีรายงานว่าหายาก อยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์หรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
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รูปที่ 3.7-1 จุดตรวจวัดคุณภาพทรัพยากรชีวภาพ 
 

 

 

 

 

 

คลองเซียมบริเวณใกล้พื้นที่โครงการ (Bio1) 
 

 

 
คลองเซียมบริเวณใกล้วัดสว่างอาราม (Bio3) 

 

 
คลองเซียมบริเวณใกล้ถนนทางหลวง 202 (Bio2) 
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จุดที่ 1 คลองเซียมบริเวณใกล้พื้นที่โครงการ (Bio1) 

   

   
จุดที่ 2 คลองเซียมบริเวณสะพานข้ามคลองใกล้กับทางหลวงหมายเลข 202 (Bio2) 

   

   
จุดที่ 3 คลองเซียมบริเวณใกล้กับวัดสว่างอาราม (Bio3) 

รูปที่ 3.7-2 การเก็บตัวอย่างเพ่ือศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน้้า 
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4.  การมีส่วนร่วมของประชาชน  

 โครงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ้านวน 2 ครั้ง ครอบคลุม
พ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ การด้าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ
ด้าเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของส้านักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ฉบับปี 2562 และ
ภายใต้การก้ากับดูแล ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีรายละเอียดดังนี้ (ขั้นตอนการด้าเนินกิจกรรมตามกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนแสดงดังตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-1) 

1) ก่อนการด าเนินงาน เนื่องด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับเรื่องร้องทุกข์จากเครือข่ายคนรักษ์ปทุมรัตต์ 
และประชาชนต้าบลโนนสวรรค์ อ้าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องการด้าเนินการสร้างโรงงานผลิตน้้าตาล
และโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ซึ่งจะส่งผลกระทบแก่ประชาชนในเขต
พ้ืนที่โนนสวรรค์ อ้าเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ก้าหนดการประชุมส่วนราชการ 
หน่วยงาน และผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ และ
เพ่ือความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย (อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0017.1/20135 ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2561) และได้มีการประชุมร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างต่อเนื่องเพ่ือปรึกษาหารือถึงแผนและ  
แนวทางการด้าเนินการศึกษาและการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้  (รายละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี 4-1) 

- หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ 0017.1/21418 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 สรุปผลการประชุม 
กรณี การก่อสร้างโรงงานน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันมอบหมายให้
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานหลักในการก้ากับดูแล และ
ขับเคลื่อน รวมทั้งให้จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท้างานของจังหวัด ในการด้าเนินการ และให้ผู้ประกอบ
กิจการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ ครอบคลุมประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และถือปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกฎหมายทุกฉบับ  

- ค้าสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 37/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท้างานเพ่ือ
ควบคุม ก้ากับการ และสนับสนุนการด้าเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการก่อสร้าง
โรงงานน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย)  

- หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0014.2/ว1402 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 โครงการได้
เข้าร่วมประชุมหารือเพ่ือก้าหนดแนวทางและข้อตกลงร่วมกัน ตามระเบียบ ข้อก้าหนด และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง กรณีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดร้อยเอ็ด  

- หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ. 0014.2/ว 1835 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 จากการประชุม
หารือเพ่ือก้าหนดแนวทางและข้อตกลงร่วมกัน ตามระเบียบ ข้อก้าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 
มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด มีมติที่
ประชุม รายละเอียดดังนี้  
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(1)  ให้บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด พิจารณายกเลิกการน้าผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการโรงงานผลิตน้้าตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) บริษัท น้้าตาล
บ้านโป่ง จ้ากัด  

(2)  ในการด้าเนินการระยะต่อไปให้ บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด จัดท้าหนังสือแจ้งมายัง
จังหวัดร้อยเอ็ด นายอ้าเภอปทุมรัตต์ และผู้ก้ากับสถานีต้ารวจภูธรบ้านบัวขาว เพ่ือเสนอแผน รูปแบบ ความ
ต้องการ และก้าหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ชัดเจน 

(3)  การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ด้าเนินการ
เป็นเวทีใหญ่ โดยแยกระหว่างเวทีรับฟังความคิดเห็นของโรงงานน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ออก
จากกันให้ชัดเจน และก้าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาโครงการ และให้
บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด รับข้อสังเกตของนายด้ารงค์ สีลา ประธานสภาองค์กรชุมชนต้าบลโนนสวรรค์ 
ไปด้าเนินการให้ครอบคลุบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

(4)  กรณีการลงพ้ืนที่เพ่ือส้ารวจข้อมูลอ่ืนๆ ขอให้ทุกฝ่ายยุติการด้าเนินการจนกว่าเจ้าของ
โครงการจะแจ้งรายละเอียดแผน รูปแบบ และก้าหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมายัง
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0014.2/ว2150 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 ตามส้าเนา
หนังสือบริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ที่ บป 087/2562 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 โครงการได้เตรียมความ
พร้อมของชุมชนโดยเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของโครงการในระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562  

(1) ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียงหรือเสยงตามสายในแต่ละชุมชน  

(2) การปิดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ โครงการได้มีการปิดป้ายประกาศเชิญชวนผู้ร่วม
ประชุมแบบไวนิล ขนาด 2x1 เมตร จ้านวน 32 ป้าย เพ่ือเชิญชวนผู้ร่วมประชุม ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและของหมู่บ้านในรัศมี 5 กิโลเมตร 

(3) การประตามส้าเนาหนังสือบริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ที่ บป 087/2562 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2562ชาสัมพันธ์รายครัวเรือน โครงการได้มีการแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการใน
หมู่บ้านรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ จ้านวน 3,500 ชุด  

(4) การประชาสัมพันธ์เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ผ่านทางเว็บไซต์ บริษัท 
เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด (https://www.tet1995.com)  

(5) การส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฯ เพ่ือแจ้งก้าหนดการประชุมผ่านผู้น้าชุมชน และการ
แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการในหมู่บ้านรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ จ้านวน 3,500 ชุด   
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2) ครั้งที่ 1 ในระหว่างเริ่มต้นโครงการ โดยรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียด
โครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในครั้งที่ 1 คือ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ กับผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนาโครงการ ให้ประชาชน ผู้มีส่วน  
ได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน้าเสนอประเด็นห่วงกังวลต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ เพ่ือให้การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างครบถ้วนและรอบด้าน โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
16 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอ้าเภอปทุมรัตต์ ต้าบลบัวแดง อ้าเภอปทุมรัตต์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด และภายหลังจากการจัดประชุมโครงการได้ปิดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 
1 โดยจัดท้ารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งข้อคิดเห็น และค้าชี้แจงของ
หน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือกิจการ พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 15 วันหลังจัดประชุม  
ประเด็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และค้าชี้แจงแสดงดัง ตารางท่ี 4-2 
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ตารางท่ี 4-1  การเปรียบเทียบขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วมฯ กิจกรรม ช่องทางการประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร 

1. การเตรียมการก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process)  
1.1 การประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก้าหนด
แนวทางการด้าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.2 เตรียมความพร้อมของชุมชนโดยให้ข้อมูลกับ
ป ร ะ ช า ช น  (Public Information)  ใ น ป ร ะ เด็ น
รายละเอียดโครงการ และกติกาการรับฟังความคิดเห็น
ของโครงการ โดยเน้นการสื่อสารในรูปแบบที่ประชาชน
สามารถเข้าใจง่าย เช่น การจัดท้าเป็น infographic คลิป
วิดิโอสั้นๆ แผ่นผับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้ได้
ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการแสดงความคิดเห็น 
1 .3  วิ เค ร าะห์ ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย  (Stakeholder 
Analysis) เพื่อก้าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม
กั บ ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย แต่ ล ะกลุ่ ม  (Stakeholder 
Engagement) 
1.4 ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบ
การจัดรับฟังความคิดเห็นท่ีเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 

1) อ้างถึ ง หนั งสือจั งหวัดร้อยเอ็ด  ด่ วนที่ สุด  ที่  รอ 0017.1/20135 ลงวันที่  20 
พฤศจิกายน 2561 โครงการได้มีการประชุมร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กรณี การก่อสร้างโรงงานน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 
2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

2) อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ 0017.1/21418 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 
สรุปผลการประชุม กรณี การก่อสร้างโรงงานน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เมื่อวันศุกร์ที่ 
23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ช้ัน 4 ศาลากลาง
จังหวัดร้อยเอ็ด และได้มีการเห็นชอบร่วมกันดังนี้ ได้มีการเห็นชอบร่วมกันดังนี้  
(1) เสนอให้ผู้ประกอบกิจการไปด้าเนินการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ 

สร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
และถือปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายทุกฉบับ  

(2) มอบหมายให้ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น
หน่วยงานหลักในการก้ากับดูแล และขับเคลื่อน รวมทั้งให้จัดตั้งคณะกรรมการ 
หรือคณะท้างานของจังหวัด ในการด้าเนินการดังกล่าว เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาและรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องร่วมกันต่อไป  

3) อ้างถึง ค้าสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 37/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท้างานเพื่อควบคุม ก้ากับการ และสนับสนุนการด้าเนินการเปิดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน กรณีการก่อสร้างโรงงานน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย)  

1) เว็บไซต์ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
(https://www.tet1995.com) 
2) หนังสือเชิญประชุมพร้อมก้าหนดการ แบบตอบ
รับเข้าร่วมประชุม และแผนท่ีสถานทีจ่ัดประชุม 
3) เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการราย
ครัวเรือน  
4) ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 2x1 เมตร 
ติดตั้ง  
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 ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบขัน้ตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วมฯ กิจกรรม ช่องทางการประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร 

1. การเตรียมการก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process) (ต่อ) 
 4) อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0014.2/ว1402 ลงวันที่ 4 มีนาคม 

2562 โครงการได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อก้าหนดแนวทางและข้อตกลงร่วมกันตาม
ระเบียบ ข้อก้าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการโรงงานน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) เมื่อพฤหัสบดีที่  7 มีนาคม 
2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยมีหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอ้าเภอ ระดับท้องถิ่น ก้านันและ
ผู้ใหญ่บ้านต้าบลโนนสวรรค์ สภาองค์กรชุมชนต้าบลโนนสวรรค์ เครือข่ายคนรักษ์ปทุม
รัตต์และสมาคมชาวไร่อ้อย เข้าร่วมประชุมด้วย 

5) อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี รอ 0014.2/ว1835 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 จาก
การประชุมหารือเพื่อก้าหนดแนวทางและข้อตกลงร่วมกัน ตามระเบียบ ข้อก้าหนด 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิต
น้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 
10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด มี
มติที่ประชุม รายละเอียดดังนี้  

(1) ให้บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด พิจารณายกเลิกการน้าผลการจัดรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 มาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ
โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 
บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด  

(2) ในการด้าเนินการระยะต่อไปให้ บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด จัดท้า
หนังสือแจ้งมายังจังหวัดร้อยเอ็ด นายอ้าเภอปทุมรัตต์ และผู้ก้ากับสถาณี
ต้ารวจภูธรบ้านบัวขาว เพื่อเสนอแผน รูปแบบ ความต้องการ และ
ก้าหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ชัดเจน 
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ)  การเปรียบเทียบขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วม ฯ กิจกรรม ช่องทางการประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร 
1. การเตรียมการก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process) (ต่อ) 
 (3) การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

ด้าเนินการเป็นเวทีใหญ่ โดยแยกระหว่างเวทีรับฟังความคิดเห็นของโรงงานน้้าตาล
และโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ออกจากกันให้ชัดเจน และก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาโครงการ และให้บริษัท น้้าตาลบ้าน
โป่ง จ้ากัด รับข้อสังเกตของนายด้ารงค์ สีลา ประธานสภาองค์กรชุมชนต้าบลโนน
สวรรค์ ไปด้าเนินการให้ครอบคลุบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

(4) กรณีการลงพื้นที่เพื่อส้ารวจข้อมูลอื่นๆ ขอให้ทุกฝ่ายยุติการด้าเนินการจนกว่า
เจ้าของโครงการจะแจ้งรายละเอียดแผน รูปแบบ และก้าหนดการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนมายังจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0014.2/ว2150 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 
ตามส้าเนาหนังสือบริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ที่ บป 087/2562 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2562 โครงการได้มีการเตรียมความพร้อมของชุมชนโดยเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของ
โครงการ ในระหว่างวันท่ี 22-26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียงหรือเสยงตามสายในแต่ละชุมชน  
(2) การปิดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ โครงการได้มีการปิดป้ายประกาศเชิญชวน 

ผู้ร่วมประชุมแบบไวนิล ขนาด 2x1 เมตร จ้านวน 32 ป้าย  
(3) การประชาสัมพันธ์รายครัวเรือน โครงการได้มีการแจกเอกสารแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์โครงการในหมู่บ้านรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ  จ้านวน 
3,500 ชุด  

(4) การประชาสัมพันธ์เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ผ่านทางเว็บไซต์ 
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด (https://www.tet1995.com) 

 

 
 
 
 

 

https://www.tet1995.com/
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วม ฯ กิจกรรม ช่องทางการประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร 
1. การเตรียมการก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process) (ต่อ) 
 (5) ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อแจ้งก้าหนดการประชุมผ่านผู้น้าชุมชน

และประสานงานขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ น้าชุมชนประชาสัมพันธ์ให้
ลูกบ้านรับทราบ  

7) อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วน ที่ รอ 0014.2/ว2749 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 
2562 เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมแสดงความเห็น จึงมี
การประชุมคณะท้างานเพื่อควบคุม ก้ากับ และสนับสนุนการด้าเนินการเปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อ้าเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด  

 

2. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังท่ี 1 
2.1 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 : เป็น
การรับฟั งความคิด เห็ นต่ อ ร่ างข้ อ เสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการ
ประเมินทางเลือกโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
รายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจะ
เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา 
และการประเมินทางเลือกโครงการ อีกทั้งยังเป็นการน้า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรบัฟังความคิดเห็นมา
ใช้ประกอบการศึกษา และการจัดท้ารายงานฯ ให้
ครบถ้วน 

อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0014.2/6679 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 
โครงการได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 
พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอ้าเภอปทุมรัตต์ 
ต้าบลบัวแดง อ้าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,033 คน 

โดยโครงการได้เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุม (Factsheet) มี
สาระส้าคัญประกอบด้วย  

- ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ ได้แก่  ที่ตั้ งและอาณาเขตติดต่อ  

การใช้ประโยชน์ท่ีดินภายในโครงการ วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 
กระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริการผลิตต่างๆ และมลพิษ
และการควบคุม 

- ร่างขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ

ประเมินผลกระทบสิ่งสิ่งแวดล้อม 
- ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการ
ประเมินทางเลือกโครงการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 
พฤษภาคม  2562 เวลา 08 .30 -12 .00 น .  
ณ อาคารหอประชุมที่ ว่าการอ้าเภอปทุ มรัตต์ 
ต้าบลบัวแดง อ้าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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 ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วม ฯ กิจกรรม ช่องทางการประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร 

3. ภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 1 
3.1 การเผยแพร่ข้อมูลความคิดเหน็ของประชาชนและผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 
1พร้อมค้าช้ีแจงแนวทางการด้าเนินการของโครงการ ใน
การป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ  

ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นโครงการ ได้จัดท้ารายงานสรุปผลการประชุม 
พร้อมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และค้าช้ีแจงของหน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือ
กิจการ และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้น้าชุมชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน
ประชาชนได้ทราบ นอกจากนั้นยังปิดประกาศรายงานสรุปความคิดเห็นฯ ตามสถานที่
ต่าง ๆ ในชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร ในระหว่างวันท่ี 27 – 31 พฤษภาคม 2562 

1) รายงานสรุปผลการด้าเนินการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 น้าส่งต่อ
ผู้น้าชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2) ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการด้าเนินการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 
1 ติดตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ราชการและหมู่บ้าน  

4. ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 
 อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0014.2/6678 ลงวันที่ 1 เมษายน 

2562 การส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้น้าชุมชนในพื้นที่ศึกษา และตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา  โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

(1) สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการส้ารวจและรับฟัง
ความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันท่ี 17-23 มิถุนายน 2562 

(2) สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้น้าชุมชน และตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา เพื่อเป็น
การส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดท้ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันท่ี 24-28 มิถุนายน 2562 

1) การส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นในส่วนของ
หน่วยราชการ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

2) การส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับผู้น้า
ชุมชน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

3) การส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือน 
ด้วยการสัมภาษณ์ผ่านแบบสอบถาม  

 

หมายเหตุ :  อ้างอิงตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม  
พ.ศ.2562 
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การประชาสัมพนัธ์โครงการกับหน่วยงานราชการ 

  

การประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเว็บไซต์ บริษทั เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จา้กัด https://www.tet1995.com 

  

การปิดปา้ยประกาศประชาสัมพันธ์แบบไวนิล 

รูปที่ 4-1 การปฏิบัติงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

https://www.tet1995.com/
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การประชาสัมพนัธ์รายครัวเรือน 

  

การส่งหนังสือเชิญประชุมคร้ังที ่1 

  

การจัดประชุมรบัฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 1 

  

การจัดประชุมรบัฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 1 
รูปที่ 4-1 (ต่อ) การปฏิบัติงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ส่งสรุปผลการประชุมรับฟงัความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

  

สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ 

  

  

สัมภาษณ์ความคิดเห็นครัวเรือน/ผู้น้าชุมชน 
รปูท่ี 4-1 (ต่อ) การปฏิบัติงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ตารางท่ี 4-2  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมค้าชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นค าถาม/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

1. รายละเอียดโครงการ 
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 
 

เหตุใดถึงตั้งโรงงานฯ ในพ้ืนท่ีต้าบลโนนสวรรค์ จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งหรือขยายโรงงานน้้าตาลในทุกท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2558  ในข้อ 2 การตั้งโรงงานน้้าตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ให้กระท้าได้เมื่อ
โรงงานน้้าตาลที่จะตั้งนั้น 
(1) เขตโรงงานน้้าตาลที่มีระยะห่างจากเขตโรงงานน้้าตาลที่ได้รับใบอนุญาตไว้แล้วไม่น้อยกว่าห้าสิบ

กิโลเมตร โดยการวัดระยะเป็นเชิงเส้นตรง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นท้องที่ในจังหวัดเดียวกันหรือไม่ก็ตาม และ 
(2) มีแผนการเตรียมปริมาณอ้อยจากการส่งเสริมและพัฒนาอ้อยเข้าสู่โรงงานน้้าตาลไม่น้อยกว่าร้อยละห้า

สิบของก้าลังการผลิตของฤดูการผลิตนั้น ๆ โดยก้าหนดจ้านวนวันหีบอ้อยของโรงงานน้้าตาลทั่ว
ประเทศเฉลี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบวันต่อปี และต้องไม่ใช่อ้อยของเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานน้้าตาล
อื่นโดยแผนการเตรียมปริมาณอ้อยดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยแต่ละฤดู
การผลิตหรือการให้ความช่วยเหลือด้านสินเช่ือเพื่อด้าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การท้าการเกษตร 
จากข้อก้าหนดดังกล่าว บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด มีนโยบายในการขยายก้าลังการผลิตและขยาย

ธุรกิจ โดยพิจารณาพื้นที่ต้าบลโนนสวรรค์ อ้าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด และได้จัดท้ารายละเอียดเสนอ
ต่อส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย (สอน.) ซึ่งปัจจุบันโรงงานผลิตน้้าตาลได้รับสิทธิ์ตั้ง
โรงงานผลิตน้้าตาลที่ก้าลังการผลิต 24,000 ตันต่อวัน จากคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย (สอน.)  
ที่อก 0609/3551 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ หนังสือรับรองการตั้งโรงงานผลิตน้้าตาลฉบับดังกล่าว 
มิได้หมายความว่าโครงการจะสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้โดยทันที แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องก่อนและได้รับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงจะสามารถด้าเนินการได้ 

โครงการต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดโครงการ กิจการ หรือการด้าเนินการ ซึ่งต้องจัดท้ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดท้ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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1. รายละเอียดโครงการ 
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

เหตุใดถึงตั้งโรงงานฯ ในพ้ืนท่ีต้าบลโนนสวรรค์ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง เมื่อวันที่  4 มกราคม พ.ศ. 2562)  
ได้ก้าหนดให้การด้าเนินโครงการหรืออุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้้าตาลทุกขนาด 
(การท้าน้้าตาลทรายดิบ น้้าตาลทรายขาว และน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์) ต้องจัดท้ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้นตอน
การขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณีเสนอต่อส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อให้คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ พิจารณา ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การศึกษาและจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.1 วัตถุดิบ 
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

มีการสร้างกองทุนไว้ส้ารองเพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยหรือไม่  อ้อย เป็นพืชควบคุมตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย นอกจากนี้ยังมีกองทุนอ้อย
และน้้าตาลทราย จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2527  
มีวัตถุประสงค์  
1)  ศึกษา วิจัย พัฒนา  และส่งเสริมการผลิต การใช้และจ้าหน่ายอ้อยและน้้าตาลทราย  
2)  รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทราย เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและ 

 โรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  
3)  รักษาเสถียรภาพของราคาน้้าตาลทรายที่ใช้บริโภคในประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค 
4)  กระท้าการอื่นที่จ้าเป็น  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย  

ซึ่งมีข้อก้าหนดให้ในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ จ้าหน่ายน้้าตาล
ทรายขั้นสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้น  
ให้กองทุนจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว แต่ชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่
ได้รับเกิน ดังนั้นการด้าเนินการดังกล่าวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม ดูแล/ช่วยเหลือ 
เกษตรกรที่ปลูกอ้อยอยู่แล้วและบริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและการดูแลเกษตรกรชาวไร่
อ้อยที่ชัดเจน 
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ประชาชนต้าบลโพนสูงและ
ประชาชนต้าบลโนนสวรรค ์
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

แนวโน้มราคาอ้อยเป็นอย่างไร อนาคตจะสูงขึ้นหรือไม่ การก้าหนดราคาอ้อย เป็นการก้าหนดโดยส่วนกลางก่อนเริ่มฤดูการผลิตน้้าตาลทรายใน  
ปีหนึ่ง ๆ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ท่ีจะต้องจัดท้าประมาณการรายได้จากการจ้าหน่ายน้้าตาล
ทรายที่คาดว่าจะผลิตได้ในฤดูนั้น เพื่อก้าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิต และ
จ้าหน่ายน้้ าตาลทรายขั้นต้น ซึ่ งวิธีการและหลักเกณฑ์ในการจัดท้านั้นจะเป็นไปตามที่
คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายก้าหนด โดยการก้าหนดราคาอ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการ
ผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้นนั้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ 
และต้องค้านึงถึงต้นทุนการผลิตอ้อยและน้้าตาลทรายด้วยเมื่อคณะกรรมการบริหารได้จัดท้า
ประมาณการรายได้และก้าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและการจ้าหน่ายน้้าตาล
ทรายขั้นต้นแล้ว จะต้องแจ้งให้แก่สถาบันชาวไร่อ้อยและสมาคมโรงงานทราบ พร้อมทั้งจัดให้มีการ
ประชุมผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อย และผู้แทนสมาคมโรงงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อคัดค้าน 
โดยจะต้องมีการจัดท้าหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันประชุม  

ซึ่งหากมีการคัดค้านให้ท้าค้าคัดค้านเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลโดยละเอียด ยื่นต่อ
ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย (สอน.) ก่อนวันประชุมจากนั้นทาง สอน.จะสรุปผล
การประชุมพร้อมตัวเลขประมาณการรายได้ และราคาอ้อย ข้ันต้นและผลตอบแทนการผลิตและ
จ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้นเสนอต่อคณะกรรมการอ้อย และน้้าตาลทราย เพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่อไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว 
สอน.ก็จะประกาศราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้น โดย
โรงงานจะใช้ราคาอ้อยขั้นต้นที่ก้าหนดไว้นี้ ในการค้านวณเงินเพื่อช้าระค่าอ้อยล่วงหน้าให้แก่ชาวไร่
อ้อย และเมื่อสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี คณะกรรมการบริหารก็จะต้องค้านวณรายได้สุทธิที่ได้
จากการจ้าหน่ายน้้าตาลทรายในแต่ละฤดูการผลิต จากนั้นในเดือนตุลาคม คณะกรรมการชุดนี้
จะต้องก้าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นสุดท้าย
เสนอต่อ คณะกรรมการชุดใหญ่ โดยในการก้าหนดนั้นจะต้องค้านึงถึงรายได้สุทธิที่ค้านวณไว้  
ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตอ้อย ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตน้้าตาลทราย ราคาอ้อย
ขั้นต้น ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้น และเงินที่ได้รับจากกองทุน เมื่อ
คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายเห็นชอบกับการก้าหนดราคาดังกล่าวแล้วจะต้อง น้าเสนอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เช่นเดียวกับการ
ก้าหนดราคาขั้นต้น 
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หากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นสุดท้าย 
ต่้ากว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้น กองทุนอ้อยและ
น้้าตาลทรายจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่าง ๆ ดังกล่าว โดยที่ชาวไร่อ้อยไม่ต้อง
ส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับล่วงหน้าและมีราคาเกินกว่านั้นกับโรงงานในทางกลับกันหากราคาอ้อยขั้น
สุดท้าย และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นสุดท้ายสูงกว่าราคาอ้อยข้ันต้นและ
ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้น โรงงานจะต้องช้าระค่าอ้อยเพิ่มให้แก่ชาวไร่
อ้อยจนครบตามราคาขั้นสุดท้าย รับซื้อได้ในราคามาตรฐานตามคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาล
ทรายก้าหนด 

1.2 การส่งเสริมการปลูกอ้อย 
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
(อ้าเภอเสลภูมิ) 

กังวลเรื่อง แปลงปลูกอ้อย เนื่องจากมีการใช้สารเคมีจ้านวนมาก 
และอาจเกิดการแพร่กระจายของสารเคมี 

โครงการมีนโยบายให้ฝ่ายส่งเสริมวัตถุดิบ (ฝ่ายไร่อ้อย) ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการเพาะปลูกอ้อย โดยเฉพาะการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกให้น้อยที่สุด โดยเน้นการ
ปลูกอ้อยแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งก้าหนดแผนงานตั้งแต่พื้นที่ท่ีจะส่งเสริมการปลูกอ้อย ดังนี้ 
1) กิจกรรมของการส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด จะปฏิบัติตามข้อ

กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการส่งเสริมการปลูกอ้อยในรัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากที่ตั้ง
โครงการ ไม่มีนโยบายส่งเสริมและรับซื้ออ้อยที่ปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และไม่ส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ 
ป่าเศรษฐกิจชุมชน ป่าชุมชน รวมถึงไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ไปตัดไม้ท้าลายป่าเพื่อการปลูก
อ้อย หากมีเกษตรกรต้องการปลูกอ้อย โครงการจะมีกระบวนการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน
ก่อนให้การส่งเสริม 

2) เกษตรกรที่จะปลูกอ้อยส่ง บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ต้องแจ้งพื้นที่การปลูกอ้อยให้กับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด รับทราบก่อน และพื้นที่นั้นต้องได้รับการ
ตรวจสอบพื้นที่จริงจากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพื่อยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการปลูกพืชชนิดอื่น
มาก่อนการปลูกอ้อยหรือเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกอ้อยเพื่อขายให้กับผู้รับซื้อมาก่อน ไม่ได้เป็น
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจชุมชน ป่าชุมชน ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ เพื่อให้
เกษตรกรยังคงพื้นที่ป่าเหล่านี้ไว้ และพื้นท่ีส่งเสริมการปลูกอ้อยต้องแสดงเอกสารสิทธิ์การถือ
ครองท่ีดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกแปลง 

 
 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

ขอให้ควบคุมสารเคมีในการปลูกอ้อย เพราะท้าให้เกิดมลภาวะ
เป็นพิษ สัตว์น้้าจะสูญพันธ์ุ 

ตั วแทนศูนย์ การ เรี ยนรู้ เกษตร
ธรรมชาติ และพลังงานยั่ งยืน ทุ่ง
กุลา 

การเกิดโรงงานฯ มีการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ 8 อ้าเภอ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าว ดังนั้นไม่ควรเร่งรีบ 
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3) เมื่อทราบความต้องการของเกษตรกร บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ต้องมีการเก็บข้อมูลก่อน
โดยฝ่ายส่งเสริมชาวไร่เข้าตรวจสอบแปลงที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่แจ้งไว้ว่ามีอยู่จริง
หรือไม่ และท้าการส้ารวจแปลงอ้อยด้วยระบบ GPS เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลการส่งเสริม
เป็นรายแปลง โดยพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ
ชุมชน ป่าชุมชน และพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือไม่ใช่เจ้าของที่ดิน และไม่มีหนังสือ
รับรองให้ท้ากินจากเจ้าของที่ดิน โครงการต้องไม่ให้การส่งเสริมการปลูกอ้อยในแปลงที่ดิน
แปลงนั้น 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  
(ต้ าบลหั ว เรือ  อ้ าเภอวาปีปทุ ม 
จังหวัดมหาสารคาม) 

เนื่องจากพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวจึงได้ท้าการปลูกอ้อย 
ทัง้นี้อยากให้โรงงานฯ ส่งเสริมการปลูกอ้อย ดังนี้ 
- ให้สินเช่ือปลอดดอกเบี้ยแก่ชาวไร่และสนับสนุนรถตัดอ้อย 
- ก้าหนดสัดส่วนการปันผลให้ชัดเจน 

บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด มีนโยบายในการส่งเสริมการปลูกอ้อยเพื่อให้ได้อ้อยสด  
มีคุณภาพเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยมีนโยบายในการส่งเสริมการปลูกอ้อยดังน้ี  
1) ก้าหนดเง่ือนไขการขอรับการส่งเสริมจากโครงการของเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาต้องตัด

อ้อยสด กรณีที่ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาจัดส่งอ้อยไฟไหม้โครงการจะพิจารณาปรับลดการสนับสนุน
การขอส่งเสริมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญารายดังกล่าว ของการขอส่งเสริมในปีถัดไป 

2) ก้าหนดเง่ือนไข/ บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MoU)  ในการ
ส่งเสริมการปลูกของอ้อยเกษตรกรคู่สัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เครื่องมือทาง
การเกษตร เครื่องปลูกอ้อย เครื่องกลบปุ๋ย เครื่องช่วยคลุกใบอ้อยลงในดินเพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์
ในแปลงปลูกอ้อยและเน้นการส่งเสริมการปลูกอ้อยอินทรีย์ 

3) ส่งเสริมและจัดท้าระบบ Smart Farming โดยจัดท้าแปลงสาธิตภายในพื้นที่การส่งเสริมปลูก
อ้อยของโครงการประมาณ 100 ไร่ เพื่อให้เกษตรกรคู่สัญญาได้เข้าศึกษา/พัฒนาความรู้และ
เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งน้าหลักการพักดินและปลูกพืชบ้ารุงดิน การควบคุมแนว
ล้อวิ่งของแทรกเตอร์ การใช้เครื่องจักรกลให้ถูกวิธี การไถพรวน การทิ้งใบอ้อยคลุมดิน และ
การใช้เทคโนโลยีในการติดตามตรวจสอบค่าต่าง ๆ เพื่อก้าหนดการให้น้้าและปุ๋ย เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ เน้นการส่งเสริมการปลูกอ้อยอินทรีย์ รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรคู่สัญญา
ด้าเนินการตามโครงการโดยก้าหนดเป้าหมายให้ปีการผลิตปีที่ 8 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างน้อย ร้อยละ 3 ต่อปี 

4) ส่งเสริมและก้าหนดนโยบายการรับซื้ออ้อยสดเข้าสู่โรงงานเริ่มต้นปีแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของทุกปี โดยในปีที่ 8 ต้องมีอ้อยสดร้อยละ 80 และยอมให้มีอ้อยไฟ
ไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการถูกวางเพลงิ การเกิดไฟไหม้ตามธรรมชาติ โดยไม่ได้ตั้งใจได้ร้อยละ  
15-20 ของปริมาณอ้อยทั้งหมด แต่ต้องมีหลักฐานยืนยันจากเจ้าหน้าที่ต้ารวจหรือเจ้าหน้าที่
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ปกครองว่าเป็นจริง เพื่อให้การรับซื้ออ้อยสอดคล้องตามข้อก้าหนดพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้้าตาลทราย 

5) ส่งเสริมรณรงค์ให้ชาวไร่หันมาตัดอ้อยสด โดยเพิ่มความพร้อมของชาวไร่ในการใช้ผาลพรวน  
16 จาน หรือผาลพรวน 20 จาน เช่น ผาลสับใบอ้อย เป็นต้น เพื่อคลุกเคล้าใบอ้อยลงดินอย่าง
มีประสิทธิภาพโดยโครงการให้ความสนับสนุน เครื่องจักรกล 

6) จัดให้มีกระบวนการและเครื่องมือสร้างความเข้าใจในหมู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยถึงผลดีของการ
ตัดอ้อยสดและผลเสียของการเผาอ้อยโดยจัดทีมนักวิชาการเกษตรให้ความรู้ เช่น การตัดอ้อย
สดมีประโยชน์โดยใบอ้อยสดที่คงเหลือคาแปลงจะท้าหน้าที่ เป็นวัสดุคลุมดิน ช่วยรักษา
ความช้ืน ลดทอนการระเหยของน้้าจากดินในช่วงหน้าแล้งซึ่งเป็นฤดูการตัดอ้อยก่อนที่ฤดูฝน
จะมา ใบอ้อยสดเมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนค่าปุ๋ยลงได้
มาก เป็นผลประโยชน์ต่อชาวไร่โดยตรง 

7) จัดให้มีโครงการเตรียมแปลงปลูกอ้อยเพื่อให้รถตัดอ้อยของโครงการเข้าตัดอ้อย โดยให้
เกษตรกรที่เข้าร่วมเตรียมแปลงปลูกอ้อยเดมิ หรือแปลงท่ีจะปลูกอ้อยใหม่ ให้เตรียมแปลงอ้อย
ให้เหมาะสมในการใช้รถตัดอ้อยของโครงการในการตัดอ้อยสด เช่น ปรับระดับดิน รื้อหินและ
ตอไม้ รื้อตออ้อยเพื่อปลูกใหม่ ท้าร่องให้กว้างตามขนาดรถตัดอ้อย หลังจากนั้นโครงการจะจัด
ตารางวันน้ารถตัดอ้อยลงพ้ืนท่ีแต่ละเขตเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม เพื่อให้ได้ปริมาณ
อ้อยสดเพิ่มขึ้น เครื่องจักรท้างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในช่วงฤดูตัดอ้อย และเป็นการรณรงค์ให้ชาวไร่จัดซื้อรถตัดอ้อยเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง 

8) จัดให้มีการฝึกอบรมการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในหมู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยถึงข้อเสีย
ของการเผาอ้อยว่าเป็นการท้าลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ลดทอนความชุ่มช้ืนในดิน
และเป็นต้นเหตุของการระบาดของแมลงศัตรูพืช 

9) ก้าหนดให้เป็นนโยบายหลักของโรงงานในการส่งเสริมชาวไร่อ้อยให้ตัดอ้อยสดคุณภาพเข้า
โรงงาน 

10) ก้าหนดนโยบายหรือโครงการให้เกษตรกรคู่สัญญาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตอ้อยกับคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่้าให้เกษตรกรที่ต้องการซื้อรถตัดอ้อย 
หรือก้าหนดโครงการอื่นๆเพิ่มเติมตามความเหมะสม 
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11) ก้าหนดให้มีแผนการรณรงค์ตัดอ้อยสดสะอาดในลกัษณะการมอบรางวัลแก่ผูต้ัดอ้อยสดสะอาด 
โดยการจัดสรรงบประมาณของโรงงานในการสนับสนุนกิจกรรม 

12) ประชาสัมพันธ์แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ชาวไร่ ลดการเผาอ้อยส่งเข้าโรงงาน โดยใน
เอกสารประชาสัมพันธ์ระบุถึงลักษณะของอ้อยที่โครงการไม่รับซื้อ เช่น อ้อยขึ้นรา อ้อย
สกปรก เป็นต้น 

13) ก้าหนดให้มีมาตรการการแจ้งการปฏิเสธการรับซื้ออ้อยที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ชาวไร่กลับไป
ปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน้าอ้อยกลับมาส่งใหม่อีกครั้งรวมถึงมีการตัดราคา เช่น อ้อยยอดขาว 
ถือเป็นอ้อยสกปรกซึ่งตามข้อก้าหนดสามารถตัดราคาได้ และโรงงานจะน้าเงินที่ได้นี้ไปจ่าย
เพิ่มให้แก่ชาวไร่ที่ตัดอ้อยสด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชาวไร่ตัดอ้อยสดเพิ่มขึ้น 

14) การตัดราคาอ้อยให้เป็นไปตามส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย ก้าหนด
บทลงโทษการตัดอ้อยเผาไฟไหม้ โดยจะถูกหักราคาค่าอ้อยไฟไหม้ ตันละ 30 บาท หรือตาม
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายว่าด้วยการตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน  
การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยที่มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลังเงินส่วนท่ีหักเอาไว้นี้จะถูกน้าไปจัดสรรให้แก่อ้อยสด 

15) การประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น ต้ารวจ ให้ติดประกาศเรื่องการวางเพลิงเผาอ้อย 
และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้ชาวไร่ทราบว่าต้ารวจสามารถด้าเนินการจับกุมได้ตาม
กฎหมาย พร้อมกับติดป้ายรณรงค์ให้เห็นถึงประโยชน์ของการลดการเผาอ้อย 

16) จัดให้มีคณะท้างานตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยกรณีอ้อยไฟไหม้โดย
อุบัติเหตุ พร้อมก้าหนดแนวทางป้องกันไฟไหม้และไม่รับอ้อยไฟไหม้ที่ท้ิงไว้เกิน 72 ช่ัวโมง 
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2. การจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  
(ต้ าบลหั ว เรือ  อ้ าเภอวาปีปทุ ม 
จังหวัดมหาสารคาม) 

ต้องการให้โรงงานฯ สัญญาว่าสามารถจัดการชานอ้อยได้และไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมถึงไม่ปล่อยน้้าชะล้างกองอ้อยไหลลงสู่
พื้นที่นาข้าว 

ชานอ้อยจากโรงงานน้้าตาลจะส่งให้โรงไฟฟ้าเพื่อน้าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในหม้อไอน้้า ส้าหรับพื้นท่ี
ลาน/อาคารกองชานอ้อย/อาคารอัดเม็ดชานอ้อย จะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้า โดยระบบ
สายพานล้าเลียงในการล้าเลียงชานอ้อยเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้้า จะถูกออกแบบให้มีวัสดุ 
ปิดครอบ และมีการฉีดพรมน้้า เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของชานอ้อย พร้อมทั้งมีซองยืด-หดได้ เพื่อ
ควบคุมความสูงในการโปรยกองเก็บชานอ้อยในอาคารกองชานอ้อย  มีรายละเอียดในการจัดการดังนี้  
1) ระบบการล้าเลียงเช้ือเพลิงของโครงการใช้ระบบสายพานล้าเลียงในการขนส่งชานอ้อย  

เข้าสู่หม้อไอน้้า สายพานล้าเลียงชานอ้อยข้างต้นถูกออกแบบให้มีวัสดุปกคลุมโดยรอบอย่าง
มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของชานอ้อย 

2) รูปแบบการจัดเก็บชานอ้อย  ชานอ้อยจากกระบวนการผลิตน้้าตาล โดยชานอ้อยจากชุดลูกหีบ
สุดท้ายจะล้าเลียงด้วยระบบสายพานล้าเลียงแบบปิดครอบเพื่อน้าไปใช้งานยังหม้อไอน้้า
โดยตรง แต่หากเกินความต้องการใช้งานจะล้าเลยีงด้วยระบบสายพานลา้เลยีงแบบปิดครอบไป
ยังลานและอาคารเก็บชานอ้อยของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) สถานที่ เก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม ในบริเวณเดียวกับลานกองเก็บชานอ้อย  

มีจ้านวน 4 อาคาร โดยมีพื้นที่แต่ละอาคาร 1,710 ตารางเมตร (1.07 ไร่) รวมพื้นที่ทั้งหมด 
4 อาคารประมาณ 6,840 ตารางเมตร (4.28 ไร่) กองเก็บชานอ้อยได้ประมาณ 29,515.5 
ตัน ซึ่งเป็นอาคารเปิดโล่ง 2 ด้าน มีหลังคาคลุม สามารถระบายอากาศได้ดี ใช้ส้าหรับกอง
ชานอ้อยก่อนป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้้า ซึ่งการป้อนชานอ้อยเข้าสู่ห้องเผาไหม้
ของหม้อไอน้้าจะเริ่มต้นที่อาคารดังกล่าวนี้เสมอ  

(2) พื้นที่ลานกองชานอ้อย เป็นลานเปิดโล่งขนาดพื้นที่  70 ,330 ตารางเมตร (43.96 ไร่) 
สามารถกองเก็บได้ประมาณ 378,700 ตัน โดยเป็นการกองเก็บแบบกองเดียวยกคันกอง 
โดยมีถนนรอบลานกองชานอ้อยกว้างประมาณ 6 เมตร กองชานอ้อยสูงสุดประมาณ 15 
เมตร ติดตั้งตาข่ายสูงประมาณ 18 เมตร รอบพื้นท่ีลานกองเก็บกากอ้อยเพื่อดักชานอ้อย
ไม่ให้ฟุ้งกระจายออกและจะช่วยลดแรงลมที่พัดผ่านลานกองชานอ้อย ส่วนด้านนอกของ
แนวตาข่ายจะท้าการปลูกต้นไม้ (ต้นสนประดิพัทธิ์ ต้นอโศกอินเดีย ต้นขี้เหล็ก) ทรงสูงสลับ
ด้วยไม้พุ่มเพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอีกช้ันหนึ่ง ส้าหรับ
ในช่วงฝนตกที่อาจก่อให้เกิดความช้ืนในชานอ้อยจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน พบว่า โดย
ปกติแล้วชานอ้อยจะมีคุณสมบัติในการยึดเกาะตัวกันได้ดีเมื่อถูกน้้า และจะมีการอัดแน่น 

ตั วแทนศูนย์ การ เรี ยนรู้ เกษตร
ธรรมชาติ และพลังงานยั่งยืน ทุ่ง
กุลา 

ลานกองชานอ้อย มีลักษณะเป็นลานเปิดกว้าง ไม่สามารถ 
น้าสิ่งใดมากั้นได้ โรงงานฯ จะมีการจัดการอย่างไร รวมถึงฝุ่น
ละอองที่ เกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงจะมีแนวทางการลด
ผลกระทบอย่างไร 
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ดังนั้นเมื่อน้้าฝนตกลงบนลานกองชานอ้อยจะเกิดการชะและซึมผ่านเฉพาะผิวนอกประมาณ 
10 เซนติเมตร เท่านั้น ส่วนภายในกองมิได้รับผลกระทบที่จะมีผลต่อการน้าไปใช้งานใน
กระบวนการเผาไหม้แต่อย่างใด ซึ่งโครงการออกแบบให้มีรางระบายน้้าล้อมรอบลานกอง
เพื่อรวบรวมน้้าฝนที่ตกชะบริเวณลานกองชานอ้อย เข้าสู่บ่อตกตะกอนก่อนรวบรวมไป
บ้าบัดที่ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

(3) อาคารอัดเม็ดชานอ้อย ในบริเวณเดียวกับพื้นที่ลานกองชานอ้อย มีอาคารอัดเม็ด 
ชานอ้อย 2 อาคาร พื้นที่อาคารละ 1,950 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่อาคาร 3,900 ตารางเมตร 
(2.44 ไร่) สามารถอัดเม็ดชานอ้อยได้ร้อยละ 30 ของปริมาณชานอ้อยที่เหลือจากการใช้งาน 
โดยมีอัตราการอัดเม็ดชานอ้อย ประมาณ 2,323 ตัน/วัน ซึ่งเป็นอาคารปิดคลุมทั้ง 4 ด้าน มี
หลังคาคลุม  

3)  การควบคุมค่าความช้ืนของเช้ือเพลิงในการป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้้า ประมาณ  
ร้อยละ 50 โดยในการด้าเนินการนั้น จะควบคุมความช้ืนของชานอ้อยจากต้นทาง กล่ าวคือ 
ในขั้นตอนการหีบอ้อยเพื่อสกัดน้้าอ้อย (Cane Milling) ส้าหรับชานอ้อยที่ออกจากลูกหีบชุด
สุดท้ายซึ่งมีน้้าตาลเหลืออยู่น้อยมากและมีความช้ืนประมาณร้อยละ 50 จะถูกล้าเลียงโดย
สะพานล้าเลียงไปยังอาคารหม้อไอน้้าของโรงไฟฟ้าโดยตรง โดยในกรณีที่เกินกว่าความต้องการ
ใช้งานจะล้าเลียงชานอ้อยส่วนเกินไปเก็บไว้ที่ลานกองและอาคารเก็บชานอ้อยของโรงไฟฟ้า
เพื่อน้าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงส้าหรับหม้อไอน้้า (Boiler) ต่อไปซึ่งในการด้าเนินงานโรงงานน้้าตาล
จะมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการท้าการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ทุกช่ัวโมงเพื่อควบคุม กระบวนการ
ผลิตและควบคุมความช้ืนของชานอ้อยให้อยู่ประมาณร้อยละ 50 ในกรณีที่ไม่ได้ค่าความช้ืน
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น โครงการจะท้าการตั้งค่าชุดลูกหีบชุดสุดท้ายให้ท้าการหีบสกัดน้้าอ้อยให้
ได้ค่าความช้ืนตามที่ก้าหนด 

4)  กิจกรรมของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
(ชานอ้อย) โดยมลพิษหลักที่ เกิดขึ้นคือฝุ่นละอองที่ เกิดขึ้นจากการเผาชานอ้อยของ
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า  โครงการได้ค้านึงถึงผลกระทบดังกล่าว จึงก้าหนดมาตรการ
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด้าเนินโครงการ โดยติดตั้งระบบบ้าบัด
มลพิษทางอากาศ เป็นระบบดักฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิต เพื่อควบคุมการระบายฝุ่นละออง
รวมจากปล่องระบายของโครงการ หลักการท้างานของ ESP คือใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายผ่าน
ขดลวดที่ เรียกว่า discharge electrode ที่อยู่ ระหว่างแผ่นเก็บประจุหรือ collection 
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electrode ท้าให้เกิดอิเล็กตรอนจากขดลวดวิ่งไปยังแผ่นเก็บประจุ และชนกับอนุภาคฝุ่นที่วิ่ง
ผ่านระหว่างแผ่นเก็บประจุ ท้าให้อนุภาคฝุ่นเกิดศักย์เป็นลบและวิ่งเข้าสู่แผ่นเก็บประจุ จากนั้น
อนุภาคฝุ่นจะถูกรวบรวมลงสู่ด้านล่างของ ESP ซึ่งมีลักษณะเป็นกรวย (ส่วนเก็บอนุภาคฝุ่น) 
ในขณะที่ exhaust gas ที่ผ่านการดักฝุ่นแล้วจะถูกระบายออกผ่านปล่องระบายต่อไป ทั้งนี้
จากข้อมูลการออกแบบพบว่าประสิทธิภาพบ้าบัดฝุ่นละอองโดยรวมของระบบมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 92.20 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการปลอ่ยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ (ประกาศ ณ วันท่ี 20 
ธันวาคม พ.ศ. 2552) ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ และ
โรงไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ก้าหนดให้ควบคุมฝุ่นละอองไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกิน 60 ส่วนในล้านส่วน และก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน ซึ่งค้านวณผลในรูปก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ไม่เกิน 200 ส่วนในล้านส่วน แต่
อย่างไรก็ตาม ในการด้าเนินงานตรวจวัดโครงการได้ก้าหนดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองในพ้ืนที่
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทิศทางลมหลัก รวมทั้งรายงานผลการตรวจวัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ  

5)   มาตรการในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(1) ก้าหนดให้ล้าเลียงชานอ้อยส่วนเกินที่มิ ได้ล้าเลียงเข้าห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้้ า  

ไปกองเก็บในอาคารเก็บกากชานอ้อย 
(2) ระบบสายพานล้าเลียงที่ใช้ต้องเป็นระบบปิดครอบ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่

เกิดขึ้นระหว่างการล้าเลียงเข้าสู่ห้องเผาไหม้และไปยังอาคารกองชานอ้อยตลอดแนว 
(3) ก้าหนดให้พื้นท่ีอาคารกองเก็บชานอ้อยเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และติดตั้งระบบ

ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารเก็บชานอ้อย ได้แก่ ระบบหัวกระจายน้้าดับเพลิง และหัวฉีด
น้้าดับเพลิง อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

(4) กองชานอ้อยต้องมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร และมีความลาดชันด้านข้างไม่เกิน 60 องศา 
ภายในอาคารเก็บชานอ้อยที่มีหลังคาปกคลุมและต้องมีการบดอัดชานอ้อย ซึ่งใช้รถ
แทรกเตอร์ดันเพื่อบดอัดให้ชานอ้อยแน่น ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากชานอ้อย 
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(5) ติดตั้ งโครงเหล็กตาข่ ายประเภทโพลี เอททีลีนความหนาแน่นสู ง (High Density 
Polyethylene : HDPE) หรือ windbreak/วัสดุอื่นๆ ล้อมรอบพื้นที่อาคารกองชานอ้อยใน
ด้านที่ไม่มีผนังปิดคลุม สูงประมาณ 18 เมตร ขนาดของตาข่ายประมาณ 5 มิลลิเมตร  
ซึ่งตาข่ายมีความสูงกว่ายอดกองประมาณ 3 เมตร ล้อมรอบพ้ืนที่อาคารกองชานอ้อยด้าน
ทิศใต้ของอาคารกองชานอ้อย เนื่องจากไม่มีผนังปิดกั้นและอยู่ ใกล้กับพื้นที่ ชุมชน  
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากชานอ้อย 

(6) กรณีการโปรยชานอ้อยลงสู่กองเก็บชานอ้อยจะต้องติดตั้งท่อ Chute/ครอบกันฝุ่น 
ฟุ้งกระจายที่สามารถปรับความยาวของครอบกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ตามความ
สูงของกองชานอ้อย 

(7) ด้าเนินการตรวจสอบและซ่อมบ้ารุง Chute ให้มีสภาพพร้อมใช้งานก่อนฤดู เปิ ด 
หีบอ้อยเป็นประจ้าทุกป ี

(8) ติดตั้งถุงลม (Wind Sock) โดยติดตั้งบริเวณสายพานล้าเลียงชานอ้อยที่ 2 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการสังเกตทิศทางการพัดของลม และใช้เป็นสัญญาณในการป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองที่ลาน/อาคารกองชานอ้อยในทิศทางใต้ลม 

(9) ด้าเนินการตรวจสอบตาข่ายที่ติดล้อมรอบพื้นท่ีอาคารกองชานอ้อยด้านท่ีไม่มีผนังปิดกั้น
เป็นประจ้าทุกเดือน และหากโครงเหล็กหรือตาข่ายขาดหรือช้ารุด ในกรณีที่ขาดหรือช้ารุด
ไม่มาก จะด้าเนินการซ่อมแซมแผ่นตาข่ายใหม่บริเวณที่ขาด แต่ถ้าในกรณีที่ขาดหรือช้ารุด
ขนาดใหญ่จะท้าการเปลี่ยนใหม่หมดทั้งช่องหรือทั้งแผ่น ทั้งนี้จะด้าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 วัน 

(10) ท้าการพ่นละอองน้้าให้ครอบคลุมพื้นที่ลานกองชานอ้อยด้านที่ไม่มี ผนังปิดกั้น อย่าง
สม่้าเสมอเป็นประจ้าทุกวันเพื่อลดฝุ่นละออง 

(11) ปลูกต้นไม้ล้อมรอบพื้นที่อาคารกองชานอ้อยด้านที่ไม่มีผนังปิดกั้น โดยเริ่มด้าเนินการปลูก
ตั้งแต่ในระยะก่อสร้างและใช้ไม้ขนาดกลางหรือไม้ขนาดใหญ่ในการปลูกเพื่อให้สามารถ
ด้าเนินการป้องกันฝุ่นได้ในระยะอันรวดเร็วโดยปลูก 3 แถวสลับฟันปลา เพื่อสร้าง
ทัศนียภาพและป้องกันกระแสลมที่พัดเข้าสู่พื้นที่โครงการ เช่น ต้นขี้เหล็ก ต้นอโศกอินเดีย 
และต้นสนประดิพัทธ์ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมค้าชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นค าถาม/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

หากประชาชนเจ็บป่วยจากมลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงงาน
ทางโรงงานมีข้อแก้ไขอย่างไร 

มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็น
เวลานานพอที่จะท้าให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ อากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมาก เพราะแหล่งก้าเนิดอยู่
ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อย กรณีที่เกิดจากการกระท้าของ
มนุษย์ ได้แก่ มลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์จากโรงงานอุตสาหกรรมจากขบวนการผลิตจาก
กิจกรรมด้านการเกษตรจากการระเหยของก๊าซบางชนิด ซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสีย เป็นต้น 

การเจ็บป่วยจากมลพิษทางอากาศหรือสารก่อภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งปกติแล้วสารเหล่านี้จะ
ไม่มีผลอันตรายต่อผู้ที่มีภูมิคุ้มกันปกติ ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้จะไวต่อ ฝุ่น เช้ือราในอากาศ ขนสัตว์ 
เกสรดอกไม้ หรือแม้แต่อาหารที่ทานเป็นประจ้า โรคภูมิแพ้จัดอยู่ในโรคที่พบบ่อยมากที่สุด  
ในประเทศไทย เรียกได้ว่าประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศจะมีปัญหาโรคภูมิแพ้ มีสาเหตุมา
จากกรรมพันธุ์ ถ้าในครอบครัวมีคนเป็นภูมิแพ้ 2 ใน 4 คน นั่นหมายถึงว่า อัตราเสี่ยงของรุ่นต่อไป
ก็จะมีเพิ่มขึ้น ยิ่งถ้าพ่อหรือแม่เป็น ก็จะยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้นไปด้วย ในเด็กผู้ชายจะเป็นมากกว่า
เด็กผู้หญิงและจากสิ่งแวดล้อม สารก่อภูมิแพ้ มักจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเป็นส่วนใหญ่ 
ท้าให้คนมักจะเป็นภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อมมากกว่า ไม่ว่าจะที่เข้าโดยการหายใจ หรือจากการ
รับประทาน หรือจากการสัมผัส สารก่อภูมิแพ้บางอย่างสังเกตได้ง่าย เช่น อาหาร โดยเฉพาะ
อาหารทะเลเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่มีคนแพ้มากที่สุด คนที่แพ้อาจมีผื่นลมพิษทันที ภายในครึ่งช่ัวโมง
เท่านั้น หรือการท้างานบ้าน ที่ต้องเจอกับฝุ่น การออกไปนอกบ้านที่ต้องเจอกับควัน และมลพิษ 
การแพ้ขนของแมว หรือสุนัข ล้วนแต่เป็นสาเหตุของการเกิดภูมิแพ้ได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ อาจจะมี
ปัจจัยอื่นร่วม ที่ท้าให้อาการก้าเริบ หรือเป็นรุนแรงขึ้น เช่น อากาศที่หนาวเย็นจนเกินไป หรือ
อากาศเปลี่ยนกระทันหัน   

อย่างไรก็ตามในการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ผนวกรวมปัจจัยก้าหนดสุขภาพในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งโครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากด้าเนินงาน โดยมลพิษที่จะเกิดจากโรงงานจะถูกน้าไปบ้าบัด
และก้าจัดอย่างถูกวิธี ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนดไว้ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนรอบพื้นที่โครงการน้อยสุด นอกจากนี้โครงการจะก้าหนดมาตรการด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพ เพื่อเป็นการด้าเนินการด้านสุขภาพของชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นท่ี หรือการสนับสนุนหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งจะน้าผลการศึกษา พร้อมทั้ง
มาตรการด้านสุขภาพมาน้าเสนอในการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 2 ต่อไป 
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ตารางท่ี 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมค้าชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นค าถาม/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอปทุมรัตต์ 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 
 

ท่านมั่ น ใจมากเพียงใดในการรักษาความปลอดภั ยด้ าน
สิ่งแวดล้อม หากประชาชนเจ็บป่วยหรือได้รับสารพิษจากโรงงาน 
จะดูแลเยียวยาประชาชนอย่างไร 

ในการศึกษาและจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และคณะกรรมการ
ผู้ช้านาญการให้ความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช้านาญการให้ความเห็นชอบ
ตามมาตรา 51/1 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ้านาจอนุญาตตามกฎหมายน้ามาตรการตามที่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปก้าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ
ใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ก้าหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วยให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ้านาจ
อนุญาตตามกฎหมายน้ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในวรรคหนึ่งที่ผู้ด้าเนินการหรือผู้ขอ
อนุญาตต้องจัดท้าตามมาตรา 51/5 ไปก้าหนดเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต
ด้วย  นอกจากนี้ กรณีที่ปรากฏว่าผู้ด้าเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือมิได้ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาต
หรือต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 51/3 ให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอแนะหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจอนุญาตให้มีการด้าเนินการทาง
กฎหมายเพื่อบังคับให้ผู้ด้าเนินการ หรือผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ก้าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้อง และ
ให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจอนุญาต แล้วแต่กรณี แจ้งผลการด้าเนินการให้ส้านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบภายในระยะเวลา 90 วัน รวมทั้งในมาตรา 
101/2 ผู้ด้าเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่น้าส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/4 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท”และมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ด้าเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท้าเมื่อได้รับอนุญาตให้ด้าเนินโครงการหรือ
กิจการแล้ว พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่ก้าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ด้าเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้อง
จัดท้าเมื่อได้รับอนุญาตให้ด้าเนินโครงการหรือกิจการแล้ว เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นทุกโครงการที่ท้า EIA จะมีการ
ควบคุมอย่างเคร่งครัด 

 
 
 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
 

ถ้ามีการสร้างโรงงานแล้ว เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิต และ
ทรัพย์สิน ทางบริษัทจะจ่ายค่าเสียหายอย่างไร และป้องกัน
อย่างไร 

ประชาชนต้าบลสระบัว 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

หากสร้างโรงงานเสร็จแล้วจะมีผลเสียและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างไร และโรงงานจะช่วยเหลืออย่างไร 
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ตารางท่ี 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมค้าชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นค าถาม/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

ส้าหรับการศึกษาและจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งตาม พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.  2561 ก้าหนดให้ต้องมีมาตรการ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยใน
การศึกษาจะก้าหนดมาตรการชดเชยทางสังคมในหลักการเชิงปริมาณตามข้อตกลงในคณะกรรมการ
เฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนี ้

1)  ค่าความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงที่เกิดขึ้นจริงโดยใช้ราคากลางของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงของคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2)  ค่าใช้จ่ายที่ผู้ เสียหายต้องเสียไปเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้ชดใช้เท่าที่จ่ายจริงตามความ 
จ้าเป็น 

3)  ค่าขาดประโยชน์ท้ามาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วย 
 3.1) กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือไม่มีรายได้ประจ้า หากระหว่างเจ็บป่วยต้องขาด

ประโยชน์การท้ามาหาได้ไป ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปท้างานได้ 
โดยค้านวณตามอัตราจ้างขั้นต่้ารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ตามเขตจังหวัดซึ่ง
เป็นภูมิล้าเนาของผู้เสียหาย ณ วันที่ได้รับความเสียหาย 

 3.2) กรณีผู้เสียหายมีรายได้ประจ้า หากระหว่างการเจ็บป่วยไม่สามารถไปท้างานได้และไม่ได้
รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากนายจ้างให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไป
ท้างานได้ โดยค้านวณตามอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนท่ีนายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้ ณ 
วันที่ได้รับความเสียหาย 
4)  ค่าท้าขวัญตามข้อตกลงของคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  
(ต้าบลหัวเรือ อ้าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม) 

- เชื่อมั่นในเทคโนโลยีการจัดการของโรงงาน แต่หากโรงงานท้า
ผิดกฎหมายจะขอใช้สิทธิในการด้าเนินการตามกฏหมายต่อ
โรงงาน 

โครงการมีนโยบายในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ซึ่งหากรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบฯ โครงการต้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดประกอบกับปัจจุบัน พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ในมาตรา 51/3 เมื่อคณะกรรมการผู้ช้านาญการให้ความเห็นชอบ 
หรือในกรณีที่ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช้านาญการให้ความเห็นชอบตามมาตรา 51/1 แล้ว ให้
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ้านาจอนุญาตตามกฎหมายน้ามาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมไปก้าหนดเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็น

ประชาชนต้าบลโนนสวรรค์ 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

มั่นใจได้อย่างไรว่าจะจัดการกับมลพิษต่าง ๆ ไม่ให้มีผลกระทบ
กับชุมชนใกล้เคียง 
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ตารางท่ี 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมค้าชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นค าถาม/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

เง่ือนไขที่ก้าหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วยให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ้านาจอนุญาตตามกฎหมายน้ารายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการในวรรคหนึ่งที่ผู้ด้าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท้าตามมาตรา 51/5 
ไปก้าหนดเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตด้วย 

ในการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อ้างถึง มาตรา 51/5  
พระราชบัญญั ติ ส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  (ฉบับที่  2) พ .ศ . 2561  
ให้ผู้ด้าเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่ ได้จัดท้ารายงาน EIA ซึ่ งได้รับอนุญาตให้ด้าเนินการแล้ว  
ต้องจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ( รายงานฯ monitor ) ที่ก้าหนดไว้ในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ้านาจอนุญาตอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศ
ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ้านาจอนุญาตรวบรวมรายงานที่ได้รับตามวรรคหนึ่งส่งให้ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตท้องที่นั้น หรือส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส้าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 60 วันนับแต่วันได้รับ
รายงานให้ สผ.รวบรวมรายงานและจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวพร้อม
ข้อเสนอแนะและความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 

นอกจากนี้ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด้าเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือมิได้ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาต
หรือต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 51/3 ให้ สผ. เสนอแนะหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจ
อนุญาตให้มีการด้าเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับให้ผู้ด้าเนินการ หรือผู้ขออนุญาตปฏิบัติตาม
มาตรการที่ได้ก้าหนดไว้ในรายงานฯ EIA ซึ่งเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้
ถูกต้อง และให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจอนุญาต แล้วแต่กรณี แจ้งผลการด้าเนินการ
ให้ สผ.ทราบภายในระยะเวลา 90 วัน รวมทั้งในมาตรา 101/2  ผู้ด้าเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่
น้าส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้ในรายงาน EIA ตามมาตรา 51/4 วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษ ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท” 

ปัจจุบันมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท้า
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่ง
ผู้ด้าเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท้าเมื่อได้รับอนุญาตให้ด้าเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 
2561 ซึ่งได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ด้าเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท้าเมื่อได้รับ
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ตารางท่ี 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมค้าชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นค าถาม/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

อนุญาตให้ด้าเนินโครงการหรือกิจการแล้ว เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย รายละเอียดในข้อ 8 ระบุว่า “ให้ สผ.รวบรวม
รายงานผลการปฏิ บั ติ ตามมาตรการจากหน่ วยงานของรัฐตามข้อ 2 (1) และส้ านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวใน
ภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะและความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และน้าความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ถ้ามี) ไปใช้ประโยชน์ในการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในกรณีที่ปรากฎว่า ผู้ด้าเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือมิได้ปฏิบัติตามมาตรการที่
ก้าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเง่ือนไขในการขออนุญาต หรือต่ออายุ
ใบอนุญาตตามมาตรการ 51/3 ให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้าเนินการ ดังนี ้

1. เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐตามข้อ 2 (1) ส้าหรับโครงการหรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานของรัฐด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ เพื่อบังคับให้
ผู้ด้าเนินการหรือผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้อง และให้หน่วยงานของรัฐ
ตามข้อ 2 (1) แจ้งผลการด้าเนินการให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทราบภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง 

2. เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ส้าหรับกรณีโครงการหรือกิจการที่หน่วยงานของ
รัฐเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการ หรือในกรณีที่เป็นโครงการหรือกิจการที่หน่วยงานของรัฐ
ร่วมกับเอกชนตามกฎหมาย ไม่ ว่าจะต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ 
ก็ตาม” 

ดังนั้นทุกโครงการที่จัดท้ารายงานฯ EIA ต้องปฏิบัติติตามข้อก้าหนดของกฎหมาย 
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ตารางท่ี 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมค้าชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นค าถาม/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

3. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ตั วแทนศูนย์ การ เรี ยนรู้ เกษตร
ธรรมชาติ และพลังงานยั่งยืน ทุ่ง
กุลา 

อยากให้ระวังผลกระทบทางด้านสังคมระหว่างเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวและชาวไร่อ้อย  

ในกรณีที่ชุมชนมีความคิดเห็นท่ีต่างกันต่อการด้าเนินงานของโครงการ  ซึ่งในกระบวนการจัดท้า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นการตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่าจะ
เป็นการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียด
โครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ  การสัมภาษณ์รายบุคคล/การ
ประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ท่ีอยู่ในขั้นตอนการศึกษา  บริษัท
ที่ปรึกษาต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และรับฟังความคิดเห็นและข้อ
ห่วงกังวลจากประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าของโครงการ เพื่อน้ามาพิจารณาประกอบการจัดท้า
รายงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนต้าบลสระบัว หากผลดีมากกว่าผลเสียก็ต้องการให้มีโรงงานฯ เพราะจะส่งผล
ให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

โครงการมีการก้าหนดมาตรการส่งเสริมให้รับคนในพื้นที่เข้าท้างานเป็นล้าดับแรก ซึ่งมาตรการ
ข้างต้นย่อมเป็นส่วนส่งเสริมท้าให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปหรือบางส่วนที่ท้างาน
นอกพื้นที่ในปัจจุบันมีความสนใจย้ายกลับมาท้างานในท้องถิ่นมากขึ้นจึงก่อให้เกิดผลดีต่อ
วัฒนธรรม/วิถีชีวิตของชุมชน โดยมีผลท้าให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว ท้าให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่มี
ความรู้ความช้านาญเฉพาะด้านในระดับวิชาชีพ ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างความช้านาญเฉพาะ
ด้านของแรงงานภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตร ซึ่งคุณสมบัติที่เหมาะสมในการท้างานต่อ
โรงงาน/อุตสาหกรรมน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จะต้องเป็นแรงงานที่ประกอบด้วยบุคคลที่มี
ความรู้ ความช้านาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะตัว โรงงานจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือแจ้งผ่านผู้น้าชุมชน โดยแรงงานที่จะรับเข้ามาท้างานโครงการจะ
พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้าท้างานเป็นอันดับแรก 
ยกเว้นผู้เข้ามาท้างานในต้าแหน่งเชี่ยวชาญอาจใช้แรงงานจากท่ีอื่น 

ประชาชนต้าบลก้าแพง เกิดการจ้างงาน ประชาชนในพื้นที่จะมีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  
(ต้ าบลหั ว เรือ  อ้ าเภอวาปีปทุ ม 
จังหวัดมหาสารคาม) 

มีข้อห่วงกังวลหลายส่วน แต่มีความเช่ือมั่นว่าโรงงานจะมีการน้า
เทคโนโลยีที่ดีมาใช้ รวมถึงมีระบบการจัดการที่ดี นอกจากนี้ยัง
ท้าให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในพ้ืนท่ี 
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ตารางท่ี 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมค้าชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นค าถาม/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

4. อื่นๆ  
ประชาชนหมู่ ที่  13  ต้ าบลโนน
สวรรค์ และเครือข่ายปทุมรัตต์ 

- ไม่เอาโรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ใน
พื้นที่ต้าบลโนนสวรรค์ อ้าเภอปทุมรัตต์ และขอคัดค้านการ
ด้าเนินการแบบสันติวิธีทุกรูปแบบ 

- ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นใน
ครั้งนี้ เนื่องจากมีการจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียเวลาลักษณะ
เดียวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

- เครือข่ายฯ มีส้าเนารายช่ือผู้ร่วมคัดค้านจ้านวน 2 ,195 คน 
และน้าแถลงการณ์ยื่นต่อประธานในครั้งนี้ฯ 

- ขอให้บริษัทที่ปรึกษาฯ บันทึกประเด็นดังกล่าวให้ครบถ้วน 

ในกรณีที่ชุมชนมีความคิดเห็นท่ีต่างกันต่อการด้าเนินงานของโครงการ ซึ่งในกระบวนการจัดท้า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นเช่นในวัน 16 พฤษภาคม 
2562 โดยจุดประสงค์ของกระบวนการคือต้องการรับฟังข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อ
การด้าเนินโครงการ ผลกระทบที่ชุมชนได้รับอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อน้ามาเพิ่มเติมขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมประเด็นข้อห่วงกังวล/
ข้อเสนอแนะของชุมชน รวมทั้งการก้าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการ
ชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 
 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป กรรมการ
กลุ่ มสตรี  และประชาชนต้ าบ ล
ขี้เหล็ก  
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

หากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วจะสามารถตั้ง
โรงงานได้เมื่อไหร่ 
 

กระบวนการศึกษาและจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องด้าเนินการตาม
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) ครั้งที่ 1 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขต
การศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ (ขั้นตอนดังกล่าวได้ด้าเนินการในวันท่ี 16 พฤษภาคม 
2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียด
โครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา 
และการประเมินทางเลือกโครงการ และเพื่อน้าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น
มาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดท้ารายงานฯ ให้ครบถ้วน 

2) ครั้งที่ 2 การรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท้าร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีวัถตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับ
ฟังความคิดเห็นให้น้ามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวกเป็นไว้ส่วนหนึ่งของ
รายงานฯ  ซึ่งการจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ได้ก็ต่อเมื่อโครงการมีข้อมูล
รายละเอียดโครงการครบถ้วนและบริษัทท่ีปรึกษาด้าเนินการศึกษาครอบคลุมประเด็นการก้าหนด
ขอบเขตการศึกษาโดยน้าข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมครั้งที่ 1 มาท้าการศึกษาและ
ก้าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ก่อนส่งเล่มรายงานฯ สู่กระบวนการพิจารณาของสผ.
ต่อไป 
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ตารางท่ี 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมค้าชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นค าถาม/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

3) ขั้นตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ก้าหนดให้การพิจารณา  
รายงานฯ กล่าวโดยสรุปคือ 

3.1) ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หรือ
หน่วยงานของรัฐ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากเห็นว่า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นมิได้จัดท้าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในมาตรา 48 วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ส้านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนแจ้งให้ผู้ด้าเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่เสนอ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบภายใน  15 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น 

3.2) กรณีที่ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หรือ
หน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเห็นว่า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้จัดท้าถูกต้องและมีเอกสารครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไข
เพิม่เติมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณาต่อไป 

3.3) ในมาตรา 51/1 ให้คณะกรรมการผู้ ช้านาญการพิจารณารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐ
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าคณะกรรมการ
ผู้ ช้านาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคณะกรรมการ
ผู้ช้านาญการให้ความเห็นชอบ 
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3.4) ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช้านาญการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ด้าเนินการหรือผู้ขอ
อนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตามแนวทาง 
รายละเอียด ประเด็นหรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ช้านาญการก้าหนดภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช้านาญการ มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้ด้าเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่
ประสงค์จะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้ถือว่าจบกระบวนการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ด้าเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะเสนอ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ 

3.5) เมื่อผู้ด้าเนินการหรือผู้ขออนุญาตได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่ง
ได้ท้าการแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้จัดท้าใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับรายงานดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการผู้ช้านาญการมิได้พิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในก้าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช้านาญการให้ความเห็นชอบ 

4) เมื่อคณะกรรมการผู้ช้านาญการให้ความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ให้ถือว่าคณะกรรมการ
ผู้ช้านาญการให้ความเห็นชอบตามมาตรา 51/1 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ้านาจอนุญาตตามกฎหมายน้า
มาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปก้าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่ง
อนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเง่ือนไขที่ก้าหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วยให้
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ้านาจอนุญาตตามกฎหมายน้ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในวรรคหนึ่งที่
ผู้ด้าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท้าตามมาตรา 51/5 ไปก้าหนดเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาต
หรือต่ออายุใบอนุญาตด้วย 

5) โรงงานต้องน้ าเล่มรายงานฯและมาตรการตามที่ เสนอไว้ในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปก้าหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต  ในการขอ
ก่อสร้างโรงงาน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งระยะเวลาของการเริ่มก่อสร้างมีปัจจัยและ
องค์ประกอบหลายส่วนโดยในเบื้องต้นโครงการก้าหนดระยะเวลาในการก่อร้างไว้ประมาณ 18 เดือน 
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ตารางท่ี 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมค้าชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นค าถาม/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป การจ่ายเงินค่าชดเชยและค่าเสียเวลาคนละ 300 บาท นั้น
เหมาะสมส้าหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือไม่ 

1) อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ. 0014.2/ว 1402 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 
จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อเสนอแนะต่อกระบวนการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดท้ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ในการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล
และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) จากผู้เกี่ยวข้องฯ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดการประชุม
หารือเพื่อก้าหนดแนวทางและข้อตกลงร่วมกัน ตามระเบียบ ข้อก้าหนดและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง กรณีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลและโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ 
ห้องประชุมพระเวสสันดร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

2) ในการประชุม บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ขอความชัดเจนว่า ทางบริษัทฯ สามารถให้
ค่าชดเชยและค่าเบี้ยเลี้ยงอย่างเปิดเผยให้กับผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้หรือไม่ ซึ่งประธาน
กล่าวว่า ทุกอย่างมันต้องชัดในการท้าหนังสือแจ้งว่าจะจัดเวทีในวันไหน โดยผู้เข้าร่วมนั้น 
ทางโรงงานจะแจกน้้าตาลหรือแจกเบี้ยเลี้ยงต้องให้ชัด คือ ถ้ามันโปร่งใสชัดเจนทุกคนก็จะไม่
ติดใจกัน 

3) บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด จึงท้าหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่  บป. 
087/2562 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการด้าเนินกิจกรรมการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนประชาชน ครั้งที่ 1 ของโครงการโรงงานผลิตน้้าตาล และ
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด มีความว่า “เพื่อให้การด้า
นินการของโครงการเป็นไปโดยไม่กระทบต่อรายได้ของประชาชนที่มาเข้าร่วมรับฟังความ
คิดเห็น บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด มีความยินดีจ่ายค่าชดเชยรายได้และค่าเดินทางให้แก่
ประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนรับฟังความคิดเห็นรวมถึงคณะท้างานฯ และหน่วยงานทุกภาคส่วน 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

4) อ้างถึงหนังสือที่ รอ. 0014.2/ว 2150 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 แจ้งรายละเอียดการด้าเนิน
กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลและโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเรียนว่า 
บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ได้แจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 
และขอความอนุเคราะห์เข้าพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นฯ ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2562 
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ตารางท่ี 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมค้าชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นค าถาม/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

พร้อมท้ังก้าหนดแผนการประชาสัมพันธ์และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 
1 (โรงงานน้้าตาล) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 
(โรงไฟฟ้า) ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดปรากฎตามที่ส่งมาด้วย (อ้างถึงหนังสือที่ 
บป. 087/2562 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562) ดังนั้นในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 
1 บริษัทฯ จึงจ่ายเงินค่าชดเชยและค่าเสียเวลาตามที่ได้แจ้งจังหวัดร้อยเอ็ดทราบ 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  
(ต้ าบลหั ว เรือ  อ้ าเภอวาปีปทุ ม 
จังหวัดมหาสารคาม) 

มีข้อห่วงกังวลหลายส่วน แต่มีความเช่ือมั่นว่าโรงงานจะมีการน้า
เทคโนโลยีที่ดีมาใช้ รวมถึงมีระบบการจัดการที่ดี 

ทุกกิจกรรมก่อให้เกิดผลกระทบอยู่แล้วไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่ง และเมื่อพิจารณาลักษณะกิจกรรม
ของโครงการ คณะผู้ศึกษาคาดว่าประเด็นผลกระทบหลักที่อาจส่งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและ
ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการด้าเนินโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและด้าเนินการ ได้แก่ 
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้้า/ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรน้้าใช้ การจัดการของเสีย 
ระดับเสียง การคมนาคม สาธารณสุข/อาชีวอนามัย และสังคม-เศรษฐกิจ ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้ก้าหนด
ขอบเขตการศึกษา รวมถึงแนวทางการประเมินผลกระทบฯ ให้ครอบคลุมประเด็นผลกระทบ
ดังกล่าวข้างต้น โดยรายละเอียดดังกล่าวได้น้าเสนอไว้ในเอกสารการก้าหนดขอบเขตการศึกษา และ
จัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เผยแพร่เอกสารการก้าหนดขอบเขตการศึกษาต่อ
สาธารณชนก่อนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการก้าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างน้อย 15 วัน) รวมถึงได้น้าเสนอข้อมูล ณ การประชุมในวันที่ 
16 พฤษภาคม 2562 ด้วยแล้ว ทั้งนี้ขอบเขตการศึกษาข้างต้นมุ่งเน้นการคาดการณ์สภาพแวดล้อม
ของพื้นที่ศึกษาที่อาจเปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านบวกและลบภายหลังด้าเนินโครงการ หากพบว่าการ
ด้าเนินโครงการส่งผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมอย่างมีนัยส้าคัญ คณะผู้ศึกษาจะก้าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม/สุขภาพเพิ่มเติม รวมถึงก้าหนดมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าการด้าเนิน
โครงการส่งผลกระทบด้านบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการจะก้าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริม
ต่อไป ซึ่งที่ปรึกษาจะน้าผลการศึกษามาน้าเสนอให้ผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น
ในขั้นตอนต่อไป 

สมาชิกชาวไร่อ้อย 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

การสร้างโรงงาน บริษัทฯ ท้าการประเมินโครงการด้านใดบ้าง 
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ตารางท่ี 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมค้าชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นค าถาม/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

ประชาชนท่ัวไป 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

ในอนาคตมีแผนจะขยายโรงงานฯ หรือไม่  หากมีจะส่ ง 
ผลกระทบอย่างไร 

โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล มีก้าลังการผลิต 24,000 ตันอ้อย/วัน (แต่ละฤดูหีบมีการหีบอ้อย
โดยรวมประมาณ 120 วัน/ปี) โครงการรับซื้ออ้อยโดยส่วนใหญ่จากเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ส่งเสริม
การปลูกอ้อยของบริษัท โดยในปัจจุบันโครงการก้าลังด้าเนินการส่งเสริมการปลูกอ้อยภายในพื้นที่
เขตส่งเสริมฯ  ซึ่งโครงการยังไม่มีแผนการขยายโรงงานเพิ่มเติม เนื่องจากในการด้าเนินการผลิต 
โครงการต้องพัฒนาอ้อยท่ีจะน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบ  ซึ่งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การ
ให้ตั้งหรือขยายโรงงานน้้าตาลในทุกท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. 2558  
ก้าหนดให้ มีแผนการเตรียมปริมาณอ้อยจากการส่งเสริมและพัฒนาอ้อยเข้าสู่โรงงานน้้าตาลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก้าลังการผลิตของฤดูการผลิตนั้น ๆ โดยก้าหนดจ้านวนวันหีบอ้อยของ
โรงงานน้้าตาลทั่วประเทศเฉลี่ย 120 วันต่อปี และต้องไม่ใช่อ้อยของเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญากับ
โรงงานน้้าตาลอื่นโดยแผนการเตรียมปริมาณอ้อยดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีการจ่ายเงินช่วยเหลือ
ชาวไร่อ้อยแต่ละฤดูการผลิตหรือการให้ความช่วยเหลือด้านสินเช่ือเพื่อด้าเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท้าการเกษตร จากข้อก้าหนดดังกล่าวโครงการมีแผนการพัฒนา
วัตถุดิบ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ปีที่ 1 ของการเปิดด้าเนินการผลิต จะท้าการส่งเสริมการปลูกอ้อยใหม่ประมาณ 7,670 ไร่ 
คาดว่ามีผลผลิตอ้อยสูงสุดจากการปลูกใหม่ประมาณ 99,710 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 13 ตัน/ไร่) เมื่อ
รวมกับอ้อยตอท่ี 1 มีผลผลิตประมาณ 15,632 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 10 ตัน/ไร่) จะท้าให้มีอ้อยเข้า
หีบในปีการผลิตรวมประมาณ 115,342 ตัน 

(2) ปีท่ี 2 ของการเปิดด้าเนินการผลิต จะท้าการส่งเสริมการปลูกอ้อยใหม่ประมาณ 30,000 ไร่ 
คาดว่ามีผลผลิตอ้อยสูงสุดจากการปลูกใหม่ประมาณ 390,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 13 ตัน/ไร่) 
เมื่อรวมกับอ้อยตอที่ 1 มีผลผลิตประมาณ 61,360 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 10 ตัน/ไร่) และอ้อยตอที่ 
2 มีผลผลิตประมาณ 7,503 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 8 ตัน/ไร่) จะท้าให้มีอ้อยเข้าหีบในปีการผลิตรวม
ประมาณ 458,863 ตัน 

(3) ปีท่ี 3 ของการเปิดด้าเนินการผลิต จะท้าการส่งเสริมการปลูกอ้อยใหม่ประมาณ 95,000 ไร่ 
คาดว่ามีผลผลิตอ้อยสูงสุดจากการปลูกใหม่ประมาณ 1,235,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 13 ตัน/ไร่) 
เมื่อรวมกับอ้อยตอที่ 1 มีผลผลิตประมาณ 240,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 10 ตัน/ไร่) และอ้อยตอ
ที่ 2 มีผลผลิตประมาณ 29,453 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 8 ตัน/ไร่) จะท้าให้มีอ้อยเข้าหีบในปีการผลิต
รวมประมาณ 1,504,453 ตัน 
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ตารางท่ี 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมค้าชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นค าถาม/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

(4) ปีท่ี 4 ของการเปิดด้าเนินการผลิต จะท้าการส่งเสริมการปลูกอ้อยใหม่ประมาณ 95,000 ไร่ 
คาดว่ามีผลผลิตอ้อยสูงสุดจากการปลูกใหม่ประมาณ 1,282,500 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 13.5  
ตัน/ไร่) เมื่อรวมกับอ้อยตอที่ 1 มีผลผลิตประมาณ 798,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 10.5 ตัน/ไร่) 
และอ้อยตอที่ 2 มีผลผลิตประมาณ 122,400 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 8.5 ตัน/ไร่) จะท้าให้มีอ้อย 
เข้าหีบในปีการผลิตรวมประมาณ 2,202,900 ตัน 

(5) ปีที่  5 ของการเปิดด้าเนินการผลิต จะท้าการส่งเสริมการปลูกอ้อยใหม่ประมาณ 
100,000 ไร่ คาดว่ามีผลผลิตอ้อยสูงสดุจากการปลูกใหมป่ระมาณ 1,350,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 
13.5 ตัน/ไร่) เมื่อรวมกับอ้อยตอที่ 1 มีผลผลิตประมาณ 798,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 10.5  
ตัน/ไร่) และอ้อยตอที่ 2 มีผลผลิตประมาณ 387,600 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 8.5 ตัน/ไร่) จะท้าให้มี
อ้อยเข้าหีบในปีการผลิตรวมประมาณ 2,535,600 ตัน 

(6) ปีที่  6 ของการเปิดด้าเนินการผลิต จะท้าการส่งเสริมการปลูกอ้อยใหม่ประมาณ 
105,000 ไร่ คาดว่ามีผลผลิตอ้อยสูงสดุจากการปลูกใหมป่ระมาณ 1,417,500 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 
13.5 ตัน/ไร่) เมื่อรวมกับอ้อยตอท่ี 1 มีผลผลิตประมาณ 840,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 10.5 ตัน/
ไร่) และอ้อยตอที่ 2 มีผลผลิตประมาณ 387,600 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 8.5 ตัน/ไร่) จะท้าให้มีอ้อย
เข้าหีบในปีการผลิตรวมประมาณ 2,645,100 ตัน 

(7) ปีที่  7 ของการเปิดด้าเนินการผลิต จะท้าการส่งเสริมการปลูกอ้อยใหม่ประมาณ 
105,000 ไร่ คาดว่ามีผลผลิตอ้อยสูงสดุจากการปลูกใหมป่ระมาณ 1,417,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 
14 ตัน/ไร่) เมื่อรวมกับอ้อยตอที่ 1 มีผลผลิตประมาณ 924,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 11 ตัน/ไร่) 
และอ้อยตอท่ี 2 มีผลผลิตประมาณ 432,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 9 ตัน/ไร่) จะท้าให้มีอ้อยเข้าหีบ
ในปีการผลิตรวมประมาณ 2,826,000 ตัน 

(8) ปีที่  8 ของการเปิดด้าเนินการผลิต จะท้าการส่งเสริมการปลูกอ้อยใหม่ประมาณ 
110,000 ไร่ คาดว่ามีผลผลิตอ้อยสูงสดุจากการปลูกใหมป่ระมาณ 1,540,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 
14 ตัน/ไร่) เมื่อรวมกับอ้อยตอที่ 1 มีผลผลิตประมาณ 924,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 11 ตัน/ไร่) 
และอ้อยตอท่ี 2 มีผลผลิตประมาณ 453,600 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 9 ตัน/ไร่) จะท้าให้มีอ้อยเข้าหีบ
ในปีการผลิตรวมประมาณ 2,917,600 ตัน 

ดังนั้นในปีที่ 8 จะมีอ้อยเข้าระบบ 24,000 ตันอ้อย/วัน สอดคล้องกับก้าลังการผลิตที่ติดตั้ง
และระบุไว้ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตน้้าตาล อย่างไรก็
ตาม หากโครงการจะท้าการขยายก้าลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 24,000 ตัน/วัน จะต้องท้าการศึกษา
และจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง 
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3) การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย การส้ารวจและรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย แบ่งเป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นหน่วยงานราชการ ผู้น้าชุมชน 
และครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการจัดท้ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รูปแบบที่ด้าเนินการส้ารวจและรับฟังความคิดเห็น แบ่งออกเป็น  

 กลุ่มที่ 1 การส้ารวจความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ ได้เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือประกอบการเข้าสัมภาษณ์ โดยเลือกหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการโดยตรง เช่น องค์การบริหารส่วนต้าบล เทศบาลต้าบล โรงเ รียน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล เป็นต้น ที่รับผิดชอบและตั้งอยู่บริเวณที่ตั้งโครงการ  โดยสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความคิดเห็นต่อ
โครงการในภาพรวม  

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้น้าชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เป็นต้น ท้า
การรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ หัวข้อที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เช่น ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ข้อมูลทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ข้อมูลด้านสุขภาพ/สาธารณสุขในชุมชน ข้อมูลการพัฒนาและปัญหา
ในชุมชน และการรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เป็นต้น โดยบริษัทที่ปรึกษาใช้วิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งก้าหนดเป็นผู้น้าชุมชนหรือผู้เกี่ยวข้องที่มีบทบาทหน้าที่
ทางสังคมโดยได้รับการยอมรับจากชุมชน ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่สะท้อนความคิดเห็นในภาพรวมของชุมชนได้ 
ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 32 ชุมชน ใน 8 เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลต้าบลโนนสวรรค์ เทศบาล
ต้าบลโพนสูง องค์การบริหารส่วนต้าบลสระบัว องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนสง่า องค์การบริหารส่วนต้าบล
ขี้เหล็ก อ้าเภอปทุมรัตน์ องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าแพง อ้าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลทุ่งทอง และองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองเตา อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

กลุ่มที่ 3 ครัวเรือนทั่วไป เป็นการส้ารวจความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือน ด้าเนินการโดยการ
เลือกหมู่บ้านหรือชุมชนเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ใน
รัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบพ้ืนที่โครงการ การก้าหนดจ้านวนตัวอย่างที่ต้องส้ารวจ ใช้การก้าหนดขนาด
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสูตรการค้านวณของ Taro Yamane (ที่มา : เทคนิค
การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลส้าหรับการวิจัย, บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2534, หน้า 13-14) แบ่งกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ตามระยะห่างของที่ตั้งชุมชนกับพ้ืนที่โครงการ คือ กลุ่มชุมชนที่อาศัยใน
เขตรัศมี 3 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ และกลุ่มชุมชนที่อาศัยในเขตรัศมี 3-5 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ เมื่อ
ได้จ้านวนตัวอย่างจากการค้านวณโดยใช้สูตรการค้านวณของ Taro Yamane จะน้ามากระจายตามสัดส่วน
ของประชากรแต่ละชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร เพ่ือให้ทุก ๆ หน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือก 
เท่า ๆ กัน ส้าหรับการค้านวณขนาดตัวอย่างของประชากร บริษัทที่ปรึกษาได้รับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จาก
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาค้านวณขนาดตัวอย่างตามสูตรการค้านวณของ Taro Yamane 
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-3 และรูปที่ 4-2 

การส้ารวจด้าเนินการโดยการสุ่มเลือกตัวแทนครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือช่วยบันทึกข้อมูล โดยมุ่งเน้นการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน หรือคู่สมรส และต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 
18 ปีขึ้นไป เพราะถือเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจภาพรวมของครอบครัวทั้งหมด ประเด็นการสอบถามประกอบด้วย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านการสาธารณสุข และการใช้ประโยชน์ของชุมชน 
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน การรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ 
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ตารางที่ 4-3 จ้านวนกลุ่มตัวอย่างของครัวเรือนโดยรอบพ้ืนที่โครงการรัศมี 5 กิโลเมตร 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

การค านวณ การปัดทศนิยม การเกบ็จริง 
รัศมี 3 กิโลเมตร 

เขตเทศบาลต าบล 
เทศบาลต าบลโนนสวรรค์ อ าเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
หมู่ที่ 1 บ้านโนนสวรรค ์ 175 25.7 26 26 
หมู่ที่ 3 บ้านน้้าค้า 215 31.5 32 32 
หมู่ที่ 4 ฮ่องแฮ 74 10.9 11 11 
หมู่ที่ 5 บ้านส้มโฮง 128 18.8 19 19 
หมู่ที่ 7 บ้านโนน 146 21.4 22 22 
หมู่ที่ 8 บ้านสวายโดด 75 11.0 11 11 
หมู่ที่ 9 บ้านดูน 194 28.5 29 29 
หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาแสง 120 17.6 18 18 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วง 58 8.5 9 9 
หมู่ที่ 12 บ้านพะยอม 25 3.7 4 4 
หมู่ที่ 13 บ้านโนนใหม ่ 157 23.0 23 23 
หมู่ที่ 14 บ้านโนนสวรรค ์ 131 19.2 20 20 
หมู่ที่ 16 บ้านโนนสวรรค์พัฒนา 154 22.6 23 23 
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระบัว อ าเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
หมู่ที่ 4 หนองหญ้ารังกา 266 39.0 39 39 
หมู่ที่ 5 บ้านดอนดู ่ 84 12.3 13 13 
หมู่ที่ 6 บ้านบัวขาว 172 25.2 26 26 
หมู่ที่ 16 บ้านบัวขาว 153 22.4 23 23 

รวมรัศมี 3 กิโลเมตร 2,327 ครัวเรือน 341.3 ตัวอย่าง 348 ตัวอย่าง 348 ตัวอย่าง 
รัศมี 3-5 กิโลเมตร 

เขตเทศบาลต าบล 
เทศบาลต าบลโนนสวรรค์ อ าเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
หมู่ที่ 2 บ้านบักตู ้ 104 19.4 20 20 
หมู่ที ่6 บ้านหัวช้าง 191 35.7 36 36 
หมู่ที่ 15 บ้านเลิงแก 68 12.7 13 13 

เทศบาลต าบลโพนสูง อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
หมู่ที่ 5 บ้านโคกก่อง 214 40.0 40 40 

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระบัว อ าเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
หมู่ที ่7 บ้านเขวาโคก 137 25.6 26 26 
หมู่ที่ 8 บ้านเขวาทุ่ง 148 27.6 28 28 
หมู่ที่17 บ้านเขาวาพัฒนา 92 17.2 18 18 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสง่า อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองส่วย 92 17.2 18 18 
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ตารางที่ 4-3 (ต่อ) จ้านวนกลุ่มตัวอย่างของครัวเรือนโดยรอบพ้ืนที่โครงการรัศมี 5 กิโลเมตร 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

การค านวณ การปัดทศนิยม การเก็บจริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
หมู่ที่ 6 บ้านขามป้อม 191 35.7 36 36 

องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ่าง 153 28.6 29 29 
หมู่ที่ 2 บ้านดอกรักใหญ ่ 141 26.3 27 27 
หมู่ที่ 9 บ้านดอกรักใหม ่ 104 19.4 20 20 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองอ่างพัฒนา 107 20.0 20 20 

รวมรัศมี 3-5 กิโลเมตร 1,742 ครัวเรือน 325.3 ตัวอย่าง 331 ตัวอย่าง 331 ตัวอย่าง 
รวมท้ังหมด 4,069 ครัวเรือน 666.6 ตัวอย่าง 679 ตัวอย่าง 679 ตัวอย่าง 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2562 
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รูปที่ 4-2 แผนที่แสดงต้าแหน่งที่ตั้งชุมชนที่ส้ารวจความคิดเห็น 
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ผลการส้ารวจความคิดเห็นในระดับชุมชน พบว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนบริเวณรัศมี  
5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบัน 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละอองมากที่สุด 
ร้อยละ 53.1 ของผู้ให้สัมภาษณ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด รองลงมาคือ ปัญหา
เสียงดังรบกวน ร้อยละ 40.5 และปัญหาอุบัติเหตุ/อุบัติภัย/อัคคีภัย ร้อยละ 2.3 ตามล้าดับ โดยแหล่งที่มา
ของปัญหาสิ่งแวดล้อม ผู้ที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่ ระบุว่า มาจากการจราจรในพ้ืนที่ แสดงดังรูปที่ 4-3  
โดยปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่มีผลกระทบต่อการด้าเนินชีวิตประจ้าวันของประชาชน และครัวเรือนมีความ
คิดเห็นต่อการด้าเนินโครงการว่ามีทั้งผลประโยชน์-ผลดีและผลกระทบ-ผลเสีย โดยผลประโยชน์-ผลดีที่ผู้ให้
สัมภาษณ์ที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการ ส่วนใหญ่คาดว่าจะท้าให้เกิดผลประโยชน์-ผลดีมาก
ที่สุด ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ คือ ด้านการจ้างแรงงานสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับชุมชนมาก
ที่สุด ส่วนผลกระทบ-ผลเสียที่ผู้ให้สัมภาษณ์ที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการ ส่วนใหญ่คาดว่า
จะท้าให้เกิดผลกระทบ-ผลเสียมากที่สุด ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ คือ ปัญหาคุณภาพอากาศ 
เช่น ฝุ่นละออง เขม่า/ควันมากที่สุด แสดงดังรูปที่ 4-4 โดยการส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นหน่วยงาน
ราชการ ผู้น้าชุมชน และครัวเรือนจะน้ามาผนวกรวมกับการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากการด้าเนินโครงการเพื่อก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อไป 

4) ครั้งที่ 2 ในระหว่างการจัดเตรียมท าร่างรายงาน วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นใน 
ครั้งที่ 2 คือ เพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความ
ครบสมบูรณ์ของร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รวมถึงน้าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริ ง และ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยโครงการก้าหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อร่าง
รายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้ารังกา ต้าบลสระ
บัว อ้าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ โครงการได้ด้าเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการจัดประชุม และภายหลังจากจัดประชุมจะน้าความคิดเห็น
ประเด็นห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้ง
ที่ 2 มาผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานและจัดท้ารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสีย พร้อมทั้งค้าชี้แจงของหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 15 วันหลังจัดประชุม 

 

รูปที่ 4-3 รูปแสดงปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีชุมชนประสบในปัจจุบัน 
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รูปที่ 4-4 กราฟแสดงความคิดเห็นต่อผลประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการด้าเนินโครงการ 
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5.  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การพิจารณากลั่นกรองประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการในครั้งนี้ได้น้าข้อห่วง
กังวลจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา 
และการประเมินทางเลือกโครงการ (การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1) รวมถึงข้อห่วงกังวลจาก 
ผลการส้ารวจความคิดเห็นระดับครัวเรือน ระดับผู้น้าชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มาพิจารณา
ร่วมกับรายละเอียดโครงการและน้ามากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพ่ือท้าการศึกษาและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครอบคลุมและรอบด้าน ตลอดจนก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางท่ี 5-1 

นอกจากนี้ บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ได้ศึกษาและจัดท้า “รายงานผลการศึกษาการประเมินความ
เสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ตั้งอยู่ที่ต้าบล  
โนนสวรรค์ อ้าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ิมเติม โดยด้าเนินการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  
เพียรชนะ และว่าที่ร้อยตรี ดร.พิศดาร แสนชาติ เพ่ือเป็นการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม ในประเด็นแนวทางการใช้
พ้ืนที่อย่างเหมาะสมในการปลูกอ้อยไม่ให้แย่งพ้ืนที่ปลูกข้าว ประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
จากสารเคมีในการปลูกอ้อย และประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากอุบัติเหตุการจราจร
ขนส่ง รายละเอียดดังรายงานแนบ 

ตารางท่ี 5-1 การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 ลักษณะภมูิประเทศ ในระยะก่อสร้าง มีการปรับสภาพพื้นที่โครงการให้มีความ

เหมาะสมส้าหรับการก่อสร้าง รวมถึงปรับระดับพื้นที่บริเวณ
ก่อสร้างอาคาร และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดย
เป็นการปรับระดับดินคือ ไม่มีการย้ายดินออกจากพื้นที่เดิม 
โดยใช้ดินที่ขุดได้มาปรับระดับพื้นที่ในบริเวณโครงการ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ ได้ ในการก่อสร้าง ส้าหรับระยะ
ด้าเนินการ ไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะภูมิ
ประเทศ เนื่องจากเป็นการผลิตโดยอาศัยเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่
ติดตั้งไว้แล้ว อีกทั้งพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ว่างเปล่าซึ่ง
ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ใด จึงมีความเหมาะสมที่จะตั้งโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้า
การประเมินในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การด้าเนินโครงการซึ่งต้องท้า
การประ เมิ น ผลกระทบ ใน
รายละ เอี ยด ให้ ชัด เจน เพื่ อ
ก้ า ห น ด ม าต รก า รฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
 

1.2 ลักษณะทาง
ธรณีวิทยา และ
แผ่นดินไหว 

ไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะทางธรณีวิทยาและ
แผ่นดินไหว เนื่องจากที่ตั้งโครงการไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
แผ่นดินไหว ตามที่กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แบ่งพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวใน
ประเทศไทย 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไมม่ีความ
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า ร ด้ า เนิ น
กิจกรรมโครงการ 
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 1.3 ทรัพยากรดิน ในระยะก่อสร้างมีกิจกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดิน 
เนื่ อ งจากมี ก ารก่อสร้ างอาคารผลิตต่ างๆ  และระบบ
สาธารณูปโภค เช่น บ่อเก็บน้้าดิบ ระบบบ้าบัดน้้าเสีย เป็นต้น 
จึงมีกิจกรรมที่ต้องมีการน้าดินมาปรับระดับพื้นท่ีของโครงการ 
ส้าหรับระยะด้าเนินโครงการไม่มีการใช้ดินเป็นตัวกลางในการ
บ้าบัดมลพิษ เช่น การฝังกลบ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม 
โครงการมีการน้าน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดที่ได้เกณฑ์มาตรฐานน้้า
ทิ้งมาใช้ในการลดพื้นที่สีเขียวในพ้ืนที่โครงการและการน้าเถ้าที่
เกิดจากการเผาไหม้มาใช้ปรับปรุงดิน 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้า
การประเมิน ในรายละเอี ยด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การด้าเนินโครงการซึ่งต้องท้า
ก าร ป ระ เมิ น ผ ล ก ระ ท บ ใน
ราย ล ะ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพื่ อ
ก้ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.4 สภาพภูมิอากาศ 
อุตุนิยมวิทยาและ
คุณภาพอากาศ 

เนื่องจากโครงการไม่มีกระบวนการเผาไหม้เช้ือเพลิง โดยจะรับ
ไอน้้าและไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน แต่
โครงการมีผลกระทบจากลานจอดรถอ้อย อย่างไรก็ตาม 
โรงงานผลิตน้้าตาลจะท้าการศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศให้ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งแหล่งก้าเนิดมลพิษที่อยู่
โดยรอบในพื้นที่ศึกษา  

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับการด้าเนินกิจกรรม
โครงการ 

1.5 เสียง แหล่งก้าเนิดเสียงจากกิจกรรมการติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ 
เช่น การติดตั้งเครื่องจักร งานปรับพ้ืนที่ กิจกรรมการก่อสร้าง 
และการทดลองเดินเครื่องจักร ส้าหรับระยะด้าเนินการเสียง
จากกระบวนการผลิต เช่น กิจกรรมการหีบสกัดอ้อย บริเวณ
สะพานล้าเลียงอ้อยและบริเวณเทอร์ไบน์ลูกหีบ ซึ่งเสียงจาก
กิจกรรมการผลิตอาจจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
โครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท้า
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การด้าเนินโครงการซึ่งต้องท้า
การวิ เค ราะห์ ผลกระทบ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพื่ อ
ก้ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.6 อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้้าผิวดิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้้าผิวดินมีการพิจารณาถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการระบบสาธารณูปโภค คือ บ่อเก็บน้้า
ดิบและระบบบ้าบัดน้้าเสยีในบริเวณโครงการ รวมไปถึงจัดการ
น้้าเสีย/น้้าทิ้งของโครงการ ความเพียงพอของระบบบ้าบัดน้้า
น้้าเสีย การจัดการน้้าทิ้ง รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
คุณภาพน้้าของแหล่งน้้าท่ีอยู่ใกล้เคียงพ้ืนท่ีโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท้า
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การด้าเนินโครงการซึ่งต้องท้า
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระ ท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพื่ อ
ก้ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.7 อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้้าใตด้ิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้้าใต้ดินมีการพิจารณาถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบบ้าบัดน้้าเสีย การจัดการน้้าทิ้ง 
การน้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว มาใช้ในการรดน้้าพื้นที่สีเขียว 
นอกจากนี้การออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียให้มีระบบ lining 
โดยปูวัสดุกันซึมสังเคราะห์ที่ใต้พื้นระบบบ้าบัดด้วยแผ่นวัสดุ
สั ง เค ร า ะ ห์  High density polyethylene : HDPE เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้น้้าเสียในระบบบ้าบัดปนเปื้อนกับน้้าใต้ดินและ
ป้องกันการซึมของน้้าจากภายนอกเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท้า
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การด้าเนินโครงการซึ่งต้องท้า
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระ ท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพื่ อ
ก้ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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1.8 การจัดการของเสยี ประเภทและการจัดการของเสียที่ เกิดจากกิจกรรมของ
โครงการจะด้าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 นอกจากนี้โครงการมีการจัดการ
ขยะจากอาคารส้านักงาน/โรงอาหาร โดยใช้หลักการแบบ 
Zero waste ตามแนวคิด1A 3Rs (Avoid-Reduce-Reuse-
Recycle) เพื่อลดของเสียที่แหล่งก้าเนิด ซึ่งมีการน้าของเสียที่
แยกได้กลับมาใช้งานใหม่หรือกลับน้าไปใช้ประโยชน์จึงช่วยลด
ต้นทุนการผลิตและสามารถน้าปุ๋ยหมักอินทรีย์ไปใช้ในพื้นที่ 
สีเขียวของโครงการ และแปลงสาธิตปลูกอ้อย ส้าหรับของเสีย
จากกระบวนการผลิต และของเสียอันตราย โครงการจะ
จัดเก็บขยะให้ถูกวิธีตามความเหมาะสมของขยะแต่ละประเภท 
จากนั้นจะท้าการส่งไปยังหน่วยงานที่ ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการเพื่อรับไปก้าจัดต่อไป 

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท้า
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การด้าเนินโครงการซึ่งต้องท้า
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระ ท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพื่ อ
ก้ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 ทรัพยากรชีวภาพ
บนบก 

ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ศึกษาเป็นระบบนิเวศเกษตร และ
พรรณพืชที่พบโดยทั่วไปเป็นพืชเกษตรและพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ 
อ้อย ข้าว เป็นต้น การประเมินผลกระทบด้านทรัพยากร
ชีวภาพบนบกจะด้าเนินการศึกษาสภาพป่าไม้และสัตว์ป่าใน
พื้นที ่

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท้า
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การด้าเนินโครงการซึ่งต้องท้า
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระ ท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพื่ อ
ก้ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพใน
น้้า 

กิจกรรมระยะด้าเนินโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรชีวภาพในน้้า เนื่องจากโครงการไม่ได้มีการสูบน้้า
จากแหล่งน้้าสาธารณะมาใช้ในพื้นที่โครงการ ดังนั้นจึงไม่
ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ เช่น แพลงก์ตอน (พืชและ
สัตว์) และสัตว์หน้าดิน เป็นต้น 

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท้า
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การด้าเนินโครงการซึ่งต้องท้า
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระ ท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพื่ อ
ก้ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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 3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
3.1 การใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

โครงการตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังรวมเมือง
ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560 ที่ก้าหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มิได้ห้ามประเภทหรือชนิด
ของโรงงานล้าดับที่  11  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
น้้าตาล ซึ่งท้าจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความ
หวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ประเภทกิจการ
ของโครงการเป็น (3) การท้าน้้าตาลทรายดิบ หรือน้้าตาล
ทรายขาว นอกจากนี้ยังมิได้เข้าข่ายประเภทอาคารสูง ตาม
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2543 และประเภทอาคารขนาดใหญ่ ตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
โครงการจึงไม่ขัดต่อข้อก้าหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

ป ร ะ เด็ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต้ อ ง
ประเมิน/ตรวจสอบลักษณะสิ่ง
ปลูกสร้างที่จะท้าการก่อสร้างว่า
สอดคล้องกับข้อก้าหนดหรือไม่ 

3.2 การเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
3.2 การเกษตรกรรม 

(ต่อ) 
 

พิจารณาข้อมูลรายละเอียดของโครงการ พบว่าประเด็นน้้าทิ้ง
จากโครงการไม่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรม 
เนื่องจากน้้าทิ้งจากโครงการโดยส่วนใหญ่เป็นน้้าที่เกิดจากการ
ล้างพื้น/อุปกรณ์ เครื่องจักรในกระบวนการผลิตและและ
รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง (Inspection pond) 
และท้าการตรวจสอบค่า TDS ผ่านเครื่องตรวจสอบคุณภาพ
น้้าทิ้งอัตโนมัติ ในกรณีที่พบว่าค่า TDS เป็นไปตามมาตรฐาน
จะสูบเข้าบ่อพักน้้าทิ้ง (Holding pond) ในกรณีที่พบว่าค่า 
TDS ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะรวบรวมเข้าบ่อพักน้้าทิ้ง
ฉุกเฉิน (Emergency pond) และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปก้าจัด แต่
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโรงงานผลิตน้้าตาลเป็นอุตสาหกรรม
การเกษตรที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบ (อ้อย) จากเกษตร ดังนั้น จึงได้
จัดให้มีนักวิชาการเกษตรให้ความรู้ ในด้านการเกษตร 
โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้า
การวิ เคราะห์ ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การด้าเนินโครงการซึ่งต้องท้า
การวิ เค ราะห์ ผลกระทบ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพื่ อ
ก้ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.3 คมนาคมขนส่ง การขนส่งอ้อยเข้าสู่พื้นที่โรงงานเพื่อน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบ โดย
การขนส่งด้วยรถบรรทุกจากพื้นที่เกษตรกรรมล้าเลียงเข้าสู่
โรงงานซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจ้านวนเที่ยวการจราจร
จากรถขนส่งอ้อยจากไร่อ้อยสู่พื้นท่ีโรงงาน อาจส่งผลต่อสภาพ
ปัญหาการจราจร สภาพถนนและการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขนส่ง 

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท้า
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การด้าเนินโครงการซึ่งต้องท้า
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระ ท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพื่ อ
ก้ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

 3.4 การใช้น้้า โครงการไม่มีการสูบน้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติ เนื่องจากมีการ
สะสมน้้าดิบจากน้้าฝนภายในโครงการเอง โดยพื้นท่ีที่สามารถ
สะสมน้้าได้ของโครงการ คือพื้นที่การระบายน้้าตามแนวราง
ระบายน้้า และพื้นที่บ่อเก็บน้้าต่างๆ ทั้งนี้แหล่งการใช้น้้าของ
โรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นการใช้น้้าแหล่ง
เดียวกับในกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นการประเมินความเพียงพอของ
ทรัพยากรน้้าใช้ในท่ีนี้จึงเป็นการประเมินในภาพรวมของความ
ต้องการใช้น้้าของพื้นที่โรงงาน รวมถึงความต้องการใช้น้้าของ
ทั้งสองโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้า
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากต้องท้าการประเมิน
ศักยภาพและความเพียงพอของ
แหล่งน้้าใช้จากการการด้าเนิน
โ ค ร ง ก า ร ซึ่ ง ต้ อ ง ท้ า ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพื่ อ
ก้ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.5 การระบายน้้าและ
การป้องกัน 
น้้าท่วม 

โรงงานผลิตน้้าตาลได้ออกแบบระบบระบายน้้าฝนแยกออก
จากระบบรวบรวมน้้าเสีย โดยสามารถแบ่งระบบระบายน้้าฝน
ออกเป็น 2 ส่วน เพื่อความเหมาะสมในการจัดการ ได้แก่ 
ระบบระบายน้้าฝนที่ไม่มีโอกาสปนเปื้อนและระบบระบาย
น้้ าฝนที่ มี โอกาสปน เปื้ อน  โดยโรงงาน ผลิตน้้ าตาลได้
ท้าการศึกษาสภาพต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการพิจารณาถึงขนาด ทิศ
ทางการระบาย และแนวทางการระบายน้้าที่เหมาะสมและได้
ผนวกรวมพื้นท่ีของโรงไฟฟ้าชีวมวลไว้เรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท้า
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การด้าเนินโครงการซึ่งต้องท้า
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระ ท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพื่ อ
ก้ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.6 การใช้ไฟฟ้า ฤดูหีบอ้อยโรงงานผลิตน้้าตาลรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่
อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ส้าหรับช่วงปิดหีบ (ขายไฟอย่างเดียวของ
โรงไฟฟ้าชีวมวล) จะไม่มีการเดินระบบ แต่จะรับไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อใช้ในส้านักงานและโรงอาหาร
เท่านั้น 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับการด้าเนินกิจกรรม
ของโครงการ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพสังคม-
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาโครงการเป็นการเพิ่มแหล่งงานให้กับประชาชนใน
ชุมชนในระดับแรงงานฝ่ายผลิต ท้ังนี้ โครงการจะพิจารณารับ
คนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ และวุฒิการศึกษา ตามต้าแหน่งที่ต้องการ ซึ่ง
การเพิ่มอัตราการจ้างงานในโครงการ  จะส่งผลดีต่อสภาพ
เศรษฐกิจในภาพรวมของชุมชนในท้องถิ่น ได้แก่ ส่งเสริมการ
ค้าขายและการบริการในชุมชน อันจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
สังคมในเรื่องการจ้างงาน 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้า
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การด้าเนินโครงการซึ่งต้องท้า
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระ ท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพื่ อ
ก้ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

4.2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

โครงการได้ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการด้าน     อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
โครงการ รวมทั้งการจัดการให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลอย่างเพียงพอตามลักษณะงาน การฝึกอบรมให้ความรู้
แก่พนักงานในการใช้เครื่องมือและเครื่องป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายหรือลด
ผลกระทบด้านสุขภาพ การซ่อมอุปกรณ์/การติดตั้งป้านเตือน 
การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ้าปีให้กับพนักงานเพื่อเป็น
การป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้า
การประเมิ น ในรายละเอียด 
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ด้าเนินการโครงการซึ่งต้องท้า
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระ ท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพื่ อ
ก้ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

4.3 สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง ที่มีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น
และระดับเสียงจากการจราจร ฝุ่นละอองจากการขนส่งและ
เสียงดังจากการขนส่งและกิจกรรมการผลิตของโครงการ 
รวมทั้งน้้าเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลติอาจสง่ผลตอ่ความ
วิตกกังวลหรือสภาวะความเครียดในการด้ารงชีวิต 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้า
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ด้าเนินโครงการซึ่งจะต้องท้าการ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ฯ  ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพื่ อ
ก้าหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ ไขผลกระทบฯ  เฉพาะที่
เหมาะสมต่อไป 

4.4 สุนทรียภาพและ
การท่องเที่ยว 

ประเมินผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพบริเวณ
พื้นที่ โครงการและบริเวณพื้นที่ศึกษาจากการตรวจสอบ
ทะ เบี ยน แห ล่ งธรรมชาติ อั น ควรอนุ รั กษ์  ของส้ านั ก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) และจากการ
ตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากทะเบียนแหล่งโบราณสถาน 
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ของฝ่ายทะเบี ยน กอง
โบราณคดี กรมศิลปากร 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับการด้าเนินกิจกรรม
ของโครงการ  
  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางและขนาดของโครงสร้างและการท้างานของ
สภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท้าของมนุษย์หรือภัยตามธรรมชาติ โดยการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงทิศทางของผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ อีกทั้งยังสามารถระบุ
ขนาดของผลกระทบได้ว่าอยู่ในระดับสูง ปานกลาง ต่้า จนถึงระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส้าหรับ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการโรงงานผลิตน้้าตาล จะพิจารณาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปทั้งระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ ซึ่งมีแนวทางและเกณฑ์ในการพิจารณาทิศทางและขนาดของ
ผลกระทบ รายละเอียดดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ  

 การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบจะพิจารณาจากขนาดของผลกระทบ  
ขอบเขตของผลกระทบ และระยะเวลาของผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการประเมินขนาดของผลกระทบในที่นี้จะ
พิจารณาจากกิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งการประเมินขนาดของผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการโดยก้าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 5-2  
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ตารางที่ 5-2 เกณฑ์และการให้ค่าคะแนนปัจจัยในการก้าหนดลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ระดับ ความรนุแรง รายละเอียด 
0 ไม่มผีลกระทบ/ไม่มีนัยส าคัญ กิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่สภาพแวดล้อม
ดังกล่าวยังคงด้ารงอยู่ได้ตามปกติ 

1 มีผลกระทบระดับต่ า - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  

-  ขอบเขตของผลกระทบ ที่จ้ากัดอยู่ในบางบริเวณของพื้นที่โครงการเท่านั้น  
- ระยะเวลาของผลกระทบ ที่เกิดผลกระทบจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ และสามารถ

ปรับตัวกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมปกติหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ค่ามาตรฐาน 
หรือค่าเฉลี่ยตามปกติที่ยอมรับได้/ยังคงอยู่ในเกณฑ์หรือค่ามาตรฐานที่กฎหมาย
ก้าหนด อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชน เช่น การ
ก่อให้ เกิดความเดือดร้อน ซ่ึงอาจพิจารณาให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบให้ลดลงหรือไม่มีการก้าหนดเพิ่มเติม 

2 มีผลกระทบระดับปานกลาง - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
(ยังคงอยู่ในเกณฑ์หรือค่ามาตรฐาน) เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยบางประการของ
สภาพสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศแต่ยังคงไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 

-  ขอบเขตของผลกระทบ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีขอบเขตของผลกระทบค่อนข้าง
กว้าง แต่ยังคงจ้ากัดอยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น  

-  ระยะเวลาของผลกระทบ กิจกรรมเกิดขึ้นหลายช่วงระยะเวลาและเกิดผลกระทบ
เป็นเวลานาน แต่ไม่เกิดผลกระทบอย่างถาวร (ช่วงเวลาปานปลาง เช่น 5 -15 ปี 
หรือคืนสภาพได้เมื่อเวลาผ่านไป) อาจมีกิจกรรมที่ส่งผลต่อทรัพยากรและสุขภาพ
ของประชาชนแต่ไม่รุนแรงจนถึงระดับที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ทั้งน้ี โครงการ
สามารถก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้ลดลงได้ 

3 มีผลกระทบระดับสูง - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากกว่าเกณฑ์ตามมาตรฐานก้าหนด หรือ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง/ถาวร เกิดการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างของสภาพสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศไปจากเดิมทั้งระบบ 

-  ขอบเขตของผลกระทบ กระจายออกไปสู่ประชาชนในระดับที่เป็นอันตราย 
ถึงชีวิต แพร่กระจายเป็นวงกว้าง  

- ระยะเวลาของผลกระทบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่สามารถก้าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบดังกล่าวให้ลดลงหรือท้าให้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ผลกระทบกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ผลกระทบยังคงอยู่หลังจากปิดโครงการ (ช่วง
เวลานานมากกว่า 15 ปี หรือถาวรไม่สามารถฟื้นฟูได้) 

ที่มา :  ดัดแปลงจาก Nigel Rossouw  (2003) A REVIEW OF METHODS AND GENERIC CRITERIA FOR DETERMINING IMPACT 
SIGNIFICANCE, AJEAM-RAGEE Volume 6 June 2003 p44-61 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

-139- 

 จากนั้นน้าคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์และการให้คะแนน
หรือความรุนแรงของผลกระทบแสดงดังตารางท่ี 5-3 

ตารางท่ี 5-3  เกณฑ์การให้ค่าคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ ความรนุแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับต่ า มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย 
2 มีผลกระทบระดับปานกลาง มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงปานกลาง 
3 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมาซ่ึงต้องมีการจัดเตรียม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดและเคร่งครัด 
ที่มา : บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2562 

2) การวิเคราะห์ความส าคัญของผลกระทบ 

ความส้าคัญของผลกระทบพิจารณาจากคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียหรือ
เสื่อมสภาพลง หรือการสูญเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากร เกณฑ์การให้คะแนนแสดงดังตารางท่ี 5-4  

ตารางท่ี 5-4 เกณฑ์การให้คะแนนความส้าคัญของผลกระทบ 
ระดับ ความรนุแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับต่ า รบกวนพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ทั่วไปซ่ึงมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์เพียงเล็กน้อย 
ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะของระบบนิเวศที่พบได้โดยทั่วไป 

2 มีผลกระทบระดับปานกลาง รบกวนพื้นที่ซ่ึงมีศักยภาพส้าหรับคุณค่าในเชิงอนุรักษ์หรือเป็นแหล่งทรัพยากร 
ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความส้าคัญในระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค 

3 มีผลกระทบระดับสูง รบกวนพื้นที่เก่าแก่/พื้นที่ดั้งเดิมที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ที่ส้าคัญ 
การท้าลายของสายพันธุ์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความส้าคัญใน
ระดับประเทศ/นานาชาติ 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Nigel Rossouw  (2003) A REVIEW OF METHODS AND GENERIC CRITERIA FOR DETERMINING IMPACT 
SIGNIFICANCE, AJEAM-RAGEE Volume 6 June 2003 p44-61 

3) การวิเคราะห์ระดับนัยส าคัญของผลกระทบ 

การประเมินระดับนัยส้าคัญของผลกระทบจะพิจารณาเลือกใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมกับโครงการโดย
ใช้ Matrix แสดงดังตารางที่ 5-5 ซึ่งพิจารณาผลการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบและ
ความส้าคัญของผลกระทบ โดยผลการประเมินระดับนัยส้าคัญของผลกระทบจะน้าไปสู่การวิเคราะห์ความ
จ้าเป็นในการก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางท่ี 5-6 

ตารางท่ี 5-5 การประเมินระดับนัยส้าคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ Matrix 

ระดับผลกระทบ (Consequence Rating) 
ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
ต่ า (1) ปานกลาง (2) สูง (3) 

1 รบกวนพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ทั่วไปซ่ึงมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์เพียง
เล็กน้อย ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะของระบบนิเวศที่พบได้โดยทั่วไป 

1 
ต่ า 

2 
ต่ า 

3 
ต่ า 

2 รบกวนพื้นที่ ซ่ึงมีศักยภาพส้าหรับคุณค่าในเชิงอนุรักษ์หรือเป็นแหล่ง
ทรัพยากร ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความส้าคัญในระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค 

2 
ต่ า 

4 
ปานกลาง 

6 
ปานกลาง 

3 รบกวนพื้นที่เก่าแก่/พื้นที่ดั้งเดิมที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ที่ส้าคัญการ
ท้ าลายของสายพันธุ์ที่ หายากหรือใกล้สูญพันธุ์  ซ่ึ งเป็นพื้ นที่ ที่ มี
ความส้าคัญในระดับประเทศ/นานาชาติ 

3 
ต่ า 

6 
ปานกลาง 

9 
สูง 
 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จา้กัด, 2562 
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ตารางท่ี 5-6 ค้าจ้ากัดความของระดับนัยส้าคัญของผลกระทบ 
คะแนน ระดับความส าคญั รายละเอียด 

1-3 มีผลกระทบระดับต่้า ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่ เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้ วยการ
ด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 

4-6 มีผลกระทบระดับปานกลาง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ้าเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติมจากมาตรการปกติและมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

7-9 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดผลกระทบอืน่ๆ ตามมารวมทั้งไม่สามารถป้องกันและ
แก้ไขด้วยมาตรการใดๆ ได้หรือท้าได้ยากมากไม่เหมาะสม 

ที่มา :  ดัดแปลงจาก Nigel Rossouw  (2003) A REVIEW OF METHODS AND GENERIC CRITERIA FOR DETERMINING IMPACT  
SIGNIFICANCE ,AJEAM-RAGEE Volume 6 June 2003 p44-61 

 

โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล การด้าเนินการในขั้นตอนการออกแบบได้ก้าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้การด้าเนินการได้มาตรฐานตามข้อก้าหนดการออกแบบ โดยก้าหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องทั้งในระยะ
ก่อสร้างและระยะด้าเนินการ พิจารณาร่วมกับรายละเอียดข้อมูลโครงการ (หัวข้อที่ 2) ข้อมูลสภาพพ้ืนที่
ปัจจุบัน (หัวข้อที่ 3) รวมทั้งข้อเสนอแนะจากชุมชน/หน่วยงาน ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพ่ือให้
ครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวที่จะน้ามาก้าหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและ
เหมาะสมต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม เอกสารชุดนี้เป็นร่างรายงานฯ จัดท้าขึ้นเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการทุกภาคส่วนใช้ประกอบการประชุม เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในร่างรายงานฯ และมาตรการฯ  
ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นจะน้ามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ 
ของโครงการให้มีความสูมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งมีหัวข้อในการประเมินดังนี้  

5.1 ผลการศึกษาทรัพยากรดิน  

1) ระยะก่อสร้าง  

มีการปรับสภาพพ้ืนที่โครงการให้มีความเหมาะสมส้าหรับการก่อสร้าง รวมถึงปรับระดับพ้ืนที่
บริเวณก่อสร้างอาคาร และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเป็นการปรับระดับดิน คือ ไม่มีการย้ายดิน
ออกจากพ้ืนที่เดิม โดยใช้ดินที่ขุดได้มาปรับระดับพ้ืนที่ในบริเวณโครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใน
การก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในขอบเขตที่จ้ากัดโดยเกิดขึ้นเฉพาะ
ในบริเวณพ้ืนที่โครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับ
นัยส้าคัญอยู่ ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่า ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการด้าเนินงาน
หรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น จึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบต่อทรัพยากรดินในระดับต่้า 
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2) ระยะด าเนินการ 

ไม่มีการใช้ดินเป็นตัวกลางในการบ้าบัดมลพิษ เช่น การฝังกลบ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม 
โครงการมีการน้าน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดที่ได้เกณฑ์มาตรฐานน้้าทิ้งมาใช้ในการรดน้้าพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่
โครงการ ซึ่งบริเวณพ้ืนที่สีเขียวดังกล่าวจะมีการตรวจวัดคุณภาพดิน จ้านวน 4 จุด ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียวบริเวณ
บ่อน้้าคอนเดนเซอร์ (S1) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณระบบบ้าบัดน้้าเสียและลานกองชานอ้อย (S2) พ้ืนที่สีเขียว
บริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย (S3) และพ้ืนที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย (S4) โดยมีดัชนีที่ท้าการตรวจวัด ได้แก่ 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความชื้น (Moisture) สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ค่าการน้า
ไฟฟ้า (Conductivity) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6) สารหนู (As) 
ซีลีเนียม (Se) แมกนีเซียม (Mg) แคลเซียม (Ca) แมงกานีส (Mn) โซเดียม (Na) แคดเมียม (Cd) ทองแดง 
(Cu) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) โพแทสเซียม (K) และอินทรียวัตถุ (Organic matter) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผล
การตรวจวัดคุณภาพดินดังกล่าวทั้ง 4 จุด กับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
ก้าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้ง
การจัดท้ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้้าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ
มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน พ.ศ. 2559 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ทุกดัชนี 
และก้าหนดมาตรการเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการสะสมของโลหะหนักในดิน และพร้อมทั้ง
เฝ้าระวังการสะสมตัวของโลหะหนักในดิน เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและใช้อ้างอิงเพ่ือประชาสัมพันธ์และให้
เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ทราบอัตราการใช้ที่มีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลต่อการสะสมของโลหะหนักในดิน 
นอกจากนี้กิจการและประเภทการด้าเนินการของโครงการไม่ได้อยู่ในประเภทผู้ประกอบกิจการโรงงานตาม
บัญชีท้ายกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  พ.ศ. 2559 ซึ่งต้อง
ตรวจสอบคุณภาพดินและน้้าใต้ดิน การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการก้าหนดเกณฑ์การ
ปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน และการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะ
หรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ 
มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
สามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น จึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรม
ของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรดินในระดับต่้า 
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5.2 ผลการศึกษาด้านคุณภาพอากาศ 

  1) ระยะก่อสร้าง 

  ในช่วงก่อสร้างผลกระทบด้านคุณภาพอากาศส่วนใหญ่เกิดจากฝุ่นละอองจากกิจกรรมงานดิน  
ซึ่งจากข้อมูลการประเมินของ U.S.EPA. “Compilation of Air Pollution Emission Factors” Publication 
NO.AP-42 (1995) ระบุว่ากิจกรรมการก่อสร้างในพ้ืนที่ที่มีดินร่วนในสัดส่วนร้อยละ 30 และมีดัชนีการระเหย 
ร้อยละ 50 จะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองสู่บรรยากาศประมาณ 1.2 ตัน/เอเคอร์/เดือน หรือคิด
เป็น 9.88 กรัม/ตารางเมตร/วัน ซึ่งสภาวะเช่นนี้ใกล้เคียงกับประเทศไทย ดังนั้นบริษัทที่ปรึกษาจึงได้น้าค่า
อัตราการระบายดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการประเมินฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการด้าเนินงาน
ในช่วงก่อสร้างจากกิจกรรมการเปิดหน้าดิน/ปรับถมพ้ืนที่ โดยก้าหนดให้มีการเปิดพ้ืนที่ก่อสร้างสูงสุด 5,237 
ตารางเมตร/วัน (คิดค้านวณจากพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานผลิตน้้าตาลที่ด้าเนินการพร้อมกันรวม
ทั้งหมด 942,672 ตารางเมตร ระยะ 180 วัน) และมีการด้าเนินกิจกรรมเฉพาะช่วงเวลากลางวัน 8 ชั่วโมง 
(08.00-17.00 น.) 

 ทั้งนี้ ทางโครงการได้มีมาตรการให้ผู้รับเหมาท้าการฉีดพรมน้้าในบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) ซึ่งจากข้อมูลของ US.EPA. พบว่า การฉีดพรมน้้าให้เปียกจนทั่ว
ผิวหน้าดินอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน จะสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายสู่อากาศได้ถึงประมาณร้อยละ 50 

 2) ระยะด าเนินการ 

 โครงการไม่มีแหล่งก้าเนิดมลพิษทางอากาศจากปล่องระบาย เนื่องจากโครงการจะรับไอน้้าและ
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกันจึงไม่มีผลกระทบจากแหล่งก้าเนิดมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง   
แต่จะมีแหล่งก้าเนิดมลพิษที่มาจากบริเวณลานจอดรถบรรทุกอ้อย และรถบรรทุกสิบล้อ/รถพ่วง แต่อย่างไรก็
ตาม ในการศึกษาคุณภาพอากาศในเชิงภาพรวมของพ้ืนที่และรายละเอียดการประเมินผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศได้น้าเสนอในรายงานฯ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ซึ่งได้ผนวกรวมข้อมูลจ้านวนรถ
ขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) ที่เข้ามาจอดรอในพื้นที่ลานจอดรถอ้อยและลานกองต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบ แสดง
ดังตารางท่ี 5.2-1 และตารางท่ี 5.2-2 

ตารางท่ี 5.2-1 จ้านวนรถขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) ที่ใช้ส้าหรับการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศ 
รายละเอียด จ านวน (คัน/วัน) 

1.  จ านวนรถบรรทุกที่เข้า-ออก พ้ืนที่โครงการ 
- รถบรรทุก 6 ล้อ 346 
- รถบรรทุก 10 ล้อ 654 
- รถลากจูงและรถพ่วง 18 ล้อ 188 

รวม 1,188 
ที่มา :  บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด, 2562 
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ตารางท่ี 5.2-2 พ้ืนที่ทีใ่ช้ส้าหรับการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศ 

รายละเอียด 
ขนาดพ้ืนที ่

(ไร่) (ตารางเมตร) 
1. ลานจอดรถบรรทุกอ้อยที่ 1 บริเวณใกล้กับโกดังเก็บผลิตภัณฑ ์ 10.08 16,130 
2. ลานจอดรถบรรทุกอ้อยที่ 2 บริเวณใกล้กับลานกองชานอ้อย 14.48 23,170 
3. ลานจอดรถบรรทุกอ้อยที่ 3 บริเวณใกล้กับอาคารสา้นักงาน/โรงอาหาร 13.90 22,250 
4. ลานจอดรถบรรทุกอ้อยที่ 4 บริเวณใกล้กับห้องน้้าชาวไร ่ 14.25 22,800 
5. ลานจอดรถบรรทุกอ้อยที่ 5 บริเวณใกล้กับพ้ืนท่ีขนถ่ายอ้อย 14.63 23,400 
6. พื้นที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 2.25 3,600 
7. พื้นที่ลานกองขี้เถ้า 1.13 1,800 
8. พื้นที่ลานกองชานอ้อย 43.96 70,330 

รวม 114.68 183,480 
หมายเหตุ :  ระยะทางที่วิ่งในพื้นที่โครงการมากที่สุด (ไป-กลับ) ประมาณ 2.4 กิโลเมตร/วัน 
ที่มา :  บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด, 2562 

5.3 ผลการศึกษาด้านระดับเสียง  

การประเมินผลกระทบจากระดับเสียงต่อชุมชนจากการด้าเนินโครงการในที่นี้เป็นการค้านึงถึงผลกระทบ
ในภาพรวมที่เกิดขึ้นจากแหล่งก้าเนิดเสียง อีกทั้งได้ค้านึงถึงระดับเสียงพ้ืนฐานของชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ร่วมด้วย (ก่อนการก่อสร้างโครงการ) ส้าหรับการประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงมุ่งเน้นศึกษาที่ชุมชนซึ่งอยู่
ใกล้กับพ้ืนที่ของโครงการมากที่สุด คือ บริเวณชุมชนบ้านส้มโฮง มีระยะห่างจากแหล่งก้าเนิดเสียงของ
โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 1,000 เมตร (จุดตรวจวัด N1 บริเวณวัดส้าโรง บ้านส้มโฮง) 
ซึ่งการประเมินผลกระทบครั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบด้านเสียง โดยใช้ผลการตรวจวัดระดับ
เสียงเมื่อวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2561 ส้าหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง โดยทั่วไป (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
ที่ก้าหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ  

การประเมินผลกระทบด้านเสียงแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ ซึ่งผลการ
ประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1)  ระยะก่อสร้าง พบว่า ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชั่วโมง) ที่บริเวณวัดส้าโรง บ้านส้มโฮง ในระยะ
ก่อสร้างโครงการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย (ระดับเสียงทั่วไปที่ตรวจวัดล่าสุดที่บริเวณวัดส้าโรง บ้านส้มโฮง  
เมื่อวันพุธที่ 20 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 54.4 เดซิเบลเอ เป็น 59.2 เดซิเบลเอ 
หรือเพ่ิมขึ้น 4.8 เดซิเบลเอ) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.6 ของค่ามาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงทั่วไปก้าหนดที่ 
70 เดซิเบลเอ) ส่วนการประเมินผลกระทบต่อระดับเสียงรบกวนในระยะก่อสร้าง พบว่า กิจกรรมการก่อสร้าง
ของโครงการส่งผลให้ระดับเสียงรบกวนที่ชุมชนบ้านส้มโฮง สูงสุดเท่ากับ 6.5 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงรบกวนก้าหนดที่ 10 เดซิเบลเอ) อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการก่อสร้างจะ
เกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ ไม่ต่อเนื่อง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จผลกระทบดังกล่าวจะหมดไป รวมทั้งโครงการควบคุมให้
ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ผลกระทบที่เกิด
ขึ้นอยู่ในระดบัต่้า 
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2)  ระยะด าเนินการ พบว่าระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชั่วโมง) ที่ชุมชนบ้านส้มโฮง ภายหลังเปิด
ด้าเนินโครงการไม่เปลี่ยนแปลงไป (ระดับเสียงทั่วไปที่ตรวจวัดล่าสุดที่วัดส้าโรง บ้านส้มโฮง (N1) เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 20 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 54.4 เดซิเบลเอ) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.7 
ของค่ามาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงทั่วไปก้าหนดที่ 70 เดซิเบลเอ) ส่วนการประเมินผลกระทบต่อระดับ
เสียงรบกวน พบว่า ระดับเสียงรบกวนไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงรบกวนก้าหนดที่ 10 
เดซิเบลเอ) ดังนั้น ระดับเสียงรบกวนในระยะด้าเนินการจึงมีผลกระทบในระดับต่้า แต่อย่างไรก็ตาม ในการ
ด้าเนินงานของบริษัทฯ ได้ก้าหนดมาตรการในการควบคุมเสียงตั้งแต่การควบคุมและลดระดับเสียงที่
แหล่งก้าเนิดเสียงดังมีการดูแลบริหารจัดการทางผ่านของเสียง รวมทั้งการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล ดังนี้ 

(1)  ควบคุมเสียงที่แหล่งก าเนิดโดยหลักการด้านวิศวกรรม  เพ่ือเป็นการลดระดับเสียงที่
แหล่งก้าเนิด โดยได้วางแผนการการด้าเนินการผลิตหลีกเลี่ยงการสัมผัสของพนักงาน นอกจากนี้  ยังมีการ
ก้าหนดแผนการตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่้าเสมอ เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งก้าเนิด
ของเสียงดัง และส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยิน โดยโครงการได้มีการซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรปีละ 1 ครั้ง  
ตามแผนการซ่อมบ้ารุงประจ้าปี 

(2)  ด้านการบริหารจัดการทางผ่านของเสียง ได้แก่ การด้าเนินกิจกรรมการผลิตเฉพาะภายใน
อาคารผลิต เพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการผลิตออกสู่พ้ืนที่ข้างเคียง หรือการจัดห้องควบคุม
ระบบปิดให้พนักงานเข้าไปพักระหว่างการท้างาน เป็นต้น 

(3) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในกรณีที่การด้าเนินกิจกรรมการผลิตยัง
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยวิธีทางด้านวิศวกรรม หรือการบริหา รจัดการ
ทางผ่านของเสียงได้ จะท้าการก้าหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ได้แก่  ปลั๊กลดเสียง หรือครอบหู
ลดเสียงให้พนักงานทุกคน 

5.4 ผลการศึกษาด้านคุณภาพน้ า  

 1)  ระยะก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ มีน้้าเสียเกิดขึ้นจาก 2 กิจกรรม ได้แก่ น้้าเสีย
จากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน และน้้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งน้้าเสียที่เกิดขึ้นจากพนักงาน
ประมาณ 600 คน มีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นประมาณ 33.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน (พิจารณาให้น้้าใช้ที่คนงานใช้
ก่อให้เกิดน้้าเสีย ร้อยละ 80 ของปริมาณน้้าใช้และปริมาณน้้ารั่วซึมในเส้นท่อ โดยพนักงานก่อสร้างคิดรวมกับ
โรงไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างพร้อมกันและอยู่ในพ้ืนที่ต่อเนื่องกัน ) เนื่องจากที่พักอาศัย
ส้าหรับคนงานก่อสร้างไม่ได้อยู่ภายในโครงการแต่อย่างใด ทั้งนี้ โครงการจึงก้าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มี
ระบบบ้าบัดส้าเร็จรูปหรือห้องสุขาแบบชั่วคราวอย่างเพียงพอ ส้าหรับน้้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ 
น้้าเสียจากการบ่มคอนกรีต น้้าล้างอุปกรณ์/เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งคาดว่ามีปริมาณน้้าเสียดังกล่าวเกิดขึ้น
ประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาสั้นๆ อีกท้ังเป็นน้้าเสียที่มีความสกปรกต่้า ดังนั้น
โครงการจึงได้จัดให้มีบ่อตกตะกอน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 1 บ่อ ในพ้ืนที่ว่างเพ่ือรองรับ 
น้้าเสียจากกิจกรรมดังกล่าว หลังจากนั้นจะน้าน้้าที่ผ่านการตกตะกอนแล้วมาใช้ในการฉีดพรมพ้ืนที่ก่อสร้าง
และถนนเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น ส้าหรับน้้าฝนที่ตกในพ้ืนที่ก่อสร้าง โครงการก้าหนดให้
บริษัทรับเหมาจัดท้าและสร้างรางระบายน้้าชั่วคราวไว้ในแนวเดียวกับที่จะสร้างรางระบายน้้าถาวรเพ่ือระบาย
น้้าฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการลงสู่บ่อหน่วงน้้าฝนของโครงการต่อไป ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความ
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รุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความ
รุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกัน
และแก้ไขได้ง่ายด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น การด้าเนินงานในระยะก่อสร้างคาดว่าจะส่งผล
กระทบด้านลบต่ออุทกวิทยาและคุณภาพน้้าผิวดินภายนอกโครงการในระดับต่้า 

 2) ระยะด าเนินการ การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้้ามีการพิจารณาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการน้้าเสีย/น้้าทิ้งของโครงการ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อคุณภาพน้้าของแหล่งน้้าที่อยู่ใกล้เคียง
พ้ืนที่โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

  (1)  ความเพียงพอของระบบบ าบัดน้ าเสีย เนื่องจากในบริเวณพ้ืนที่ของโรงงานผลิตน้้าตาล ซึ่ง
มีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีพ้ืนที่ต่อเนื่องกัน โดยแยกพ้ืนที่บางส่วนให้อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล
และมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันบางส่วนซึ่งรวมถึงระบบบ้าบัดน้้าเสียด้วย ซึ่งในการออกแบบระบบ
บ้าบัดน้้าเสียของโรงงานผลิตน้้าตาลได้ค้านึงถึงปริมาณน้้าเสียจากกิจกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมด้วย 
รวมทั้งการพิจารณาเลือกระบบบ้าบัดน้้าเสียให้เหมาะสมกับลักษณะสมบัติของน้้าเสียจากทั้ง 2 กิจกรรม 
ส้าหรับน้้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง ได้แก่ น้้าเสียจากพนักงาน/อาคารส้านักงาน/ห้องน้้า
ชาวไร่อ้อย จะถูกบ้าบัดด้วยระบบบ้าบัดส้าเร็จรูปเบื้องต้นก่อนจะเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานผลิต
น้้าตาล ส่วนน้้าเสียจากกระบวนการผลิตจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานผลิตน้้าตาล โดย
พิจารณาเลือกระบบบ้าบัดน้้าเสียหลักเป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบชีวภาพ ซึ่งแต่ล่ะบ่อวางการท้างานต่อกัน
เป็นแบบอนุกรม มีความสามารถในการรองรับน้้าเสีย ประมาณ 2 ,693 ลูกบาศก์เมตร โดยการด้าเนินการทั้ง 
2 โครงการ ในช่วงฤดูหีบอ้อย คาดการณ์ว่าจะมีน้้าเสีย/น้้าทิ้งที่เกิดขึ้นทั้งหมด ประมาณ 2,187 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ส่วนช่วงฤดูขายไฟ (โรงงานผลิตน้้าตาลเป็นช่วงปิดหีบ) คาดการณ์ว่าจะมีน้้าเสีย/น้้าทิ้งเกิดขึ้น 
ประมาณ 1,654.3 ลูกบาศก์เมตร/วัน และช่วงฤดูปิดหีบ/ซ่อมแซมเครื่องจักร คาดการณ์ว่าจะมีน้้าเสีย/น้้าทิ้ง
เกิดขึ้น ประมาณ 323 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเห็นได้ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานผลิตน้้าตาลสามารถรองรับ
น้้าเสียที่เกิดจากโรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลได้อย่างเพียงพอ 

  (2) ประสิทธิภาพของการบ าบัดน้ าเสีย  ส้าหรับการออกแบบระบบบ้าบัดน้้ าเสียของ
โรงงานผลิตน้้าตาลจะพิจารณาการจัดการน้้าเสียออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

    ก) น้้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีต่้า มีการออกแบบบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งที่
ติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) จ้านวน 2 บ่อ ได้แก่ 
บ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งที่ 1 (Inspection pond No.1) ขนาดความจุ 1,500 ลูกบาศก์เมตร อยู่ในความ
รับผิดชอบของโรงงานผลิตน้้าตาล จะรับน้้าทิ้งจากน้้าฝนปนเปื้อนชะพ้ืนที่ลานกองขี้เถ้า พ้ืนที่ลานกองกาก
ตะกอนหม้อกรอง และลานกองชานอ้อย และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งที่ 2 (Inspection pond No.2) 
ขนาดความจุ 3,000 ลูกบาศก์เมตร อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล จะรับน้้าทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตน้้าประปา/น้้าอ่อน น้้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น และน้้าระบายทิ้งจากหม้อไอน้้า หากพบว่าน้้าทิ้งมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก้าหนด ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) ต่้ากว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงาน 
พ.ศ. 2560 แต่เนื่องจากโครงการจะน้าน้้าทิ้งดังกล่าวไปรดน้้าต้นไม้ในพ้ืนที่จึงก้าหนดให้ค่าของแข็งละลายน้้า
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ทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งน้้าทิ้งดังกล่าวจะส่งไปยังบ่อเก็บน้้าทิ้ง (Holding pond) 
ขนาดความจุ ประมาณ 187,000 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาในการกักเก็บ 60 วัน ก่อนน้าน้้าทิ้งไปรดน้้า
ต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียว ฉีดพรมชานอ้อย และฉีดพรมขี้เถ้า เป็นต้น แต่หากตรวจพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานฯ ที่
ก้าหนดค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) สูงกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉินที่ 1 
(Emergency pond No. 1) ขนาดความจุ ประมาณ 7,300 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาเก็บกัก 2 วัน ก่อน
ส่งกลับไปบ่อปรับสมดุลที่ 2 (Equalization Pond No.2) ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปก้าจัดต่อไป 

    ข) น้้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง จะออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียเป็นแบบ
ชีวภาพ ซึ่งเป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียหลัก วางการท้างานต่อกันเป็นแบบอนุกรม มีความสามารถในการรองรับ 
น้้าเสีย ประมาณ 2,693 ลูกบาศก์เมตร โดยน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะก่อนถูกส่งมายังบ่อตรวจสอบคุณภาพ
น้้าทิ้งที่ 3 (Inspection pond No.3) ขนาดความจุ 6,400 ลูกบาศก์เมตร ผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง
อัตโนมัติ ได้แก่ ค่าบีโอดี (BOD) หากพบว่าน้้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก้าหนด ค่าบีโอดี (BOD)  
ต่้ากว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 จะส่งไปยังบ่อเก็บน้้าทิ้ง (Holding pond) ขนาดความจุ ประมาณ 
187,000 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาในการกักเก็บ 60 วัน ก่อนน้าน้้าทิ้งไปรดน้้าต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียว ฉีดพรม
ชานอ้อย และฉีดพรมขี้เถ้า เป็นต้น แต่หากตรวจพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานฯ ที่ก้าหนด ค่าบีโอดี (BOD) สูงกว่า 
20 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักน้้าทิ้ งฉุกเฉินที่  2 (Emergency pond No. 2) ประมาณ 1 ,500  
ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาเก็บกัก 2 วัน ก่อนส่งกลับไปบ่อปรับสมดุลที่ 2 (Equalization Pond No.2)  
เพ่ือบ้าบัดน้้าเสียใหม่อีกครั้ง 

    นอกจากนี้ โครงการได้ระบุให้มีการปูรองก้นและขอบบ่อด้วยแผ่นพลาสติกกันซึม HDPE 
ความหนา 1.5 มิลลิเมตร มีความลาดอย่างน้อย 1 : 2 (แนวดิ่ง : แนวราบ) ทุกบ่อ เพ่ือป้องกันปัญหาการ
รั่วซึมและปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้าใต้ดิน ดังนั้นโอกาสรั่วซึมไปปนเปื้อนน้้าใต้ดินจึงอยู่ในระดับต่้า 

  (3)  การป้องกันกลิ่นจากระบบบ าบัดน้ าเสีย การป้องกันกลิ่นจากระบบบ้าบัดน้้าเสียซึ่ง
ผลกระทบจากกลิ่นเนื่องจากการระบบบ้าบัดน้้าเสียซึ่งเป็นระบบแอนแอโรบิกนั้นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมีย่อมมี
ปัญหาเรื่องกลิ่น แต่อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดระบบบ้าบัดน้้าเสียได้พิจารณาใน
ประเด็นต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว ดังนี้ 

  (3.1)  การออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสีย ออกแบบอัตราภาวะบีโอดีให้เหมาะสม ซึ่งการ
ออกแบบได้ก้าหนดที่ <0.3 กก./ลบ.ม.-วัน ในขณะที่เกณฑ์การออกแบบที่เหมาะสม คือ 0.1-0.4 กก./ลบ.ม.-วัน 

   (3.2)  พิจารณาระยะห่างระหว่างบ่อบ้าบัดกับพ้ืนที่ของชุมชนซึ่งบริ เวณที่ก้าหนดให้
สร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียอยู่ด้านหลังของผังโรงงานและห่างจากชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงจากต้าแหน่งระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย คือ ชุมชนบ้านส้มโฮง ประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบกับบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวก้าหนดให้มีแนว 
Buffer Zone บริเวณระบบบ้าบัดน้้าเสียเพ่ือปลูกไม้ยืนต้น 
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   (3.3)  พิจารณาทิศทางลมจากข้อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี ของสถานีตรวจวัด
อุตุนิยมวิทยาอ้าเภอท่าตูม โดยบริเวณพ้ืนที่ศึกษาได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ผ่านพ้ืนที่โครงการในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม ลมมรสุมที่พัดจากทิศใต้ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 
และลมมรสุมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปี ท้าให้พ้ืนที่ศึกษาได้รับ
อิทธิพลจากลมที่พัดผ่านโครงการในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนที่โครงการ แต่ระบบ
บ้าบัดน้้าเสียของโครงการอยู่ทางด้านทิศตะวันตกซ่ึงไม่ได้อยู่ในแนวทิศทางลมที่พัดผ่านพ้ืนที่โครงการ 

นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการด้าเนินการในทางป้องกันโรงงานผลิตน้้าตาลได้ก้าหนด
มาตรการในการควบคุมดูแลระบบบ้าบัดน้้าเสีย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งก้าเนิดมลพิษ และประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทและขนาดเป็น
แหล่งก้าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยากาศ เพ่ือป้องกัน
และลดผลกระทบดังกล่าว โครงการจึงได้ก้าหนดแนวทางการป้องกันกลิ่นจากระบบบ้าบัดน้้าเสีย  ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ก) ไม่ระบายน้้าทิ้งออกนอกบริเวณพ้ืนที่โรงงานและแหล่งน้้าสาธารณะ 

ข) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ในการควบคุมระบบบ้าบัดมลพิษทางน้้าให้สอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ค) ตรวจสอบการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย และอุปกรณ์ของระบบเป็นประจ้า 
ทุกเดือน 

ง) จัดท้าบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ้าบัดน้้าเสียให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดท้าบันทึกรายละเอียด และรายงาน
สรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย พ.ศ. 2555 

  (4) การจัดการกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ส้าหรับการดูแลและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัด
น้้าเสียในส่วนของการขุดลอกตะกอน โครงการก้าหนดให้มีการขุดลอกตะกอนในแต่ละบ่อ เพ่ือรักษา
ประสิทธิภาพของระบบโดยท้าการขุดลอกตะกอนทุก ๆ ปี โดยตะกอนที่ลอกขึ้นมาจะท้าการวิเคราะห์ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ก่อนส่งก้าจัดหรือ 
น้ากลับไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในบริเวณโรงงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  (5) การจัดการน้ าทิ้ง โครงการได้จัดให้มีบ่อพักน้้าทิ้งภายหลังผ่านการบ้าบัดของระบบบ้าบัด 
น้้าเสีย โดยออกแบบค่าความลึกของบ่อพักน้้าทิ้งให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณน้้าทิ้งที่ผ่านการ
บ้าบัด ทั้งนี้น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดด้วยระบบบ้าบัดน้้าเสียจะต้องมีลักษณะสอดคล้องตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 โครงการจะ
น้าน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจากบ่อพักน้้าทิ้งกลับไปใช้ประโยชน์เพ่ือน้าไปใช้รดพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ
ซ่ึงจะสูบน้้าทิ้งใส่รถบรรทุก เพ่ือน้าน้้าทิ้งมาใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่โครงการโดยการน้าไปรดน้้าต้นไม้ภายใน
พ้ืนที่สีเขียว ฉีดพรมชานอ้อย และฉีดพรมข้ีเถ้า เป็นต้น ดังนั้นเห็นได้ว่าโครงการไม่ได้มีการระบายน้้าทิ้งออกสู่
ภายนอกโครงการแต่อย่างใด  
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  (6)  การป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้ าใต้ดินและน้ าผิวดิน โดยก้าหนดให้มีการรองก้นบ่อ
และขอบบ่อด้วยพลาสติก HDPE หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเพ่ือป้องกันการรั่วโดยก้าหนดให้มีการ
ออกแบบขอบบ่อบ้าบัดน้้าเสียต่าง ๆ มีความลาดอย่างน้อย 1 : 2 (แนวดิ่ง : แนวราบ) อีกทั้งเพ่ือเป็นการ 
เฝ้าระวังผลกระทบ โครงการก้าหนดให้มีบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) จ้านวน 4 บ่อ ได้แก่ บริเวณ
ทิศเหนือของระบบบ้าบัดน้้าเสีย (UW1) บริเวณทิศตะวันออกของบ่อคอนเดนเซอร์ 2 (UW2) บริเวณทิศใต้
ของบ่อหน่วงน้้าฝน (UW3) และบริเวณทิศตะวันตกของแปลงอ้อยสาธิต (UW4) และพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล จ้านวน 2 บ่อ ได้แก่ บริเวณทิศเหนือของพ้ืนที่ลานกองชานอ้อย (UW1) และบริเวณทิศใต้ของพ้ืนที่
ลานกองชานอ้อย (UW2) ดังนั้นในภาพรวมของพ้ืนที่ทั้งหมดจะมีบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) 
จ้านวน 6 บ่อ โดยดัชนีที่ท้าการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) 
คลอไรด์ (Cl) ฟลูออไรด์ (Fluoride) ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness) ซีโอดี (COD) ไนเตรต (NO3) 
ซัลเฟต (SO4) เหล็ก (Fe) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) สารหนู (As) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6) 
แมงกานีส (Mn) ปรอท (Hg) นิคเกิล (Ni) และซีลีเนียม (Se) เพ่ือเฝ้าระวังการปนเปื้อนของมลพิษลงสู่น้้าใต้
ดินซึ่งการก้าหนดจุดติดตามตรวจสอบสอดคล้องกับทิศทางการไหลของน้้าผิวดิน ซึ่งกิจการและประเภทการ
ด้าเนินการของโครงการไม่ได้อยู่ในประเภทผู้ประกอบกิจการโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงควบคุมการ
ปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ซึ่งต้องตรวจสอบคุณภาพดิน และน้้าใต้ดิน การ
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการก้าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดิน และน้้าใต้ดิน และการ
ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน ดังนั้นโอกาสรั่วซึมไปปนเปื้อนน้้าใต้ดินและแหล่งน้้าธรรมชาติจึงอยู่
ในระดับต่้า 

 เมื่อพิจารณารายละเอียดการประเมินผลกระทบในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความเพียงพอของระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย ประสิทธิภาพของการบ้าบัดน้้าเสีย การจัดการน้้าทิ้ง และการป้องกันการรั่วของบ่อบ้าบัดน้้าเสีย 
พบว่า โรงงานผลิตน้้าตาลสามารถบริหารจัดการน้้าเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจากการวิเคราะห์
ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของ
ผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบ
ระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่
เกิดข้ึนสามารถปอ้งกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 
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5.5 ผลการศึกษาด้านทรัพยากรชีวภาพบนบก  

1) ระยะก่อสร้าง 

บริเวณพ้ืนที่ศึกษาโดยส่วนใหญ่มีสภาพการใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างรอการ
พัฒนา จึงไม่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ส้าคัญ รวมทั้งไม่มีสัตว์ป่าหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ และไม่มีสัตว์ขนาดใหญ่
หรือสัตว์ที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ โดยมีการใช้ที่ดินในการท้านาข้าวเป็นหลัก มีพรรณไม้ยืนต้น
เจริญเติบโตกระจัดกระจาย ประกอบกับในระยะก่อสร้างโครงการได้ก้าหนดพ้ืนที่ในการปรับถมหน้าดินและ
ได้ก้าหนดมาตรการในการลดผลกระทบจากฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง และระยะเวลาในการ
ด้าเนินการเพียงปรับถม 6 เดือน อีกทั้งเมื่อพิจารณาการจัดการหรือควบคุมมลพิษตามข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม และมีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังที่กล่าวแล้วจากหัวข้อก่อนหน้านี้ ท้า
ให้การก่อสร้างโครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเพียงเล็กน้อย เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและ
ระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดข้ึนสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น การด้าเนินงาน
ในระยะด้าเนินการคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกภายนอกโครงการในระดับต่้า 

2) ระยะด าเนินการ 

ส้าหรับบริเวณพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร พบว่า ทรัพยากรป่าไม้บริเวณพ้ืนที่โครงการมี
ลักษณะนิเวศแบบเกษตรกรรม โดยมีการใช้ที่ดินในการท้านาข้าวเป็นหลัก มีพรรณไม้ยืนต้นเจริญเติบโต
กระจัดกระจาย ทั้งที่เป็นพรรณไม้ที่ปลูกขึ้นและพรรณไม้ดั้งเดิม โดยเฉพาะตามแนวคันนาและตามแนว
ระหว่างแปลงเพาะปลูกในแต่ละเกษตรกรที่เป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นการแสดงอาณาเขต ท้าให้มีจ้านวนชนิดและ
ปริมาณมากกว่าปกติ นอกจากนี้ยังพบพรรณไม้โดยเฉพาะไม้ยืนต้น (tree) เจริญเติบโตกระจัดกระจายใน
แปลงเพาะปลูกด้วย  

ทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณพ้ืนที่โครงการปัจจุบันมีสภาพเป็นพ้ืนที่เปิดโล่งในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
สภาพพ้ืนที่ทั้งหมดไม่พบว่ามีสภาพเป็นป่าไม้หลงเหลืออยู่ ส่วนโดยรอบพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม มีชุมชนสลับอยู่บ้าง สัตว์ที่ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่เป็นนกในกลุ่มนกทุ่ง  ซึ่งหากิน
ในพ้ืนที่โล่งและใกล้กับแหล่งน้้า ส้าหรับสัตว์ในกลุ่มอ่ืนนั้นพบว่ามีอยู่น้อย อย่างไรก็ตามพบว่ามีพ้ืนที่ที่เป็น
แนวเขาทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ปกคลุมอยู่เป็นกลุ่ม ๆ 
ท้าให้สัตว์ป่าได้มีที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่พบว่าสัตว์ที่ออกไปหากินในบริเวณพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
แล้วกลับเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ป่าไม้ ด้วยเหตุนี้สัตว์ป่าซึ่งกระจายอยู่ในแต่ละพ้ืนที่นั้นจึงไม่แตกต่าง
กัน จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบ
และระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น จึงคาดว่าการ
ด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะด้าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกใน
ระดับต่้า 
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5.6 ผลการศึกษาด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ า  

1) ระยะก่อสร้าง 

บริเวณพ้ืนที่ศึกษาโดยส่วนใหญ่มีสภาพการใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม รวมทั้งการด้าเนินการ
ก่อสร้างโรงงานอยู่ในขอบเขตของพ้ืนที่โครงการไม่มีการลุกล้้าล้าน้้าหรือสร้างสิ่งกีดขวางล้าน้้าสาธารณะที่จะ
ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้้าแต่อย่างใด อีกทั้งเมื่อพิจารณาการจัดการหรือควบคุมมลพิษตามข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังที่กล่าวแล้วจากหัวข้อก่อน
หน้านี้ เช่น ก้าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มีห้องส้วม/ห้องน้้าชั่วคราวพร้อมทั้งระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูป
หรือจัดให้มีห้องสุขาแบบเคลื่อนที่อย่างเพียงพอพร้อมทั้งให้รวบรวมน้้าเสียข้างต้นส่งให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปก้าจัด ทั้งนี้เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อแหล่งน้้าของพ้ืนที่ การก้าหนดให้มี
การคัดแยกขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ก่อนน้าไปจัดเก็บในพ้ืนที่จัดเก็บขยะของโรงงานผลิต
น้้าตาล  เป็นต้น ท้าให้การก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพเพียงเล็กน้อยและเป็นช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ หรือมีขอบเขตของผลเสียในวงจ้ากัด  จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของ
ผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ใน
ระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและ
แก้ไขด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น จึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะ
ก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้้าในระดับต่้า 

2) ระยะด าเนินการ 

การศึกษาความหลากชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตในน้้า (ระบบนิเวศน์สัตว์น้้า) ได้แก่ แพลงก์
ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน เพ่ือวิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อนิเวศวิทยาทางน้้าจากการด้าเนินโครงการ โดยด้าเนินการศึ กษาจ้านวน 3 จุด 
ประกอบด้วย คลองเซียมบริเวณใกล้พื้นที่โครงการ (Bio1) คลองเซียมบริเวณใกล้กับทางหลวงหมายเลข 202 
(Bio2) และคลองเซียมบริเวณใกล้กับวัดสว่างอาราม (Bio3) เพ่ือศึกษาความหลากชนิดและปริมาณของ
สิ่งมีชีวิตในน้้า (ระบบนิเวศน์สัตว์น้้า) พบว่า แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) มี 3 ดิวิชั่น (Division) 4 
คลาส (Class) 10 วงศ์ (Family) รวม 25 ชนิด มีความหนาแน่น 8,261,200 เซลล์/ลบ.ม. โดยแพลงก์ตอน
พืชที่พบมากที่สุดในดิวิชั่น Chlorophyta และพบหนาแน่นมากที่สุด คือ Pleurotaenium trabecula 
(5 ,233 ,600 เซลล์/ลบ.ม.) ส้าหรับแพลงก์ตอนสัตว์  (Zooplankton) พบ  3 ไฟลัม (Phylum) ได้แก่ 
Arthropoda, Protozoa และ Rotifera มีความหนาแน่น 463,300 เซลล์/ลบ.ม. โดยแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบ
มากที่สุดอยู่ในกลุ่มโปรโตซัว (Protozoa) 10 ชนิด มีและพบหนาแน่นมากที่สุด คือ Centropyxi ecornis 
(85,000 เซลล์/ลบ.ม.) เมื่อพิจารณาการด้าเนินงาน/กิจกรรมของโครงการ พบว่า มลพิษที่อาจเกิดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ น้้าใช้ และเสียง ส้าหรับด้านมลพิษทางน้้าโครงการมีการจัดการน้้าทิ้งที่ผ่านการ
บ้าบัดแล้วจะน้าไปใช้ประโยชน์จึงไม่มีการระบายน้้าทิ้งออกสู่ภายนอก จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความ
รุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความ
รุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกัน
และแก้ไขด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น จึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะ
ด้าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้้าในระดับต่้า 
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5.7 ผลการศึกษาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดและพ้ืนที่ตั้งโครงการจะพิจารณาในส่วนของข้อก้าหนด
ของกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การด้าเนินการของโครงการสอดคล้องกับข้อก้าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1)   ข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

ท้าเลที่ตั้งโครงการโรงงานผลิตน้้าตาลจากการตรวจสอบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในหมวดที่ 1 ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคาร และ
ลักษณะภายในโรงงาน ในข้อก้าหนดข้อ 2 ห้ามตั้งโรงงานจ้าพวกที่ 3 ในบริเวณดังต่อไปนี้ 

(1) บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพ่ือการพักอาศัย 

(2) ภายในระยะ 100 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ท้าการงานของหน่วยงานของรัฐและให้หมายความ 
รวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามท่ีคณะรัฐมนตรีก้าหนด 

โดยรัศมีโดยรอบที่ตั้งโครงการอยู่ห่างจากวัดส้าโรงส้มโฮง ประมาณ 595 เมตร ชุมชนบ้านส้มโฮง 
อยู่ห่างจากพ้ืนที่โครงการประมาณ 610 เมตร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประมาณ 1,755 เมตร จากข้อก้าหนด
ดังกล่าวข้างต้นพบว่าบริเวณท่ีตั้งโครงการไม่ขัดกับข้อก้าหนดกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)  

2)   ข้อก าหนดผังเมืองรวม  

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 134 ตอน 44ก วันที่ 19 เมษายน 2560 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในแนวเขต
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ ซึ่งเมื่อท้าการตรวจสอบพ้ืนที่ตั้งโครงการจากส้านักงานโธยาธิการและผังเมือง
รวมจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าพ้ืนที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ในที่ดินบริเวณหมายเลข 3.4 ก้าหนดไว้เป็นเขตสีเขียว ให้
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทนี้ก้าหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถานศาสนา สถานบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ส้าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ด้าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่
ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่โรงงานสี ฝัด หรือขัดข้าว ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือกิจการตามที่ก้าหนด ดังนี้ 

(1) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจ้าพวกท้ายกฎกระทรวงนี้  
(ผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560) 

(2) คลังน้้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือการจ้าหน่าย 

(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทประเภทโรงเก็บ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง 

(4) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.1 
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(5) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่
อาศัย และมีพ้ืนที่ไม่เกินร้อยละ 15 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 

3)   ข้อก าหนดการควบคุมอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  

จากการตรวจสอบอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่เพ่ือประกอบกิจการโรงงานน้้าตาล ล้าดับที่ 11 
และกิจการโรงงานไฟฟ้า ล้าดับที่ 88 ของโครงการจากกรมโยธาธิการและผังเมือง อ้างถึงหนังสือกรมโยธาธิ
การและผังเมือง (ท่ี มท 0710/7945 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562) มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) กรณีท่ีจะพิจารณาว่าอาคารใดจะเข้าข่ายเป็นอาคารสูงหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาตามค้านิยาม
และเจตนารมณ์ของค้าว่า “อาคารสูง” ประกอบกัน กล่าวคือ จากนิยาม “อาคารสูง” ตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2543 ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ที่ก้าหนดว่า “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมีความ
สูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนที่ดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส้าหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาดระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด โดยอาคารสูงต้องจัดให้มี
ระบบป้องกันเพลิงไหม้ เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ลิฟต์ดับเพลิง ทางหนีไฟทางอากาศ บันไดหนีไฟ
อย่างน้อย 2 บันได ตลอดจนระบบบ้าบัดน้้าเสียและระบบระบายทิ้ง ระบบประปา ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
ระบบลิฟต์ ฯลฯ เพ่ือให้คนที่ใช้สอยในลักษณะอาคารในความหมายทั่วไป เช่น ตึก บ้าน โรงเรือน และมีคน
เข้าไปใช้สอยเป็นปกติวิสัย ดังนั้น หากอาคารใดที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้เป็นปกติวิสัยและมีความ
สูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไปโดยการวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส้าหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ก็จะเป็นอาคารสูงตาม
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 

(2) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ได้ก้าหนดค้านิยาม “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่ง
ชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพ้ืนที่
รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัด
ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส้าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพ้ืนที่ดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด จากค้านิยามข้างต้น แม้กฎหมายมิได้บัญญัติว่า อาคาร
ขนาดใหญ่จะต้องเป็นอาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ แต่เมื่อพิจารณาตามค้านิยามแล้วจะเห็นได้
ว่า กฎหมายมีเจตนารมณ์ให้อาคารขนาดใหญ่ต้องเป็นอาคารที่มีบุคคลเข้าไปอยู่หรือเข้าใช้สอยตามปกติทั่วไป
เป็นปกติสัยรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรือเป็นอาคารที่มีความ
สูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป และมีพ้ืนที่อาคารบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ตามปกติทั่วไปเป็นปกติวิสัยรวมกัน
ทุกชั้นหรือชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของ
อาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่กอ่สร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส้าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
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จากรายละเอียดข้อก้าหนดข้างต้น โรงงานผลิตน้้าตาล ของบริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ตั้งอยู่
ในพ้ืนที่ต้าบลโนนสวรรค์ อ้าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจากการตรวจสอบประเภท ชนิด และจ้าพวก
ของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560 ที่
ก้าหนดไว้เป็นเขตสีเขียว เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มิได้เข้าข่ายประเภทหรือชนิดของ กิจการ
โรงงานน้้าตาล ล้าดับที่ 11 และกิจการโรงงานไฟฟ้า ล้าดับที่ 88 ดังนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึง
ไม่ขัดต่อข้อก้าหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

4)   การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 

ส้าหรับกิจกรรมระยะก่อสร้างจะด้าเนินการเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่โครงการจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมซึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม ทั้งนี้ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมซึ่งเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมประเภทพืชไร่และพืชสวนของเจ้าของดั้งเดิมมาเป็นของบริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวแม้ว่าจะสร้างมูลค่าให้กับที่ดินให้เพ่ิมขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ได้เริ่มสร้างความขัดแย้งกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบตามไปด้วย ดังนั้น หากมองเฉพาะผลกระทบทางบวกอาจเป็นไปได้ว่าการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ส่งผลกระทบในทางบวกต่อมูลค่าของที่ดินในเชิงปริมาณ 
แต่ขณะเดียวกันในเชิงความขัดแย้งกับพ้ืนที่โดยรอบก็ไม่อาจเป็นผลกระทบในเชิงคุณภาพที่มิอาจประเมินค่า
ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น ในทางทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจะพบได้ว่าพ้ืนที่ตั้งโครงการ
มิได้เป็นพ้ืนที่ที่รัฐมีนโยบายส่งเสริมให้เป็นพ้ืนที่ที่มีการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองหรืออุตสาหกรรม  
แต่เนื่องจากเป็นความสมัครใจลงทุนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ด้วยการลงทุนของโครงการ
เองตั้งแต่แรก ซึ่งจะแตกต่างจากอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าการขยายตัวของ
ชุมชนหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อาจเปลี่ยนแปลงตามมามิได้เกิดจากการเริ่มพัฒนา
โรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลแต่ประการใด แต่เกิดจากการขยายตัวตามแนวทางหลวงหมายเลข 
202 หรือเรียกว่า Ribbon Development ซึ่งเป็นลักษณะการขยายตัวของชุมชนหรือการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวเส้นทางคมนาคม ซึ่งหากจะพิจารณาแล้วอาจส่งผลกระทบต่อการวางแผนและการ
ลงทุนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของชุมชนในระยะยาวได้  

แต่ประเด็นหนึ่งซึ่งอาจเป็นผลกระทบที่ตามมาในทางอ้อม คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของชุมชนที่อาจมีรายได้ที่แน่นอนขึ้นเนื่องจากการปลูกอ้อยนั้นมีการคุ้มครองและก้าหนดราคาโดยรัฐ 
ซึ่งการมีโรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล อาจท้าให้เกิดผลกระทบในด้านการเปลี่ยนแปลงประเภทของ
พืชที่เกษตรกรเคยปลูกพืชประเภทอ่ืน เช่น ข้าว มันส้าปะหลัง เปลี่ยนไปเป็นการปลูกอ้อยมากขึ้น แต่อย่างไร
ก็ตาม ในการส่งเสริมการปลูกอ้อยโครงการจะก้าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขพ้ืนที่ส่งเสริมให้มีความชัดเจน เพ่ือป้องกัน
การแย่งพ้ืนทีป่ลูกข้าว ซึ่งในประเด็นดังกล่าวจะกล่าวอีกครั้งในหัวข้อผลกระทบด้านการเกษตรกรรมต่อไป 

ประเด็นส้าคัญอีกประการหนึ่งของผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การขยายตัวของภาค
พาณิชยกรรมและการบริการในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงซึ่ง ได้แก่ บริเวณชุมชนใกล้เคียงกับโครงการ ประมาณ 1 
กิโลเมตร ได้แก่ ชุมชนบ้านส้มโฮง และชุมชนบ้านโนนใหม่ เป็นต้น โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบ
ทางอ้อมที่เกิดจากการขยายตัวของภาคพาณิยกรรมและการบริการที่ตามมา เช่น การขยายตัวเรื่องสถาบัน
การเงิน (ธนาคาร) การขยายตัวด้านสินค้าเกษตรและวัสดุเกษตร การโรงแรมเพ่ือรองรับนักลงทุนและผู้ติดต่อ
กับโรงงาน เป็นต้น ซึ่งการขยายตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเด็นนี้ จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชนจะต้อง
ขยายตัวให้ทันกับเหตุการณ์  
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อย่างไรก็ตาม โครงการจะได้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นและประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการขยายตัวของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความ
รุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความ
รุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง (4)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 4 หรือมีผลกระทบระดับปาน
กลางที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ้าเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมจากมาตรการปกติและมี
มาตรการติดตามตรวจสอบ ดังนั้น จึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ
ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับปานกลาง 

5.8 ผลการศึกษาด้านคมนาคม  

 การประเมินผลกระทบด้านคมนาคมได้ท้าการรวบรวมข้อมูลปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 
202, 214, 219, 2040, 2269 และ 2392 ทั้งนี้ การศึกษาปริมาณการจราจรของเส้นทางข้างต้นในปัจจุบัน 
(ก่อนเปิดด้าเนินโครงการ) จะอ้างอิงตามข้อมูลรายงานปริมาณจราจรบนทางหลวงของส้านักอ้านวยความ
ปลอดภัย กรมทางหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 เนื่องจากมีการตรวจนับปริมาณพาหนะที่ใช้งานเส้นทาง
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทที่ปรึกษาฯ มีการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจนับปริมาณจราจรบนเส้นทางหลวง
หมายเลข 202, 2269 และ 2040 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยถือเป็นตัวแทนของการจราจรใน
ธรรมดา และวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยถือเป็นตัวแทนของการจราจรในวันหยุด  ทั้งนี้เนื่องจาก
พาหนะแต่ละชนิดส่งผลกระทบต่อสภาพจราจรแตกต่างกัน ดังนั้นการรวมปริมาณพาหนะทั้ง 12 ชนิด จึงต้อง
แปลงหน่วยปริมาณพาหนะให้อยู่ในหน่วยที่เทียบเท่ากันได้ที่เรียกว่า passenger car unit (PCU/วัน) ซึ่งเป็น
หน่วยเทียบเท่ากับรถยนต์ส่วนบุคคล ส้าหรับการแปลงปริมาณพาหนะแต่ละชนิดจากหน่วย คัน/วัน มาเป็น
หน่วย PCU/วัน เป็นการน้าปริมาณพาหนะแต่ละชนิดคูณด้วยตัวแปลงหน่วยที่เรียกว่า passenger car 
equivalents (PCEs) ส้าหรับค่าตัวแปลงหน่วยของยานพาหนะแต่ละชนิดแสดงดังตารางท่ี 5.8-1 

ตารางท่ี 5.8-1 ตัวแปลงหน่วยหรือ passenger car equivalents (PCEs) ของยานพาหนะแต่ละชนิด 

ชนิดของยานพาหนะ 
passenger car equivalents 

(PCEs) 
1. รถจักรยานยนต์และรถสามลอ้ 0.333 
2. รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ 0.333 
3. รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถน่ังเกิน 7 คน และรถบรรทุกขนาดเล็ก 4 ล้อ 1.0 
4. รถโดยสารขนาดเลก็ รถโดยสารขนาดกลาง  1.5 
5. รถบรรทุกขนาดกลาง 6 ล้อ และรถโดยสารขนาดใหญ ่ 2.1 
6. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ รถบรรทุกพ่วง และรถบรรทุกกึ่งพว่ง 2.5 

ที่มา :  รายงานการวิเคราะห์ค้านวณ ดชันีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจร (ส้านักอ้านวยความปลอดภยั  
กรมทางหลวง, 2560) 

ส้าหรับเกณฑ์บ่งชี้สภาพจราจรของแต่ละเส้นทางว่ามีความหนาแน่นหรือเบาบางเพียงใดจะอ้างอิงจาก
ค่าอัตราส่วนระหว่างวีต่อซี (V/C Ratio) หมายถึงอัตราส่วนระหว่างปริมาณพาหนะ หมายถึง อัตราส่วนระหว่าง
ปริมาณพาหนะ (V; คัน/ชั่วโมง) หารด้วยความสามารถในการรองรับปริมาณพาหนะของแต่ละเส้นทาง 
(C : คัน/ชั่วโมง) ส้าหรับเกณฑ์บ่งชี้สภาพจราจรแสดงดังตารางที่ 5.8-2 และเกณฑ์การบ่งชี้ความสามารถใน
การรองรับปริมาณพาหนะของแต่ละเส้นทาง (Capacity; C) จะอ้างอิงตามรายงานการวิเคราะห์ค้านวณ ดัชนี
การจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจร (ส้านักอ้านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2561) โดยขึ้น 
อยู่กับปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ความกว้างของช่องจราจร ความกว้างของไหล่ทาง สภาพทั้งสองข้างทาง 
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ปริมาณจราจรของรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ขนาดใหญ่ เป็นต้น (ค่าความสามารถในการรองรับปริมาณรถ
ของแต่ละเส้นทางที่เก่ียวข้องกับการขนส่งของโครงการ แสดงดังตารางท่ี 5.8-3) ทั้งนี้ จากการประเมินสภาพ
จราจรก่อนและหลังด้าเนินโครงการ การค้านวณหาสัดส่วนค่าวีต่อซี (สภาพของถนน) ทั้งในช่วงทั้งในชั่วโมง
เร่งด่วนและนอกชั่วโมงเร่งด่วนของเส้นทางหลวงหมายเลข 202 , 214, 219, 2040, 2269 และ 2392 
สามารถสรุปไดด้ังนี้ 

ตารางท่ี 5.8-2 เกณฑ์บ่งชี้สภาพจราจรอ้างอิงตามค่า V/C Ratio 
ระดับ สภาพที่ประเมินการจราจร V/C Ratio 

A ปริมาณจราจรต่้า รถสามารถว่ิงด้วยความเร็วสูงสุดที่ไม่ถูกจ้ากัด ปริมาณความหนาแน่นต่้า และ
รถสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระในกระแสจราจร ผู้ขับขี่สามารถคงระดับความเร็วตามที่
ต้องการได้โดยไม่เกิดความล่าช้า 

0.00-0.60 

B ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจ้ากัดเล็กน้อย ความล่าช้าที่เกิดขึ้น 
ไม่สร้างความล้าบากและความเครียดต่อผู้ขับข่ี 

> 0.61-0.70 

C ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจ้ากัดมากขึ้นด้วยปริมาณการจราจรที่
เพิ่มขึ้น ความเร็วในการขับข่ียังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่สภาพบริเวณสัญญาณไฟหรือความยาว
ของแถวอาจก่อให้เกิดความล่าช้าได้ 

> 0.70-0.80 

D ปริมาณการจราจรไม่คงตัว และถูกจ้ากัดความเร็วในการเคลื่อนตัวจากระดับความเร็วท่ีต้องการ 
ขาดความสะดวกสบายในการสัญจร การเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจรเพียงเล็กน้อยสามารถ
ก่อให้เกิดความล่าช้าได้มากข้ึน แต่ยังอยู่ในระดับที่พอใช้ 

> 0.80-0.90 

E ปริมาณจราจรไม่คงตัวและเกิดการหยุดชะงักเป็นระยะสั้นๆ ความเร็วในการขับขี่ถูกจ้ากัดเป็น
ครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามของความเร็วสูงสุด ความหนาแน่นของการจราจรสูงขึ้น ความยาวของ
แถวมีมากข้ึนซึ่งเป็นสาเหตุหลักท่ีก่อให้เกิดความล่าช้า 

> 0.90-1.00 

F สภาพการจราจรติดขัด เกิดความล่าช้าบริเวณทางแยกสัญญาณไฟ ความเร็วลดต่้าลงอย่างมาก 
และเกิดการหยุดชะงักเป็นระยะเวลาสั้นหรือยาวเนื่องจากเป็นการจราจรก่อนท่ีจะติดขัด 

> 1.00 

ที่มา : Highway Capacity Manual, 2000 

1) ระยะก่อสร้าง 

(1) เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนของ ปี พ.ศ. 2563-2564 ในระยะก่อสร้าง 
พบว่า ก่อนเปิดด้าเนินโครงการทางหลวงหมายเลข 202 ที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง และคนงาน
ก่อสร้าง มีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C 
Ratio เท่ากับ 0.29-0.31) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมข้ึนในช่วงระยะก่อสร้าง พบว่า  
ช่วงระยะก่อสร้างไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจร 
ระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.32-0.34) 

(2) เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนของ ปี พ.ศ. 2563-2564 พบว่า ก่อนเปิดด้าเนิน
โครงการทางหลวงหมายเลข 202 ที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง มีสภาพการจราจร
อยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.43-0.45) และ
เมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นในช่วงระยะก่อสร้าง พบว่า ช่วงระยะก่อสร้างไม่ท้าให้
สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรระดับ A คือ มีปริมาณจราจร
ต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.46-0.48) แสดงดังตารางท่ี 5.8-4 
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ตารางท่ี 5.8-3 ความสามารถในการรองรับปริมาณพาหนะของแต่ละเส้นทางขนส่ง 

ทางหลวง 
จ านวน 

ช่องจราจร 
ความกว้าง 

ช่องจราจร (RL) 
ความกว้าง 

ไหล่ทาง (RC) 
ปริมาณพาหนะ 

2 ล้อ (RN) 
ปริมาณพาหนะ 
ขนาดใหญ่ (RJ) 

สภาพสองข้างทาง 
ของถนน (RI) 

ความสามารถ 
รองรับปริมาณ 
พาหนะ (C) 

1.ทางหลวงหมายเลข 202 หลักกิโลเมตรที่ 
145+122 (ล้าพังชู-ห้วยล้าเตา) 

2 กว้าง 3.5 เมตร 
∴ ค่า RL = 1 

กว้าง 1 เมตร 
∴ ค่า RC = 1 

%Mc = 7.18 
∴ ค่า RN = 0.949 

%HV = 18.74 
∴ ค่า RJ = 0.895 

ถนนนอกเขตเมือง 
∴ ค่า RI =0.9 

1,912 

2.ทางหลวงหมายเลข 202 หลักกิโลเมตรที่ 
180+122 (ห้วยล้าเตา-เกษตรวสิยั) 

2 กว้าง 3.5 เมตร 
∴ ค่า RL = 1 

กว้าง 1 เมตร 
∴ ค่า RC = 1 

%Mc = 3.04 
∴ ค่า RN = 0.978 

%HV = 27.86 
∴ ค่า RJ = 0.890 

ถนนนอกเขตเมือง 
∴ ค่า RI =0.9 

1,959 

3.ทางหลวงหมายเลข 214 หลักกิโลเมตรที่ 99+379 
(จตุรพักตรพมิาน-ห้วยพลับพลา) 

2 กว้าง 3.5 เมตร 
∴ ค่า RL = 1 

กว้าง 1 เมตร 
∴ ค่า RC = 1 

%Mc = 14.93 
∴ ค่า RN = 0.899 

%HV = 6.33 
∴ ค่า RJ = 0.948 

ถนนนอกเขตเมือง 
∴ ค่า RI =0.9 

1,918 

4.ทางหลวงหมายเลข 214 หลักกิโลเมตรที่ 63+153 
(ร้อยเอ็ด-จตุรพักตรพิมาน) 

2 กว้าง 3.5 เมตร 
∴ ค่า RL = 1 

กว้าง 1 เมตร 
∴ ค่า RC = 1 

%Mc = 5.44 
∴ ค่า RN = 0.961 

%HV = 9.90 
∴ ค่า RJ = 0.926 

ถนนนอกเขตเมือง 
∴ ค่า RI =0.9 

2,003 

5.ทางหลวงหมายเลข 219 หลักกิโลเมตรที่ 60+118 
(ยางสีสุราช-ห้วยพลับพลา) 

2 กว้าง 3.5 เมตร 
∴ ค่า RL = 1 

กว้าง 1 เมตร 
∴ ค่า RC = 1 

%Mc = 7.64 
∴ ค่า RN = 0.946 

%HV = 21.48 
∴ ค่า RJ = 0.891 

ถนนนอกเขตเมือง 
∴ ค่า RI =0.9 

1,896 

6.ทางหลวงหมายเลข 219 หลักกิโลเมตรที่ 69+218 
(จตุรพักตรพมิาน-ห้วยพลับพลา) 

4 กว้าง 3.5 เมตร 
∴ ค่า RL = 1 

กว้าง 1 เมตร 
∴ ค่า RC = 1 

%Mc = 8.01 
∴ ค่า RN = 0.943 

%HV = 16.62 
∴ ค่า RJ = 0.900 

ถนนนอกเขตเมือง 
∴ ค่า RI =0.9 

6,725 

7. ทางหลวงหมายเลข 219 บริเวณหลักกโิลเมตรที่ 
78+289 (ยางสีสุราช-ห้วยพลับพลา) 

4 กว้าง 3.5 เมตร 
∴ ค่า RL = 1 

กว้าง 1 เมตร 
∴ ค่า RC = 1 

%Mc = 5.92 
∴ ค่า RN = 0.958 

%HV = 23.10 
∴ ค่า RJ = 0.889 

ถนนนอกเขตเมือง 
∴ ค่า RI =0.9 

6,746 
 

8. ทางหลวงหมายเลข 2392 บริเวณหลักกโิลเมตรที่ 
5+000 (จัตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์)  

2 กว้าง 3.5 เมตร 
∴ ค่า RL = 1 

กว้าง 1 เมตร 
∴ ค่า RC = 1 

%Mc = 11.87 
∴ ค่า RN = 0.918 

%HV = 6.90 
∴ ค่า RJ = 0.944 

ถนนนอกเขตเมือง 
∴ ค่า RI =0.9 

1,951 

ที่มา   :  อ้างอิง ในการค้านวณความสามารถรองรับปริมาณพาหนะของทางหลวงแต่ละเส้นทาง (Capacity; C) จากรายงานการวิเคราะห์ค้านวณดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจร  
(ส้านักอ้านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2560) 
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ตารางท่ี 5.8-4 สภาพจราจรของเส้นทางต่าง ๆ ก่อนและหลังมีโครงการในชั่วโมงเร่งด่วนและนอกชั่วโมงเร่งด่วน 
ช่วงเวลาในการ

ประเมินผลกระทบ 
ช่วงเวลาในการ

ประเมินผลกระทบ 
ก่อนมีโครงการ หลังมีโครงการ 

V/C Ratio สภาพจราจร V/C Ratio สภาพจราจร 
1. ทางหลวงหมายเลข 202 หลักกิโลเมตรที่ 145+122 (ล าพังชู-ห้วยล าเตา) 
   ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 2563 (ระยะก่อสร้าง) 0.29 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.32 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 

2564 (ระยะก่อสร้าง) 0.30 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.33 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.30 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.53 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 

   ช่วงเวลาเร่งด่วน 2563 (ระยะก่อสร้าง) 0.30 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.33 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
2564 (ระยะก่อสร้าง) 0.31 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.34 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.45 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.68 ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคลื่อน

ตัวถูกจ้ากัดเล็กน้อย 
2. ทางหลวงหมายเลข 202 หลักกิโลเมตรที่ 180+122 (ห้วยล าเตา-เกษตรวสิัย) 
   ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 2563 (ระยะก่อสร้าง) 0.30 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.33 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 

2564 (ระยะก่อสร้าง) 0.31 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.34 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.31 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.53 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 

   ช่วงเวลาเร่งด่วน 2563 (ระยะก่อสร้าง) 0.43 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.46 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
2564 (ระยะก่อสร้าง) 0.43 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.46 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.45 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.68 ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการ 

เคลื่อนตัวถูกจ้ากัดเล็กน้อย 
3. ทางหลวงหมายเลข 214 หลักกิโลเมตรที่ 99+379 (จตุรพักตรพิมาน-ห้วยพลับพลา)  
   ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.11 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.12 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
   ช่วงเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.25 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.26 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
4. ทางหลวงหมายเลข 214 หลักกิโลเมตรที่ 63+153 (ร้อยเอ็ด-จตุรพักตรพิมาน)          
   ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.48 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.49 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
   ช่วงเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.71 ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคลื่อนตัว

ถูกจ้ากัดมาก 
0.72 ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการ 

เคลื่อนตัวถูกจ้ากัดมาก 
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 ตารางท่ี 5.8-4 (ต่อ) สภาพจราจรของเส้นทางต่าง ๆ ก่อนและหลังมีโครงการในชั่วโมงเร่งด่วนและนอกชั่วโมงเร่งด่วน 
ช่วงเวลาในการ

ประเมินผลกระทบ 
ช่วงเวลาในการ

ประเมินผลกระทบ 
ก่อนมีโครงการ หลังมีโครงการ 

V/C Ratio สภาพจราจร V/C Ratio สภาพจราจร 
5. ทางหลวงหมายเลข 219 หลักกิโลเมตรที่ 60+118 (ยางสีสุราช-ห้วยพลับพลา)  
   ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.16 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.18 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
   ช่วงเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.28 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.29 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
6. ทางหลวงหมายเลข 219 หลักกิโลเมตรที่ 69+218 (จตุรพักตรพิมาน-ห้วยพลับพลา)          
   ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.05 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.05 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
   ช่วงเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.09 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.09 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
7. ทางหลวงหมายเลข 219 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 78+289 (ยางสีสุราช-ห้วยพลับพลา) 
   ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.07 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.07 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
   ช่วงเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.10 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.11 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
8. ทางหลวงหมายเลข 2392 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 5+000 (จัตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์)          
   ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.17 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.24 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
   ช่วงเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.33 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.39 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอสิระ 
9. ทางหลวงหมายเลข 202 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 166+000 (ห้วยล าเตา-เกษตรพิสัย) วันท างาน  
   ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.15 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.22 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
   ช่วงเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.24 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.31 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
10. ทางหลวงหมายเลข 202 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 166+000 (ห้วยล าเตา-เกษตรพิสัย) วันหยุด          
   ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.14 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.22 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
   ช่วงเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.24 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.31 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
11. ทางหลวงหมายเลข 2392 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 23+000 (โนนใหม่-หนองคู) วันท างาน  
   ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.06 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.12 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
   ช่วงเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.15 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.21 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
12. ทางหลวงหมายเลข 2392 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 23+000 (โนนใหม่-หนองคู) วันหยุด          
   ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.08 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.10 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
   ช่วงเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.13 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.15 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
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 ตารางท่ี 5.8-4 (ต่อ) สภาพจราจรของเส้นทางต่าง ๆ ก่อนและหลังมีโครงการในชั่วโมงเร่งด่วนและนอกชั่วโมงเร่งด่วน 
ช่วงเวลาในการ

ประเมินผลกระทบ 
ช่วงเวลาในการ

ประเมินผลกระทบ 
ก่อนมีโครงการ หลังมีโครงการ 

V/C Ratio สภาพจราจร V/C Ratio สภาพจราจร 
13. ทางหลวงหมายเลข 2040 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2040 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 37+000 (มหาสารคาม-วาปีปทุม) วันท างาน  
   ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.17 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.18 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
   ช่วงเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.25 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.26 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
14. ทางหลวงหมายเลข 2040 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2040 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 37+000 (มหาสารคาม-วาปีปทุม) วันหยุด        
   ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.14 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.15 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
   ช่วงเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.22 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.23 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
15. ทางหลวงหมายเลข 2040 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 34+000 (มหาสารคาม-วาปีปทุม) วันท างาน  
   ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.19 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.20 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
   ช่วงเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.27 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.28 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
16. ทางหลวงหมายเลข 2040 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 34+000 (มหาสารคาม-วาปีปทุม) วันหยุด         
   ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.12 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.13 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
   ช่วงเวลาเร่งด่วน 2564 (ระยะด้าเนินการ) 0.19 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.20 ปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย, 2562
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2) ระยะด าเนินการ 

(1) เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินโครงการ ปี พ.ศ. 2564 
(กรณีที่มีก้าลังการผลิตสูงสุด 24,000 ตัน/วัน) พบว่า ก่อนเปิดด้าเนินการโครงการทางหลวงหมายเลข  
202, 214, 219, 2040, 2269 และ 2392 มีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถ
เคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.05-0.48) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่
เพ่ิมขึ้นภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินโครงการ พบว่า ภายหลังเปิดด้าเนินการไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มปีริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้
อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.05-0.53) 

(2) เมื่อสภาพจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินโครงการปี พ.ศ. 2564 (กรณีที่มี
ก้าลังการผลิตสูงสุด 24,000 ตัน/วัน) พบว่า ก่อนเปิดด้าเนินการเส้นทางส่วนใหญ่มีสภาพการจราจรอยู่ใน
ระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.09-0.45) และเมื่อ
พิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินโครงการ พบว่า เส้นทางส่วนใหญ่ 
ไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ  
มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.09-0.39)  

ยกเว้นสภาพจราจรบนทางหลวงหมายเลข 202 หลักกิโลเมตรที่ 145+122 (ล้าพังชู-ห้วย 
ล้าเตา) และหลักกิโลเมตรที่ 180+122 (ห้วยล้าเตา-เกษตรวิสัย) พบว่า ภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินโครงการมี
สภาพการจราจรอยู่ในระดับ B คือ มีปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจ้ากัดเล็กน้อย 
(V/C Ratio เท่ากับ 0.68) ส้าหรับสภาพจราจรบนทางหลวงหมายเลข 214 หลักกิโลเมตรที่ 63+153 
(ร้อยเอ็ด-จตุรพักตรพิมาน) พบว่า ก่อนเปิดด้าเนินการมีสภาพจราจรอยู่ในระดับ C ปริมาณจราจรคงตัว แต่
ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจ้ากัดมาก (V/C Ratio เท่ากับ 0.71) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจาก
ปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินโครงการ พบว่า ไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ C ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการ
เคลื่อนตัวถูกจ้ากัดมาก (V/C Ratio เท่ากับ 0.71) 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าความสามารถของถนนจะรองรับได้หรือไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม 
มากนัก แต่เนื่องจากมีจ้านวนรถยนต์/รถบรรทุกเพ่ิมขึ้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อการด้ารงชีวิต เนื่องจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทาง กรณีที่รถบรรทุกขนาดใหญ่จ้านวนมากสัญจร
ผ่านชุมชนอาจก่อให้เกิดการแย่งผิวจราจรและเกิดปัญหาการจราจรติดขัดตามแยกต่างๆ ที่ จะเข้าสู่โครงการ
และเกิดความวิตกในการใช้เส้นทาง 

ทั้งนี้  เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านคมนาคมที่เกิดจากโครงการได้ก้าหนดมาตรการด้าน
คมนาคมขนส่งเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโครงการให้มากที่สุด จึงได้ก้าหนดให้มีมาตรการ
ในการจ้ากัดความเร็วของยานพาหนะที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงก่อสร้างและการขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) 
สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้ รวมถึงยานพาหนะของพนักงานที่วิ่งภายในโครงการในระยะด้าเนินการ
และกวดขันพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น (07.00-09.00 และ 15.00-17.00 น.) 
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5.9 ผลการศึกษาด้านการใช้น้ า  

 1) ระยะก่อสร้าง น้้าใช้ในระยะก่อสร้างแบ่งตามลักษณะกิจกรรมการใช้ได้ 2 ประเภท คือ น้้าใช้ 
เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง และน้้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง โดยการก่อสร้างโรงงานผลิต
น้้าตาลคาดว่ามีคนงานสูงสุด (ในบางช่วงด้าเนินการก่อสร้างร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล) ประมาณ 600 คน ทั้งนี้
ด้าเนินการก่อสร้างในช่วงเดียวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล มีความต้องการใช้น้้าสูงสุดในส่วนนี้ประมาณ 42 ลูกบาศก์
เมตร/วัน (ค้านวณจากอัตราการใช้น้้า 70 ลิตร/คน-วัน อ้างอิงจาก เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, การออกแบบ
ระบบท่ออาคารและสิ่งแวดล้อมอาคาร, พ.ศ. 2537) โดยน้้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างจะใช้น้้าจากบ่อเก็บน้้า
ดิบของโรงงานผลิตน้้าตาล เนื่องจากการเริ่มด้าเนินการก่อสร้างจะมีการปรับถมพ้ืนที่โดยเป็นการขุดบ่อเก็ บ
น้้าดิบเพ่ือน้าดินที่ขุดมาปรับถมพ้ืนที่ ดังนั้นจึงสามารถใช้น้้าในกิจกรรมการก่อสร้างจากบ่อเก็บน้้าดิบของ
โรงงานผลิตน้้าตาลได้ ส้าหรับน้้าใช้ก่อสร้างนั้นมีปริมาณการใช้ในแต่ละวันขึ้นอยู่กับกิจกรรมการก่อสร้าง 
ปริมาณน้้าใช้ในช่วงก่อสร้าง ประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการได้ก้าหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้
จัดเตรียมน้้าในช่วงก่อสร้างทั้งหมดให้มีความเพียงพอ ส่วนน้้าดื่มของคนงานก่อสร้างจะใช้น้้าดื่มบรรจุขวดซึ่ง
ก้าหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหามาใช้อย่างเพียงพอเช่นกัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรง
ของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่
ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและ
แก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 

 2) ระยะด าเนินการ ความต้องการน้้าใช้ส่วนใหญ่ของโรงงานผลิตน้้าตาลจะใช้ในกระบวนการผลิต
น้้าตาล แต่เนื่องจากโครงการมีโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันและมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกัน 
ส้าหรับน้้าใช้โรงงานผลิตน้้าตาลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสรรน้้าดิบ เนื่องจากที่ตั้งโรงงานผลิตน้้าตาลและ
โรงไฟฟ้าชีวมวล มีขนาดพ้ืนที่ขนาดใหญ่จึงสามารถรวบรวมน้้าฝนที่ตกในพ้ืนที่มาใช้ในกระบวนการผลิตของ
โครงการได้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนกิจการของโรงไฟฟ้าชีวมวลและลดความซ้้าซ้อนของการลงทุนจากความ
พร้อมของระบบสาธารณูปโภคที่ต้องด้าเนินการก่อสร้าง โดยน้้าฝนที่รวบรวมจากภายในพ้ืนที่จะถูกกักเก็บ
น้้าฝนไว้ภายในบ่อเก็บน้้าดิบ ก่อนส่งน้้าดิบไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวล ส่วนระบบผลิตน้้าประปาที่ผลิตให้กับ
โรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งนี้ ส้าหรับ
การศึกษาความต้องการใช้น้้าและศักยภาพแหล่งน้้าในภาพรวมของพ้ืนที่นั้นโรงงานผลิตน้้าตาลได้ด้าเนินการ
ศึกษาให้ครอบคลุมกิจกรรมการใช้น้้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมด้วย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ความต้องการใช้น้ าของโรงงานผลิตน้ าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เมื่อพิจารณาข้อมูล
ปริมาณน้้าใช้ พบว่า โครงการมีความต้องการใช้น้้าส้าหรับความต้องการใช้น้้าช่วงหีบอ้อยประมาณ 435 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ส้าหรับช่วงปิดหีบ (ช่วงขายไฟของโรงไฟฟ้าชีวมวล) ความต้องการใช้น้้าประมาณ 381 
ลูกบาศก์เมตร/วัน และช่วงปิดหีบ/ซ่อมแซมเครื่องจักร มีความต้องการใช้น้้าประมาณ 204 ลูกบาศกเ์มตร/วัน 

(2) ศักยภาพน้ าต้นทุนของพื้นที่ จากการรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่รับน้้าและค่าปริมาณน้้าท่า พบว่า 
พ้ืนที่โครงการนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าหลักแม่น้้ามูล ลุ่มน้้าย่อยล้าเสียวใหญ่ และมีล้าน้้าเตา เป็นล้าน้้าย่อยที่
อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการมากที่สุด โดยลุ่มน้้าเสียวใหญ่มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า ประมาณ 3,230 ตร.กม และมีปริมาณ
น้้าท่าในลุ่มน้้าล้าเสียวใหญ่ โดยในฤดูฝนมีปริมาณน้้าท่าประมาณ 302.30 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในฤดูแล้ง
มีปริมาณ ประมาณ 68.81 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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(3) ความต้องการใช้น้ าในลุ่มน้ า จากการรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลการบริหารจัดการน้้าใน 
ลุ่มน้้ามูลใหญ่ เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้น้้าในลุ่มน้้ามูลและลุ่มน้้าล้าเสียวใหญ่ดังกล่าวจะน้ามาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการประเมินหากทางโครงการได้รวบรวมน้้าฝนมาสะสมไว้ในบ่อเก็บน้้าดิบในพ้ืนที่ เทียบกับ
ข้อมูลปริมาณน้้าท่า พบว่า ความต้องการใช้น้้าด้านต่างๆ ในลุ่มน้้าล้าเสียวใหญ่ในฤดูฝน มีความต้องการใช้น้้า
รวม ประมาณ 147.07 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในฤดูแล้งมีความต้องการใช้น้้า  ประมาณ 74.33 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และจากข้อมูลความต้องการใช้น้้าและปริมาณน้้าท่าที่มีจากข้อมูลของสถานีบ้านกู่พระโกนา 
(MN.27) เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกันในรายเดือนในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าล้าเสียว
ใหญ่มีโอกาสสูงที่จะเกิดสภาพการขาดแคลนน้้าได้ แต่ทว่าหากพิจารณาในสภาพปริมาณน้้าท่าตลอดทั้งปี 
พิจารณาช่วงฤดูฝน จะยังคงมีปริมาณน้้าท่าคงเหลือ ประมาณ 155.23 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในฤดูแล้งมี
ปริมาณขาดแคลนน้้าประมาณ 5.53 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 (4) ความต้องการใช้น้ าและการสะสมน้ าของโครงการ ปริมาณความต้องการใช้น้้าของ
โครงการมีความต้องการน้้ารายวันวันละ 204-435 ลูกบาศก์เมตร/วัน ผันแปรรายเดือนตั้งแต่ 6,120 ถึง 
13,485 ลูกบาศก์ เมตร/เดือน รวมทั้ งปีมีความต้องการใช้น้้ าของโค รงการ ประมาณ  140,289  
ลูกบาศก์เมตร/ปี ส้าหรับการสะสมน้้าของโครงการจะท้าการสะสมน้้าจากพ้ืนที่ภายในโครงการเองจาก
ปริมาณน้้าฝน โดยพ้ืนที่ที่สามารถสะสมน้้าได้ของโครงการ คือ พ้ืนที่การระบายน้้าตามแนวรางระบายน้้าที่มี
พ้ืนที่ประมาณ 718,112 ตารางเมตร และบ่อน้้าที่ใช้น้้าการสะสมน้้าฝน คือ บ่อหน่วงน้้าฝน บ่อเก็บน้้าดิบ 
และบ่อคอนเดนเซอร์ ซึ่งมีปริมาตรรวมกันทั้ง 3 บ่อ ประมาณ 664,100 ลูกบาศก์เมตร จากผลการสะสมน้้าที่
ค้านวณได้อ้างถึงตารางที่ 2.5.1-2 กล่าวได้ว่า ในปีแรกก่อนด้าเนินการโครงการจะมีการรวบรวมน้้าดิบ  
โดยเป็นการขุดบ่อเก็บน้้าดิบในช่วงเริ่มแรกของการก่อสร้างเพ่ือรองรับน้้าฝน โดยมีปริมาณน้้าฝนคาดการณ์ที่
จะสะสมได้ ประมาณ 30,000 ลูกบาศก์เมตร และมีการสะสมน้้าไว้ทั้งปีได้ ประมาณ 966,076 ลูกบาศก์เมตร 
หักปริมาณการระเหย 478,874 ลูกบาศก์เมตร และการรั่วซึมได้ประมาณ 96,608 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้้า
สูงสุดในระบบมีค่าสะสมสูงสุด ประมาณ 279,637.76 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาตรบ่อเก็บน้้าดิบ
และบ่อน้้าต่าง ๆ แล้ว ยังคงมีปริมาตรคงเหลือ ประมาณ 384,462.24 ลูกบาศก์เมตร 

  จากข้อมูลอ้างถึงตารางที่ 2.5.1-2 ซึ่งมีการรวบรวมน้้าฝนเพ่ือสะสมเป็นน้้าดิบไว้ในพ้ืนที่ ซึ่ งได้
ปริมาณการสะสม ประมาณ 966,076 ลูกบาศก์เมตร เมื่อน้ามาคิดปริมาณน้้าที่หายไปในลุ่มน้้าล้าเสียวใหญ่ 
ที่มีปริมาณคงเหลือท้ายลุ่ม ประมาณ 149.70 ล้านลูกบาศก์เมตร หากโครงการมีการรวบรวมน้้าฝนเพ่ือสะสม
น้้าดิบด้วยปริมาณดังกล่าวในพ้ืนที่โครงการ จะท้าให้ปริมาณน้้าฝนท้ายลุ่มน้้าของล้าเสียวใหญ่ มีปริมาณน้้า
คงเหลือลดลง ประมาณ 148.73 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลดลง 0.97 ล้านลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นปริมาณน้้าท่าที่
หายไปจากลุ่มน้้าเมื่อโครงการสะสมน้้าแล้วเพียง ร้อยละ 0.65 ซึ่งเป็นปริมาณน้้าที่น้อยไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเกิดภัยแล้งภายนอกโครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของ
ผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) 
ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลด
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการ
ด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 
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5.10 ผลการศึกษาด้านระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 

1) ระยะก่อสร้าง โครงการได้ก้าหนดแนวรางระบายน้้าชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้าง ตลอด
ระยะเวลาในช่วงการก่อสร้างซึ่งโครงการจะต้องมีการถมพ้ืนที่ให้เหมาะสมส้าหรับที่ดินในแต่ละส่วน และมี
ความสอดคล้องกันกับระบบสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจท้าให้แนวทางหรือทิศทางการระบายน้้า
ปัจจุบันจากพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นโครงการจึงได้จัดท้าแนวทางการระบายน้้า โดยการวางราง
ระบายน้้าชั่วคราว ให้สามารถระบายลงสู่ทางน้้าธรรมชาติหรือบ่อหน่วงน้้าโครงการที่มีอยู่ และหากมีพ้ืนที่ที่มี
การไหลบ่าของน้้าเนื่องจากปริมาณฝนที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดการกัดเซาะพังทลายของดิน 
โครงการจะต้องปลูกหญ้าคลุมดิน หรือท้าการดาดคอนกรีตชั่วคราวเพ่ือป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของ
ดินลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติเดิม ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของ
ผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) 
ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลด
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการ
ด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 

2) ระยะด าเนินการ โรงงานผลิตน้้าตาลได้ออกแบบระบบระบายน้้าฝนแยกออกจากระบบรวบรวม
น้้าเสีย โดยสามารถแบ่งระบบระบายน้้าฝนออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือความเหมาะสมในการจัดการ ได้แก่ ระบบ
ระบายน้้าฝนที่ไม่มีโอกาสปนเปื้อนและระบบระบายน้้าฝนที่มีโอกาสปนเปื้อน โดยโรงงานผลิตน้้าตาลได้
ท้าการศึกษาสภาพต่าง ๆ ที่จะใช้ในการพิจารณาถึง ขนาด ทิศทางการระบาย และแนวทางการระบายน้้าที่
เหมาะสมและผนวกรวมพ้ืนที่ส่วนที่เป็นพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวลไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในการประเมินระบบ
ระบายน้้าได้พิจาณาในภาพรวมของพ้ืนที่ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

2.1) ระบบระบายน้ าฝน จากสภาพพ้ืนที่โครงการในปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท่ีมีลักษณะ
พ้ืนที่ลาดเทเข้าหาล้าน้้ามีล้าเสียวใหญ่เป็นล้าน้้าที่ไหลอยู่เหนือพ้ืนที่ระยะห่างจากพ้ืนที่โครงการไปทางเหนือ
ประมาณ 10 กิโลเมตร และทางด้านใต้ของโครงการมีล้าเตาไหลทางตอนใต้ของพ้ืนที่ห่างจากโครงการไปทาง
ใต้ประมาณ 4.0 กิโลเมตร ซึ่งล้าเตานี้เป็นล้าน้้าสาขาของล้าเสียวใหญ่ และล้าเตานี้ ยังมีล้าน้้าย่อยที่ไหลมา
สมทบซึ่งอยู่ด้านใต้ของโครงการคือห้วยเซียม ซึ่งเป็นล้าน้้าสายเล็กๆ ส้าหรับการระบายน้้าภายในพ้ืนที่
โครงการในช่วงการด้าเนินการจะมีแหล่งที่มาของน้้าที่จะระบายออก 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ จากผิวจราจร และ
จากพ้ืนที่โรงงานผลิตน้้าตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งทางโครงการได้สร้างแนวการระบายน้้าไปตามแนวถนน
และพ้ืนที่ส่วนต่าง เพ่ือให้การระบายน้้าไปในทิศทางเดียวกัน ท้าให้สะดวกต่อการรวบรวมและควบคุมอัตรา
การระบายน้้าของพ้ืนที่โครงการ ระบบระบายน้้าของโครงการจะใช้เป็นระบบแยกระหว่างการระบายน้้าฝน
และน้้าเสียออกจากกัน (Separate System) ท้าให้การควบคุมการระบายน้้าฝนท้าได้สะดวกมากขึ้น อย่างไร
ก็ตาม โครงการจะระบายน้้าฝนออกตามขอบเขตของพ้ืนที่รับน้้า โดยน้้าฝนภายในพื้นที่โครงการจะระบายน้้า
ไปยังบ่อหน่วงน้้าและสะสมน้้าไว้ใช้ส้าหรับโครงการ โดยจะท้าการระบายน้้าฝนส่วนเกินที่มีความสามารถ 
ของบ่อหน่วงน้้าฝนออกนอกโครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาด
ของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) 
ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลด
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่ เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการ
ด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 
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2.2) ระบบบ่อหน่วงน้ า 

 จากผลการค้านวณบ่อหน่วงน้้าฝน มีปริมาตรน้้าที่เพ่ิมขึ้นจากสภาพปัจจุบันภายหลังการ
พัฒนาโครงการ ประมาณ 125,397.48 ลูกบาศก์เมตร จัดให้มีพ้ืนที่ส้าหรับบ่อหน่วงน้้าขนาด 14,600 ตาราง
เมตร และลักษณะของบ่อหน่วงน้้าจะเป็นบ่อที่ก่อสร้างมีความลึก 6.0 เมตร ซึ่งมีปริมาตรของบ่อหน่วงน้้าฝน 
ประมาณ 53,100 ลูกบาศก์เมตร โดยหากพิจารณาปริมาณน้้าจากสภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นในต้าแหน่งนี้ที่รอบ
ปีฝนออกแบบที่ 10 ปี พิจารณาพายุฝนตกเต็มที่ ที่ 3 ชั่วโมง จะมีปริมาณน้้าประมาณ 25,526 ลูกบาศก์เมตร 
เมื่อมีการพัฒนาโครงการแล้วจะมีปริมาณเกิดขึ้นเป็น 150,924 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้้าส่วนเกินดังกล่าวจะ
ถูกเก็บกักไว้ในบ่อหน่วงน้้าก่อน หลังจากนั้นจะระบายน้้าปริมาณน้้าส่วนที่เกินกว่าการหน่วงน้้าที่จะหน่วงได้
ไปยังบ่อเก็บน้้าดิบด้วยเครื่องสูบน้้าและแนวท่อแรงดัน เพ่ือสะสมเป็นน้้าดิบของโครงการต่อไป  

เมื่อพิจาณาบ่อหน่วงน้้าฝนร่วมกับบ่อเก็บน้้าดิบ พบว่า มีปริมาตรน้้าที่เพ่ิมขึ้นจากสภาพ
ปัจจุบันภายหลังการพัฒนาโครงการ ประมาณ 125,397 ลูกบาศก์เมตร บ่อหน่วงน้้าของโครงการมีขนาด
พ้ืนที่ 14,600 ตารางเมตร และบ่อเก็บน้้าดิบของโครงการมีขนาดพ้ืนที่ 45,425 ลูกบาศก์เมตร และลักษณะ
ของบ่อหน่วงน้้า และบ่อเก็บน้้าดิบจะเป็นบ่อที่ก่อสร้างมีความลึก 6.0 เมตร ปริมาตรของบ่อหน่วงน้้ามี
ปริมาตร ประมาณ 53,100 ลูกบาศก์เมตร ส่วนบ่อเก็บน้้าดิบ มีปริมาตร ประมาณ 189,000 ลูกบาศก์เมตร 
รวมปริมาตรของบ่อหน่วงน้้าและบ่อเก็บน้้าดิบ ประมาณ 242 ,100 ลูกบาศก์เมตร ส้าหรับปริมาตรน้้าที่
เกิดขึ้นเมื่อพิจารณากรณีฝนออกแบบที่ 10 ปี พิจารณาพายุฝนตกเต็มที่ ที่ 3 ชั่วโมง ก่อนมีโครงการ จะมี
ปริมาตรน้้า ประมาณ 25,526 ลูกบาศก์เมตร และเมื่อมีการพัฒนาโครงการแล้วจะมีปริมาณน้้าเกิดขึ้นเป็น 
150,924 ลูกบาศก์เมตร เมื่อท้าการหน่วงน้้ารวมกับระหว่างบ่อหน่วงน้้าและบ่อเก็บน้้าดิบแล้ว จะยังคงมี
ปริมาตรบ่อคงเหลือ ประมาณ 91,175 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจากผลการค้านวณ เมื่อมีโครงการส้าหรับการ
หน่วงน้้าฝนรวมของบ่อหน่วงน้้ากับบ่อเก็บน้้าดิบ จะสามารถหน่วงน้้าฝนได้โดยไม่จ้าเป็นต้องระบายน้้าออก
นอกโครงการ แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีปริมาณน้้าฝนตก 3 ชั่วโมง เกินความต้องการของปริมาตรบ่อ 
โครงการจะระบายน้้าฝนออกในอัตราการไหล 0.16 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มภาระของระบบระบายน้้า
ของพ้ืนที่ศึกษาหรือของซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับ
นัยส้าคัญอยู่ ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือ
มาตรการทั่วไป 

2.3) ผลการจ าลองสภาพการไหลและสภาพน้ าท่วม 

ผลการจ้าลองสภาพการไหลของน้้าจากสภาพน้้าท่วมปัจจุบันในรอบ 100 ปี ซึ่งได้ท้าการ
ระบายน้้าตามที่ก้าหนดไว้ในรายการค้านวณการหน่วงน้้าและการจัดท้าท่อระบายน้้า พบว่า ระดับน้้ามีการ
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากเดิม ประมาณ 7.00 เซนติเมตร ดังนั้นการระบายน้้าฝนออกนอกโครงการด้วยอัตราการ
ระบายน้้าที่ก้าหนด ซึ่งระดับน้้าที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว ยังไม่อยู่ในภาวะน้้าล้นตลิ่ง ล้าน้้าห้วยเซียมช่วงบริเวณที่
โครงการจะระบายน้้าฝน สามารถรองรับปริมาณการไหลของน้้าที่ระบายจากโครงการได้โดยไม่ส่งผลกระทบ
หรือท้าให้ระดับน้้าล้นตลิ่ง และเมื่อพิจารณาพ้ืนที่น้้าท่วมที่เพ่ิมข้ึนมีพ้ืนที่น้้าท่วมที่เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยหรือไม่
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการระบายน้้าออกนอกโครงการด้วยอัตราการไหลเพียง 0.016 ลบ.ม./วินาที ในช่วงเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม ไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้้าและสภาพน้้าท่วมภายนอก ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะ
หรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ 
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มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้า ที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
สามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 

5.11 ผลการศึกษาด้านการจัดการของเสีย  

1) ระยะก่อสร้าง 

ในระยะก่อสร้างมีของเสียเกิดขึ้น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง และมูล
ฝอยทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง โดยของเสียประเภทแรกจะคัดแยกส่วนที่สามารถ
น้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือจ้าหน่ายให้กับผู้รับซื้อหรือน้ากลับมาใช้ใหม่ ส่วนเศษไม้ โครงการจะน้าไป 
บด/สับ ก่อนที่จะน้าไปท้าปุ๋ยหมักอนทรีย์ และเศษปูน โครงการจะน้าไปถมที่บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ 
ส้าหรับของเสียประเภทมูลฝอยทั่วไป โครงการมีนโยบายที่จะใช้แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste) ที่จะ
น้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้และลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้หลักการ 1A 3Rs (Aviod-
Reduce-Reuse-Recycle) รายละเอียดได้กล่าวแล้วในหัวข้อที่ 2.7.4 ของเสียและการจัดการ นอกจากนี้ 
เพ่ือให้มีการจัดการของเสียมีประสิทธิผลได้ก้าหนดมาตรการในการจัดการของเสียระยะก่อสร้าง เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโครงการให้มากที่สุด ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของ
ผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ใน
ระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและ
แก้ไขด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น จึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะ
ก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่้า 

2) ระยะด าเนินการ 

การประเมินความเหมาะสมในการจัดการของเสีย การด้าเนินกิจกรรมของโครงการจะมีของเสีย
เกิดขึ้น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียจากกระบวนการผลิตและของเสียจากอาคารส้านักงาน/โรงอาหาร ซึ่ง
โครงการจะด้าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 นอกจากนี้  โครงการมีนโยบายที่จะใช้แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero 
waste) ที่จะน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท้าได้และลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้หลักการ 1A 3Rs  
(Aviod-Reduce-Reuse-Recycle) มาประยุกต์ใช้ซึ่งประกอบด้วย 1) Avoid คือ การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุ 
ที่ก่อให้เกิดขยะที่ยากต่อการก้าจัด การงดใช้ของที่ไม่จ้าเป็นหรือของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 2) Reduce คือ  
การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  3) Reuse คือ การลดมลพิษที่แหล่งก้าเนิด  
โดยการน้าของเสียกลับมาใช้ซ้้าโดยไม่มีขั้นตอนการแปรรูปก่อนน้าไปใช้ เช่น การน้าน้้าเสียที่ผ่านกระบวนการ
และบ้าบัดจนได้มาตรฐานมาใช้ในการรดพ้ืนที่สีเขียว การเลือกใช้ภาชนะบรรจุสารเคมีที่สามารถส่งคืนให้
บริษัทผู้จ้าหน่ายน้ากลับ ไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นต้น และ 4) Recycle คือ การน้าหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่
สามารถน้ากลับมารีไซเคิล หรือน้ากลับมาใช้ใหม่ เช่น การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการรีไซเคิล 
การก้าหนด ให้มีการคัดแยกของเสียจากโครงการ เป็นต้น  
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ส้าหรับรายละเอียดการจัดการของเสียแต่ละประเภทในระยะด้าเนินการของโครงการ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) มูลฝอยทั่วไปจากอาคารส้านักงาน/โรงอาหาร โครงการจะท้าการรวบรวมใส่ถัง
รองรับมูลฝอยที่กระจายอยู่ทั่วไป ขนาดความจุถังละ 200 ลิตร แยกประเภทของถังออกเป็น 3 ถัง คือ  
มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย ซึ่งขยะมูลฝอยดังกล่าวจะถูกน้าไปรวบรวมและ
น้าไปจัดเก็บในโรงคัดแยกขยะของโรงงานผลิตน้้าตาล และ 2) กากของเสียจากกระบวนการผลิต โครงการจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียทุกประเภท โดยของเสียจะถูกรวบรวมใส่ภาชนะจัดเก็บ
ที่มีลักษณะและขนาดตามความเหมาะสมกับของเสียที่แยกแต่ละประเภทพร้อมทั้งมีฝาปิดมิดชิด ก่อนติดต่อ
ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการน้าไปก้าจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม ทั้งนี้โครงการจะแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และชื่อผู้บ้าบัด พร้อมทั้งแสดงวิธีก้าจัดเพ่ือขออนุญาตและรับความเห็นชอบจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมอีกทั้งจะจัดท้าเอกสารก้ากับการขนส่งให้กับผู้ขนส่งและผู้รับก้าจัดก่อนที่จะน้าของเสีย
ออกจากพ้ืนที่โครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับ
นัยส้าคัญอยู่ ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่ เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขด้วยการด้าเนินงานหรือ
มาตรการทั่วไป ดังนั้น จึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะด้าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบในระดับต่้า 

5.12 ผลการศึกษาด้านเกษตรกรรม  

ประเด็นผลกระทบต่อเกษตรกรรมเป็นหัวข้อกังวลต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสี ยจากประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นในขั้นตอนต่าง ๆ (อ้างอิงหัวข้อที่ 4) ทั้งนี้คณะผู้ศึกษาได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดและข้อมูล
พ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งมีการเพาะปลูกข้าว ยูคาลิปตัส และอ้อย 
ตามล้าดับ โดยพืชที่มีการเพาะปลูกมากที่สุด คือ ข้าว ประมาณ 82.85 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 
80.89 ของพ้ืนที่ศึกษา รองลงมาคือ ยูคาลิปตัส ประมาณ 4.40 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 4.30 
ของพ้ืนที่ศึกษา และอ้อย ประมาณ 0.47 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.46 ของพ้ืนที่ศึกษา และ
ข้อมูลโครงการ (ข้อมูลในหัวข้อที่ 2) พบว่า ประเด็นน้้าทิ้งจากโครงการไม่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรรม เนื่องจากน้้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีต่้า มีการออกแบบบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้า
ทิ้งที่ติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) จ้านวน 2 บ่อ 
ได้แก่ บ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งที่ 1 (Inspection pond No.1) ขนาดความจุ 1,500 ลูกบาศก์เมตร อยู่ใน
ความรับผิดชอบของโรงงานผลิตน้้าตาล จะรับน้้าทิ้งจากน้้าฝนปนเปื้อนชะพ้ืนที่ลานกองขี้เถ้า พ้ืนที่ลานกอง
กากตะกอนหม้อกรอง และลานกองชานอ้อย และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งที่ 2 (Inspection pond No.2) 
ขนาดความจุ 3,000 ลูกบาศก์เมตร อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล จะรับน้้าทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตน้้าประปา/น้้าอ่อน น้้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น และน้้าระบายทิ้งจากหม้อไอน้้า หากพบว่าน้้าทิ้งมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก้าหนด ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) ต่้ากว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงาน 
พ.ศ. 2560 แต่เนื่องจากโครงการจะน้าน้้าทิ้งดังกล่าวไปรดน้้าต้นไม้ในพ้ืนที่จึงก้าหนดให้ค่าของแข็งละลายน้้า
ทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งน้้าทิ้งดังกล่าวจะส่งไปยังบ่อเก็บน้้าทิ้ง (Holding pond) 
ขนาดความจุ ประมาณ 187,000 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาในการกักเก็บ 60 วัน ก่อนน้าน้้าทิ้งไปรดน้้า



 

-167- 

ต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียว ฉีดพรมชานอ้อย และฉีดพรมขี้เถ้า เป็นต้น แต่หากตรวจพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานฯ  
ที่ก้าหนดค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) สูงกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักน้้าท้ิงฉุกเฉินที่ 1 
(Emergency pond No. 1) ขนาดความจุ ประมาณ 7,300 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาเก็บกัก 2 วัน ก่อน
ส่งกลับไปบ่อปรับสมดุลที่ 2 (Equalization Pond No.2) ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปก้าจัดต่อไป ส้าหรับน้้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง จะออกแบบ
ระบบบ้าบัดน้้าเสียเป็นแบบชีวภาพ ซึ่งเป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียหลัก วางการท้างานต่อกันเป็นแบบอนุกรม มี
ความสามารถในการรองรับน้้าเสีย ประมาณ 2,693 ลูกบาศก์เมตร โดยน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะก่อนถูกส่ง
มายังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งที่ 3 (Inspection pond No.3) ขนาดความจุ 6,400 ลูกบาศก์เมตร ผ่าน
เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้งอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าบีโอดี (BOD) หากพบว่าน้้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก้าหนด ค่าบีโอดี (BOD) ต่้ากว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 จะส่งไปยังบ่อเก็บน้้าทิ้ง (Holding 
pond) ขนาดความจุ ประมาณ 187,000 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาในการกักเก็บ 60 วัน ก่อนน้าน้้าทิ้งไปรด
น้้าต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียว ฉีดพรมชานอ้อย และฉีดพรมข้ีเถ้า เป็นต้น แต่หากตรวจพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานฯ ที่
ก้าหนด ค่าบีโอดี (BOD) สูงกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉินที่ 2 (Emergency pond 
No. 2) ประมาณ 1 ,500 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาเก็บกัก 2 วัน ก่อนส่งกลับไปบ่อปรับสมดุลที่  2 
(Equalization Pond No.2) เพื่อบ้าบัดน้้าเสียใหม่อีกครั้ง 

  ส้าหรับมลพิษหลักที่อาจมีผลกระทบต่อเกษตรกรรม คือ มลพิษทางอากาศที่เกิดจากปล่องระบาย
ของหม้อไอน้้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ ทั้งนี้ ก๊าซดังกล่าวอาจมีผลกระทบทั้งในทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ หากในบรรยากาศมีความ
เข้มข้นของก๊าซดังกล่าวสูงในระดับหนึ่งและมีการสัมผัสที่มากพอ อาจส่งผลกระทบต่อพืชโดยตรง นอกจากนี้ 
ก๊าซดังกล่าวอาจท้าปฏิกิริยากับความชื้นในบรรยากาศและเปลี่ยนรูปเป็นกรด ซึ่งท้าให้น้้าฝนมีสภาพเป็นกรด 
หากมีก๊าซข้างต้นในปริมาณสูงถึงระดับหนึ่ง อาจท้าให้น้้าฝนมีสภาพความเป็นกรดมากและมีผลกระทบต่อ  
พืชได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการจะรับไอน้้าและไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน จึงไม่มี
ผลกระทบจากแหล่งก้าเนิดมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงแต่อย่างใด ประกอบกับจากกระบวนผลิตมีกาก
ตะกอนหม้อกรอง (filter cake) เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากข้ันตอนการท้าน้้าอ้อยใส โครงการจะแจกจ่ายแก่
ชาวไร่เพ่ือน้าไปเป็นวัสดุปรับปรุงดิน นอกจากนี้ โครงการจะจัดให้มีนักวิชาการเกษตร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม
วัตถุดิบลงพ้ืนที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรก่อนน้าไปใช้ในการด้าเนินการเพาะปลูกอ้อย เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
ตลอดจนการรณรงค์การลดการใช้สารเคมีและการเผาอ้อย พร้อมทั้งสนันสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร 
เช่น รถตัดอ้อย เพ่ือมาเป็นทางเลือกหนึ่งใด้แก่เกษตรกร เนื่องจากโครงการต้องพ่ึงพิงเกษตรกรในการผลิต
วัตถุดิบ (อ้อย) เพ่ือป้อนให้กับโรงงาน 
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5.13 ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม  

โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล ของบริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต้าบลโนนสวรรค์ อ้าเภอ
ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม ครอบคลุมพ้ืนที่/ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้ง
โครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตปกครองของ 2 จังหวัด 3 อ้าเภอ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาล
ต้าบลโนนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนสง่า องค์การบริหารส่วนต้าบลขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วน
ต้าบลโพนสูง อ้าเภอปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าแพง องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งทอง อ้าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองเตา อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
การศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม ด้าเนินการควบคู่กับการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการส้ารวจรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การส้ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้น้าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่
ศึกษา รวมทั้งการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อ
โครงการ    

การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ – สังคม เป็นการพิจารณาด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต และคุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์เป็นหลัก โดยน้าข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการรวบรวม ข้อมูลจากการส้ารวจความ
คิดเห็นระดับตัวแทนครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษา ระดับผู้น้าชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น และปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการด้าเนินกิจการ   ทั้งในระยะก่อสร้าง
และระยะด้าเนินการ มาเป็นองค์ประกอบส้าคัญในการประเมินผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจ -สังคม เพ่ือให้
การประเมินผลกระทบมีความครบถ้วน ชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน การประเมิน
แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากร และด้านสังคม วิถีการด้าเนินชีวิต ประเพณีและ
วัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

(1) ระยะก่อสร้าง 

 ในช่วงระยะก่อสร้างโรงงานผลิตน้้าตาล ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน (ด้าเนินการ
ก่อสร้างพร้อมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล) มีความต้องการแรงงานสูงสุดประมาณ 600 คน/วัน จากนโยบายหลักของ
โครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างงานในพ้ืนที่ โดยการจ้างแรงงานในพ้ืนที่ก่อนเป็นอันดับแรก เพ่ือช่วย
สนับสนุนด้านการจ้างงานในชุมชน ลดปัญหาการว่างงานของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ข้อมูลจากการส้ารวจ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นกลุ่มตัวแทนครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษา ในระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 พบว่า ครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 6.0 และเป็น
อาชีพเสริมของครัวเรือนสูงถึงร้อยละ 62.7 กลุ่มคนในชุมชนเหล่านี้มีโอกาสเข้าท้างานกับโครงการตามความรู้ 
ความสามารถของตนเอง  

ข้อมูลจากการส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมระดับครัวเรือน พบว่าครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ
ค้าขายเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 4.3 และเป็นอาชีพเสริมร้อยละ 23.2 ความต้องการแรงงานสูงสุด 600 
คนต่อวันในระยะก่อสร้าง ท้าให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของชุมชน/ท้องถิ่น ประมาณ 210,600 
บาทต่อวัน หรือประมาณ 83,397,600 บาท ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 18 เดือน (คิดจากอัตรา
ค่าแรงขึ้นต่้า 315 บาทต่อวัน : ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่้า ฉบับที่ 9 เมื่อ 1 
เมษายน 2561) ส่งผลให้ครัวเรือนที่มีอาชีพค้าขายมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของกลุ่มผู้บริโภค (จาก
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แรงงานต่างถิ่นที่โครงการรับเข้ามาเนื่องจากแรงงานในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ หรือเป็นแรงงานฝีมือเฉพาะด้าน) 
และจากความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมขึ้นของแรงงานในพ้ืนที่  ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านการจัดซื้อ
อุปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ส้าหรับการก่อสร้าง ที่โครงการให้ความส้าคัญกับการจัดซื้อจากแหล่งจ้าหน่ายใน
ท้องถิ่นเป็นหลัก ท้าให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น ในรูปของการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างในท้องถิ่น และการจับจ่ายใช้สอยของคนงานก่อสร้างผ่านร้านค้า ร้านอาหาร   

(2) ระยะด าเนินการ  

ในช่วงด้าเนินการโครงการฯ มีความต้องการแรงงานที่มีความรู้ความช้านาญเฉพาะด้าน  
ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการจ้างงานในต้าแหน่งต่างๆ สูงสุดประมาณ 373 คน (ในช่วงฤดูหีบอ้อย) ละสูงสุด  
240 คน ในช่วงปิดหีบ ซึ่งโครงการจะพิจารณารับ/จ้างพนักงานในพ้ืนที่เป็นอันดับแรกตามนโยบายของ
โครงการ ด้านการสร้างงานในพ้ืนที่และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งข้อมูลจากการส้ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมในระดับครัวเรือน พบว่า มีครัวเรือนประกอบอาชีพพนักงานบริษัท เป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 
1.8 และเป็นอาชีพเสริมร้อยละ 0.4 ตามล้าดับ ดังนั้นการด้าเนินการโครงการจะช่วยให้กลุ่มคนเหล่านี้มีช่อง
ทางเลือกในการท้างานในชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อเนื่องถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมผ่านการจ้างงานและการจับจ่ายใช้สอยของพนักงาน นอกจากนี้ยังส่งผลให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ และน้าไปจัดสรรงบประมาณส้าหรับการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนที่ฐานต่างๆ ของท้องถิ่น เข่น ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง สถานศึกษา และ
การให้บริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น  

2) ผลกระทบด้านประชากร 

(1) ระยะก่อสร้าง  

ในช่วงระยะก่อสร้างโรงงานผลิตน้้าตาล คาดว่าจะใช้แรงงานประมาณ 600 คน (ด้าเนินการ
ก่อสร้างพร้อมกับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล) ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือน แม้โครงการมีนโยบาย
หลักในการก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาแรงงานในพ้ืนที่ก่อนล้าดับแรก เพ่ือเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ไม่
ส่งผลให้ความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไป และป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนงาน
ต่างถิ่น กับคนในชุมชน แต่หากแรงงานในพ้ืนที่ไม่เพียงพอจ้าเป็นต้องใช้แรงงานต่างถิ่น ผู้รับเหมาต้องหา
แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทดแทน ทั้งนี้แรงงานต่างถิ่นนั้นอาจมีสมาชิกในครอบครัวย้ายถิ่นติดตาม
มาด้วย สมมติให้พนักงาน 1 คน มีสมาชิกในครอบครัวติดตามประมาณ 3 คน ส่งผลให้ช่วงก่อสร้างมีคนเข้า
มาพักอาศัยในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ิมขึ้นสูงสุดประมาณ 1,350 คน ส่งผลให้ความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่
เพ่ิมข้ึน  อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวจะเป็นผลกระทบในระยะสั้น ช่วงด้าเนินการก่อสร้างเท่านั้น  
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(2) ระยะด าเนินการ 

ในระยะด้าเนินการของโรงงานผลิตน้้าตาล มีความต้องการแรงงาน/พนักงานสูงสุด 373 คน 
(ในช่วงฤดูหีบอ้อย) และ สูงสุด 240 คน (ในช่วงปิดหีบ) ซึ่งโครงการจะพิจารณาแรงงานจากท้องถิ่นท่ีมีความรู้
ความสามารถตรงกับความต้องการเข้าท้างานก่อนเป็นอันดับแรก จึงคาดว่าอัตราการเปลี่ ยนแปลงของ
ประชากรจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก แต่หากแรงงานในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ โครงการมีความจ้าเป็นต้อง
จ้างแรงงานต่างถิ่นเข้ามา ซึ่งแรงงานต่างถิ่นนั้นอาจมีสมาชิกในครอบครัวย้ายถิ่นติดตามมาด้วย สมมติให้
พนักงาน 1 คน มีสมาชิกในครอบครัวติดตามประมาณ 3 คน ส่งผลให้ช่วงก่อสร้างมีคนเข้ามาพักอาศัยใน
พ้ืนที่ศึกษาเพ่ิมสูงสุดประมาณ 1,119 คน อาจท้าให้ความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เกิดการ
ขยายตัวของชุมชน โดยเฉพาะพ้ืนที่โดยรอบท่ีตั้งโครงการ  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่เพียงพอของการ
ให้บริการระบบสาธารณูปโภค และการให้บริการด้านสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม โครงการมีนโยบายส่งเสริม
การสร้างงาน สร้างอาชีพภายในชุมชนเป็นหลัก การรับแรงงานต่างถิ่น จะด้าเนินการเฉพาะกรณีแรงงานใน
พ้ืนที่ไม่เพียงพอเท่านั้น อีกทั้งยังมีนโยบายรณรงค์ สร้างแรงจูงใจให้แรงงานต่างถิ่นที่ย้ายเข้ามาท้างานใน
โครงการ ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในพ้ืนที่อย่างถูกต้อง เพ่ือให้ท้องถิ่นมีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานได้สอดคล้องกับจ้านวนประชากรที่อยู่อาศัยจริงในพื้นที่  รวมถึงการสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของท้องถิ่น ในรูปแบบของภาษีบ้ารุงท้องถิ่น และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ 
จึงคาดว่าการด้าเนินของโครงการจะส่งผลกระทบด้านประชากรในระดับน้อย  

3) ผลกระทบด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

สังคมและวัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้รูปแบบทางสังคมและวิถีชีวิต
ของมนุษย์ทั้งที่เป็นวัตถุและไม่ใช้วัตถุเปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น น้ามาซึ่งปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา
ความยากจน ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ที่เกิดควบคู่กับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
อีกท้ังท้าให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เกิดความซับซ้อนทางเศรษฐกิจ
และสังคม และเกิดกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย  

(1) ระยะก่อสร้าง 

สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ตั้งโครงการเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ลักษณะสังคมของชุมชนในพ้ืนที่
ศึกษา เป็นสังคมชนบท ยังคงยึดถือปฏิบัติตามประเพณี วัฒนธรรมดังเดิมของชุมชนอีสาน แม้จะมีการ
ปรับเปลี่ยนน้าวัฒนธรรมแบบสังคมเมืองเข้ามาบ้างเพ่ือความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ประเพณี วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของประชาชนในชุมชน เนื่องจากความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างการประกอบอาชีพและการ
ด้ารงชีวิตของประชาชนในชุมชน อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน เกิดจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ความเจริญด้านสื่อต่างๆ ท้าให้สามารถ
ติดต่อกับสังคมภายนอกชุมชนได้สะดวก รวดเร็วขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน  ข้อมูลจากการส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนระดับครัวเรือน
โดยรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร พบว่า ปัจจุบันในพ้ืนที่ประสบปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและปัญหา
สังคมต่างๆ กล่าวคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผู้ระบุว่าประสบสูงสุด คือ ปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 41.7 และ
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ปัญหาเสียงดังรบกวน ร้อยละ 31.8 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการจราจร ส้าหรับปัญหาด้านสังคมที่ชุมชน
ประสบอยู่ในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 24.3 และปัญหาลักขโมย ร้อยละ 15.5  

ในช่วงเวลาก่อสร้างโครงการจะมีแรงงานก่อสร้างสูงสุดประมาณ 600 คน เข้าไปอยู่อาศัยใน
พ้ืนที่ รวมระยะเวลาประมาณ 18 เดือน การเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น (กรณีจ้าเป็นต้องรับแรงงานต่างถิ่น) 
อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมหรือเพ่ิมปัญหาสังคมเดิมที่มีอยู่ ในพ้ืนที่ เช่น การลักขโมย ยาเสพติด และ
อาชญากรรม เป็นต้น อีกทั้งอาจส่งผลให้วิถีชีวิตหรือพฤติกรรมทางสังคมของประชาชนในชุมชนเปลี่ยนแปลง
จากเดิม ซึ่งทางโครงการได้ก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาแรงงานโดยพิจารณาแรงงานที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นเป็น
หลัก เพ่ือป้องกันปัญหาด้านสังคม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน แต่เนื่องจากพ้ืนฐาน
วัฒนธรรม โดยส่วนใหญ่มาจากความเชื่อและศาสนา ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเป็น
ศาสนาหลักของประเทศไทย แม้จะมีแรงงานต่างถิ่นที่มาจากต่างภูมิภาค ก็ไม่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของประชาชนในชุมชนมากนัก ในทางกลับกันแรงงานต่างถิ่นอาจได้รับการ
เผยแพร่และซึมซับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในท้องถิ่นก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามประชาชนในพ้ืนที่ 
ร้อยละ 32.4 มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคนในชุมชน ผลกระทบต่อกา ร
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

(2) ระยะด าเนินการ 

ในระยะเปิดด้าเนินการโครงการโรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล จะก่อให้เกิดการ
จ้างงานทั้งในพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการย้ายถิ่นภายหลังฤดูการผลิตด้านการเกษตร ของคนในพ้ืนที่เพ่ือไป
ท้างานต่างถิ่น ซึ่งเป็นผลดีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะประเด็นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้น
ภายในครัวเรือน ซึ่งมีผลต่ออัตราการเกิดปัญหาด้านสังคมต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาวัยรุ่นมั่วสุม เป็น
ต้น ในทางกลับกันการพัฒนาโครงการอาจมีส่วนให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างถิ่นเข้าสู่พ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 
การเข้ามาของแรงงานต่างถิ่นอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมหรือเพ่ิมปัญหาสังคมเดิมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เช่น การลัก
ขโมย อาชญากรรม เป็นต้น อีกทั้งอาจส่งผลให้วิถีชีวิตหรือพฤติกรรมทางสังคมของประชาชนในชุมชน
เปลี่ยนแปลงจากเดิม ดังนั้นโครงการจึงมีมาตรการสนับสนุนแรงงานในท้องถิ่นเข้าท้างานตามความรู้
ความสามารถที่โรงงานรับสมัครเป็นอันดับแรก เพ่ือลดการย้ายถิ่นเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น นอกจากนี้
โครงการยังได้ก้าหนดมาตรการด้านชุมชนสัมพันธ์และการเข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรม เช่น การให้โรงงานมี
ส่วนร่วมในวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือการส่งเสริมให้พนักงานในโรงงานเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
เป็นต้น อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และสร้างการยอมรับซึ่งกันและกันต่อไปในระยะยาว
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และสร้างการการยอมรับซึ่งกันและกันต่อไปในระยะยาว 
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5.14 ผลการศึกษาด้านความปลอดภัย   

 1) ระยะก่อสร้าง 

 การด้าเนินการก่อสร้างโครงการใช้ระยะเวลาในการด้าเนินการประมาณ 18 เดือน (ด้าเนินการ
ก่อสร้างพร้อมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล) โดยโครงการได้ก้าหนดมาตรการในการบริหารจัดการของผู้รับเหมา 
ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภั ย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และเครื่องจักรที่ใช้ในการด้าเนินการ
ต้องมีการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งก้าหนดเป็นมาตรการใน
ระยะก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งในส่วนของการตรวจสอบเครื่องจักรที่ต้องสอดคล้องกับประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง ชนิด และประเภทเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้างานก่อสร้างที่
ต้องตรวจรับรองประจ้าปี การตรวจสอบความปลอดภัยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพเป็น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่าง ๆ ในการก่อสร้างรวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย และเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติจะต้องรายงานและเสนอแนวทางแก้ไข
ให้ผู้ควบคุมตลอดจนการจัดสวัสดิการในพื้นที่ก่อสร้างให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ทั้งในส่วนของน้้าสะอาดส้าหรับดื่ม ห้องน้้าและห้องส้วมตามแบบและ
จ้านวนที่ก้าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความ
สะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ้าทุกวัน และสิ่งจ้าเป็นในการปฐมพยาบาลและการ
รักษาพยาบาล 

2) ระยะด าเนินการ 

  ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน
ในระยะด้าเนินการของโครงการจะปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการท้างาน (Procedure Manual) เรื่อง การ
บริหารงานอาชีวอนามัย (Occupational Health Management) ที่บริษัทฯ ได้จัดท้าเพ่ือการวางแผนการ
ด้าเนินการ การวิเคราะห์ผล และปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสภาพแวดล้อมในการ
ท้างานที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยในการท้างาน ทั้งในส่วนของการส้ารวจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
การจัดท้าแผนการตรวจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้าเนินการตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมวิเคราะห์
ผลการตรวจสอบและติดตามแก้ไข จัดท้ากลุ่มเสี่ยงส้าหรับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง จัดท้าแผนการ
ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจ้าปี ด้าเนินการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงและการส่งผลการตรวจสุขภาพ 
นอกจากนี้ ยังก้าหนดให้มีการเฝ้าระวังและการตรวจด้านสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่
ปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยท้าการตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ในการท้างาน อาทิ ระดับความร้อน แสงสว่าง เสียง สารเคมี เป็นต้น เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อ
พนักงานที่ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมาย รวมทั้งก้าหนดมาตรการของสภาพแวดล้อม 
ในการท้างานให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.  2559 และ
ข้อก้าหนดอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับการด้าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการ 
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5.15 ผลการศึกษาด้านสุขภาพ  

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบที่
อาจเกิดขึ้นจากโครงการ โดยพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในทุกมิติ ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกเพ่ือให้เห็นถึง 
ความเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยและผลที่เกิดจากการด้าเนินโครงการ และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการด้าเนินโครงการ  
จะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน หรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ซึ่งการด้าเนินโครงการต่าง ๆ นั้นอาจน้ามาซึ่งการสูญเสียทรัพยากร และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม-เศรษฐกิจ ชุมชน โดยจะพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ก้าหนดสุขภาพจะก่อให้เกิดภาวะคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนในกลุ่มใดบ้าง โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความส้าคัญเป็นพิเศษ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพส่วนบุคคล ชุมชน สังคมอย่างไร 
เช่น การเกิดโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บจากการท้างาน ความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม เพื่อหามาตรการ
รองรับที่เหมาะสมทั้งในเชิงการส่งเสริมและการป้องกัน อันจะน้าไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของคนในชุมชน 

โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล ของบริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การผลิต
น้้าตาลจากอ้อย เพ่ือการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจาก 
กระบวนการผลิต ได้แก่ กากน้้าตาล ชานอ้อย และกากตะกอนหม้อกรอง ทั้งนี้ บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
มีนโยบายในการขยายก้าลังการผลิตและขยายธุรกิจ  โดยไปตั้งใหม่ที่ต้าบลโนนสวรรค์ อ้าเภอปทุมรัตน์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากที่ตั้งโรงงานของบริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ในพ้ืนที่อ้าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
และพ้ืนที่ใกล้เคียง มีพ้ืนที่จ้ากัด ซึ่งปัจจุบันโรงงานน้้าตาลได้รับสิทธิ์ตั้งโรงงานผลิตน้้าตาลที่ก้าลังการผลิต 
24,000 ตันต่อวัน จากคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย (สอน.) ที่อก 0609/3551 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 อย่างไรก็ตาม หนังสือรับรองการตั้งโรงงานผลิตน้้าตาลฉบับดังกล่าวมิได้หมายความว่าโครงการจะ
สามารถด้าเนินการก่อสร้างได้โดยทันที แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนและได้รับการพิจารณา
อนุมัติ/อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงจะสามารถด้าเนินการได้ 

จากข้อก้าหนดดังกล่าวข้างต้น โครงการเข้าข่ายที่จะต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แต่ไม่เข้าข่ายที่จะต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดโครงการ กิจการ หรือการด้าเนินการที่
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนใน
ชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 
มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ได้พิจารณาข้อห่วงกังวลจากการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ 
(PP1) รวมถึงข้อห่วงกังวลจากผลการส้ารวจความคิดเห็นระดับครัวเรือน ระดับผู้น้าชุมชน และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีความรอบด้านและครอบคลุมประเด็น
สุขภาพ โครงการจึงได้พิจารณาประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยใช้แนวทางการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เมษายน 2556) และแนวทางการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ กระทรวงสาธารณสุข (2552) 
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นอกจากนี้ บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ได้ศึกษาและจัดท้า “รายงานผลการศึกษาการประเมินความ
เสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ตั้งอยู่ที่ต้าบล  
โนนสวรรค์ อ้าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ิมเติม โดยด้าเนินการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  
เพียรชนะ และว่าที่ร้อยตรี ดร.พิศดาร แสนชาติ เพ่ือเป็นการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม ในประเด็นแนวทางการใช้
พ้ืนที่อย่างเหมาะสมในการปลูกอ้อยไม่ให้แย่งพ้ืนที่ปลูกข้าว ประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
จากสารเคมีในการปลูกอ้อย และประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากอุบัติเหตุการจราจร
ขนส่ง รายละเอียดดังรายงานแนบ ทั้งนี้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด จะน้าเสนอผลการศึกษาใน
กรอบของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  

1. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพบริษัทที่ปรึกษาจะใช้การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการ
สัมผัสสารหรือปัจจัยคุกคามสุขภาพ (Exposure) ในเชิงปริมาณ (Quantitative Health Risk Assessment) 
และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเชิงคุณภาพ (Qualitative Health Risk Assessment) โดยแต่ละวิธี 
มีการศึกษาดังนี ้

1)  การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Health Risk Assessment) : เป็น
การประเมินความเสี่ยงที่แสดงผลในเชิงตัวเลข โดยพิจารณาจากปริมาณสิ่งคุกคามและโอกาสในการได้รับ
สัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพตามวิถีการรับสัมผัส แล้วจึงค้านวณค่าความเสี่ยงตามลักษณะอันตรายของสิ่งคุกคาม 
โดยวิธีการค้านวณความเสี่ยงเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 

1.1)   การค้านวณค่าความเสี่ยงของสารที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง : เป็นการค้านวณค่าความเสี่ยงใน
รูป Hazard Quotient (HQ) แสดงดังสมการการค้านวณ ดังนี้  

HQ (หายใจ) = EC / RfC 

เมื่อ   EC  =  ความเข้มข้นของสารมลพิษท่ีได้รับสัมผัสโดยการหายใจ (มคก./ลบ.ม.) 

 RfC  =  ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณสารที่รับเข้าร่างกาย
ทางการหายใจโดยไม่ท้าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (มคก./ลบ.ม.) 

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีค่า RfC (IRIS, U.S. EPA) ให้ใช้ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

    นอกจากนี้ ในกรณีของการได้รับสัมผัสสารเคมีที่มีโอกาสการได้รับมากกว่า 1 ทาง 
(Route of Exposure) หรือกรณีที่มีงานวิจัยสนับสนุนในลักษณะการเกิดอันตรายหรือผลกระทบที่มีความ
รุนแรงมากขึ้นหากได้รับสารเคมีมากกว่า 2 ชนิด ในเวลาเดียวกัน จะต้องน้าผลของสัดส่วนความเสี่ยงของการเกิด 
ผลกระทบในแต่ละทางหรือแต่ละสารเคมีมารวมกัน เพื่อประเมินสัดส่วนความเสี่ยงรวม (Hazard Index : HI) 
ดังนี้ 

HI  =  HQ1 + HQ2 + HQ3+…HQn 

เมื่อ   HQ  =  สัดส่วนความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบจากที่ 1 หรือสารเคมีชนิดที่ 1 .... 
ถึง n 

  HI   =  สัดส่วนความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบรวม 
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การแปลผลค่า HQ หรือ HI ดังนี้ 

กรณีท่ี 1 : ค่า HQ, HI > 1 หมายถึง ปริมาณสารเคมี/มลพิษท่ีร่างกายได้รับโดยเฉลี่ยอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ 

กรณีท่ี 2 : ค่า HQ, HI ≤1  หมายถึง  อันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจากการได้รับสารเคม ี 
มลพิษอยู่ในระดับต่้าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

1.2)   การค้านวณค่าความเสี่ยงของสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง : เป็นการค้านวณค่าความเสี่ยง 
ในรูป Cancer risk ค้านวณได้จากสมการ ดังนี้ 

Cancer Risk (Inh) = IUR × EC 

เมื่อ   Inhalation Unit Risk (IUR)   =  ค่าสัมประสิทธิ์ความชันของการก่อให้เกิดมะเร็ง
จากการหายใจ (มคก./ลบ.ม.)-1  

Exposure Concentration (EC)  =  ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหรือปริมาณสารที่
รับสัมผัสทางการหายใจ (มคก./ลบ.ม.) 

การประเมินความเสี่ยงรวม 

Total Cancer Risk   = ผลรวมของ Cancer Risk จากการรับสัมผัสช่องทางได้รับ
สารช่องทางเดียว 

ทั้งนี้ การแปลผลค่า Cancer risk (อ้างอิง U.S. EPA, 1999) ดังนี้ 

ก)  Cancer risk มีค่าน้อยกว่า 1 ในล้าน (< 10-6) หมายถึง แทบไม่มีความเสี่ยงต่อ 
การเกิดมะเร็งจากการได้รับสารเคมี/มลพิษในระยะยาว (น้อยกว่า 1 คนต่อประชากร 1 ล้านคน)  

ข)  Cancer risk มีค่าอยู่ในช่วง 1 ในล้าน ถึง 1 ในหมื่น (10-6 ถึง 10-4) หมายถึง  
ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากการได้รับสารเคมี/มลพิษในระยะ ยาว อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (1 ถึง 100 คน
ต่อประชากร 1 ล้านคน) 

ค)  Cancer Risk มีค่ามากกว่า 1 ในหมื่น (> 10-4) หมายถึง มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด
มะเร็งจากการได้รับสารเคมี/มลพิษในระยะยาว (มากกว่า 100 คนต่อประชากร 1 ล้านคน) 

2)  ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงปริมาณ 

2.1)  ระยะก่อสร้าง 

 กิจกรรมการก่อสร้างส่งผลให้เกิดผลกระทบจากฝุ่นละออง โดยฝุ่นละอองขนาดใหญ่
ประมาณ ร้อยละ 99 มักจะถูกกรองบริเวณโพรงจมูก แล้วถูกร่างกายขับออก โดยการไอ หรือจาม หรือปะปน
มากับน้้ามูก ท้าให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปในทางเดินหายใจในส่วนที่ลึกได้ ส้าหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถ
เข้าสู่ทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะฝุ่นขนาดเล็กมากๆ จะสามารถเข้าไปได้ถึงระดับถุงลมได้ซึ่งฝุ่นละออง
ก่อให้เกิดโรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ ประสิทธิภาพในการท้างานของปอดลดลง และเพ่ิมความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
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 ผลการค้านวณค่าความเสี่ยงจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองรวม (TSP) Hazard quotient 
(HQ) ในระยะก่อสร้าง แสดงดังตารางที่ 5.15-1 พบว่า สัดส่วนความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
จากความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม พิจารณาอ้างอิงความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม โดยใช้ระดับอ้างอิงกรณี
เฉียบพลัน (24 ชั่วโมง) และค่าระดับอ้างอิงในกรณีเรื้อรัง (1 ปี) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป โดยพิจารณา  
ผลการประเมินคุณภาพอากาศด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) พบว่า บริเวณจุดสังเกตหลัก  
มีค่าความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณีเฉียบพลันอยู่ระหว่าง 0.3395-0.3417 และความเสี่ยงของการ
เกิดผลกระทบกรณีเรื้อรังมีค่าระหว่าง 0.0000-0.0005 ซึ่งสรุปได้ว่า การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับ
ต่้าหรืออยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (HQ<1)  

ตารางที่ 5.15-1 สัดส่วนความเสี่ยง Hazard quotient จากการได้รับฝุ่นละอองรวม (TSP) ในระยะก่อสร้าง 

รายละเอียด 
ความเข้มข้นของมลพิษจากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
24 ชั่วโมง HQ 2/ 1 ปี HQ 2/ 

จุดสังเกตหลัก 
1. วัดสว่างวนาราม 112.24 

 
0.3401 0.01 

 
0.0001 

2. วัดบัวขาว 112.68 0.3415 0.03 0.0003 
3. วัดส้าโรง 112.76 0.3417 0.05 0.0005 
4. บ้านฮองแฮ ่ 112.31 0.3403 0.02 0.0002 
5. รพ.สต.บ้านน้้าค้า 112.11 0.3397 0.01 0.0001 
6. วัดราษฎร์บูรณะ 112.18 0.3399 0.00 0.0000 
7. บ้านโนนใหม่ 112.54 0.3410 0.02 0.0002 
8. วัดอตัมยตาราม 112.44 0.3407 0.01 0.0001 
9. วัดรุ่งรัศมีศีลคุณาวราราม 112.03 0.3395 0.00 0.0000 

มาตรฐาน ≤ 330 1/ ≤ 1 ≤ 100 1/ ≤ 1 
หมายเหตุ :  1/  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตฉิบบัที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กา้หนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
     2/ HQ = ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่ได้รับสัมผัส (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)/ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษ หรือ      
                            ปริมาณสารที่รับเข้าร่างกายหรือมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จา้กัด, 2562 

2.2)  ระยะด าเนินการ 

 เมื่อพิจารณาแหล่งก้าเนิดมลพิษหลักทางอากาศของโครงการ พบว่า โครงการโรงงาน
น้้าตาลไม่มีแหล่งก้าเนิดมลพิษทางอากาศจากปล่องระบาย (Point Source) เนื่องจากโครงการจะรับไอน้้า
และไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน จึงไม่มีผลกระทบจากแหล่งก้าเนิดมลพิษจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิง แต่จะมีแหล่งก้าเนิดมลพิษท่ีมาจากบริเวณลานจอดรถบรรทุกอ้อย และรถบรรทุกอ้อยที่วิ่งเข้า-ออก
ภายในพ้ืนที่โครงการตั้งแต่ทางเข้าโครงการถึงพ้ืนที่ลานจอด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษาได้น้าเข้าข้อมูล
อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโรงไฟฟ้าชีวมวลมาประเมินผลกระทบร่วมกับโรงน้้าตาล ซึ่งมลพิษหลัก
ที่เกิดขึ้น คือ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)  
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 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค่าความเสี่ยงรวมหรือ Hazard Index (HI) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ จากการสัมผัสมลพิษทางอากาศที่ 1 ปี 
(ฝุ่นละอองรวม ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ในระยะด้าเนินการของโครงการ
แสดงดังตารางที่ 5.12-2 พบว่า ค่าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจกรณีเรื้อรัง 
(1 ปี) ในช่วงหีบอ้อย มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0131-0.0581 และในช่วงปิดหีบ (ช่วงขายไฟของโรงไฟฟ้าชีวมวล)  
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0033-0.0130 ซึ่งสรุปได้ว่าการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนที่
อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการอยู่ในระดับต่้าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HI<1) 

ตารางท่ี 5.15-2 ค่าความเสี่ยงรวม (HI) ต่อระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากมลพิษทางอากาศจากโครงการ 
  โดยการรับสัมผัสมลพิษที่ 1 ปี 

รายละเอียด 
ค่าความเสี่ยงรวม (HI) 1/ ที่ 1 ปี 

ช่วงหีบอ้อย  
(เดือนธันวาคม-มีนาคม) 

ช่วงปิดหีบ (ขายไฟ)  
(เดือนเมษายน-ตุลาคม) 

จุดสังเกตหลัก 
A1 : วัดสว่างวนาราม (A1) 0.0318 0.0076 
A2 : วัดสว่างอาราม (A2) 0.0192 0.0048 
A3 : วัดบัวขาว (A3) 0.0578 0.0122 
A4 : วัดส้าโรง (A4) 0.0581 0.0130 
5. วัดบ้านหนองม่วง 0.0309 0.0072 
6. บ้านขามป้อม 0.0232 0.0054 
7. บ้านฮ่องแฮ 0.0427 0.0097 
8. รพ.สต.บ้านน้้าค้า 0.0307 0.0074 
9. วัดตู้แก้วสุวรรณาราม 0.0174 0.0043 
10. วัดราษฎร์บรูณะ 0.0267 0.0066 
11. บ้านดอกรักใหม ่ 0.0131 0.0033 
12. บ้านเลิงแก 0.0165 0.0041 
13. วัดบ้านหัวช้าง 0.0205 0.0048 
14. โรงเรียนบ้านเขวาโคก 0.0347 0.0074 
15. วัดบ้านดอนดู ่ 0.0408 0.0093 
16. รพ.สต.บ้านหนองส่วย 0.0203 0.0048 

หมายเหตุ  :  1/ ค่า HI = ผลรวมค่า HQ ของฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
ที่มา :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2562 

2. การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Health Risk Assessment) : เป็นการศึกษา
เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์เชิงสังคมและมนุษยวิทยา เน้นความหลากหลาย ความครอบคลุมของข้อมูล และ
วิธีการเข้าถึงของข้อมูล ไม่เน้นการเก็บข้อมูลด้วยการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์หรือการเก็บข้อมูลเชิงตัวเลข 
หรือการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล แต่สามารถแสดงมิติของข้อมูล รวมถึงอธิบายลักษณะความเสี่ยงที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในเชิงคุณภาพ เช่น ระดับความเสี่ยงมาก ปานกลาง หรือน้อย โดยการใช้ตารางเมตริกซ์แสดง  
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) เพ่ือหาขนาดของความเสี่ยง (Magnitude) ส้าหรับการด้าเนินการ
ป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งขนาดของความเสี่ยงค้านวณได้จากผลคูณระหว่างโอกาสของ
การเกิด (Likelihood) และความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา (Consequences) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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(2.1) เกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Likelihood) โดยการน้า
ประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพที่ได้มาก้าหนดในรูปของโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละประเด็นผลกระทบ 
ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลในอดีต หรือการค้านวณความน่าจะเป็นที่เคยได้รับโอกาสสัมผัสสิ่งคุกคาม
จากสิ่งแวดล้อมของคนงานหรือคนในชุมชน จะเป็นการวิเคราะห์บนข้อมูลพ้ืนฐานที่มีอยู่ หรือข้อมูลที่เคยเกิด
เหตุการณ์ในอดีตของประเทศจากการพัฒนาโครงการหรือเกิดในประเทศต่าง ๆ ที่เคยมีโครงการลักษณะ
ประเภทเดียวกัน ส้าหรับเงื่อนไขในการวิเคราะห์โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ  (Likelihood) 
ส้าหรับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถระบุปริมาณการรับสัมผัสได้ แสดงดังตารางท่ี 5.12-3 

ตารางท่ี 5.15-3 เกณฑ์ของโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Likelihood) ส้าหรับปัจจัยอื่น ๆ  
                     ที่ไม่สามารถระบุปริมาณการรับสัมผัสได้ 

ระดับผลกระทบ 
(Health Consequence Rating) 

นิยาม 

1 
(น้อยมาก) 

ไม่มีโอกาสเกิด 

2 
(น้อย) 

มีความเป็นไปได้น้อย มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เช่ือถือได้ หรือมี
ข้อมูลแสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดแต่ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ หรือเป็นการคาดการณ์
จากสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ พื้นที่มีความสามารถรองรับ  

3 
(ปานกลาง) 

มีความเป็นไปได้ปานกลาง หรือมีสถิติจากข้อมูลที่มีอยู่สนับสนุนการคาดการณ์
ความเป็นไปได้ ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ หรือมาตรการที่มีอยู่ 
ไม่ครอบคลุมการเกิดเหตุการณ์ หรือเป็นข้อกังวลและข้อห่วงใยของผู้มีส่วนได้เสีย 

4 
(สูง) 

เกิดเหตุการณ์แน่นอน ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ไม่เพียงพอ และไม่ 
สามารถหาหน่วยงานอื่นด้าเนินการได้ เป็นข้อห่วงกังวล ไม่มีมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ หรือมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ 

5 
(สูงมาก) 

เกิดเหตุการณ์แน่นอน และมีแนวโน้มเพิ่มปัญหาที่มีอยู่เดิม ความสามารถในการ
รองรับของพื้นที่ไม่เพียงพอ และไม่สามารถหาหน่วยงานอื่นด้าเนินการได้ เป็นข้อ
ห่วงกังวลมาก 

ที่มา : ดัดแปลงจากแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามยั, 2552 

(2.2)  เกณฑ์การวิเคราะห์ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา (Consequences) โดยการวิเคราะห์
ระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นกับคนงานหรือคนในชุมชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจาก
โครงการ การพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น จะพิจารณาบนสมมุติฐานที่เกิด
ผลกระทบเลวร้ายที่สุด ทั้งนี้จะใช้เงื่อนไขในการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น 
(Consequences) ต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อจิตใจ สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชาชนและพนักงาน 
แสดงดังตารางท่ี 5.15-4    
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ตารางที่  5.15-4 เกณฑ์การวิเคราะห์ความรุนแรงของผลที่ เกิดตามมา (Consequences) ต่อสุขภาพ 
ผลกระทบต่อจิตใจ สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชาชนและพนักงาน 

ระดับผลกระทบ 
(Health Consequence 

Rating) 
นิยาม 

1 
(น้อยมาก) 

- ไม่เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ไม่เกิดการเจ็บป่วยในชุมชน/สิ่งที่ก่อให้เกิดโรคไม่มี
อันตรายต่อสุขภาพ 

- ไม่มีผลกระทบต่อจิตใจ 
- ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม/ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน 
- ไม่มีผลต่อการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน 

2 
(น้อย) 

- เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเล็กน้อย/สิ่งที่ก่อให้ เกิดโรคส่งผลท้าให้เกิดโรคเพียง
เล็กน้อย (เช่น ระคายเคืองผิวหนัง) 

- มีผลต่อสภาพจิตใจเล็กน้อย ก่อให้เกิดความร้าคาญ หรือวิตกกังวลเล็กน้อย 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย สามารถควบคุมแก้ไขได้/ทรัพย์สินเสียหายน้อยมาก

หรือไม่เสียหายเลย/มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงานเล็กน้อย 
- เกิดผลกระทบต่อการท้างานหรือการด้าเนินกิจวัตรประจ้าวัน หรือมีการใช้ระบบ

สาธารณูปโภคในพื้นที่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย  
3 

(ปานกลาง) 
- เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยปานกลาง/สิ่งที่ก่อให้เกิดโรคสามารถท้าให้เกิดผลกระทบ

ต่อสุขภาพในระดับที่ไม่รุนแรงหรือสามารถหายได้ (เช่น อาหารเป็นพิษจากแบคทีเรีย 
เสียงดังรบกวน อันตรายจากท่าทางของการท้างาน) 

- มีผลต่อสภาพจิตใจ ก่อให้เกิดความร้าคาญหรือวิตกกังวลมาก และน้าไปสู่อาการเครียด 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระดับปานกลางสามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้น/ทรัพย์สิน

เสียหายปานกลางและสามารถด้าเนินการผลิตต่อไปได้/มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน
และแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้น  

- ส่งผลกระทบต่อการท้างานหรือการด้าเนินกิจวัตรประจ้าวันต่อประชาชนวัยท้างาน และ
กลุ่มเสี่ยง (วัยพึ่งพิง เช่น เด็ก คนชรา และคนพิการ เป็นต้น) (การเดินทาง การเข้าถึงบริการ
ด้านสาธารณสุข ความเพียงพอของระบบไฟฟ้า/ประปา) หรือมีการใช้ระบบสาธารณูปโภค
ในพื้นที่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีความพร้อมด้านพื้นฐานและมีศักยภาพในการรองรับหรือ
ให้บริการได้อย่างเพียงพอ หรือกรณีไม่มีศักยภาพในการรองรับแต่มีการก้าหนดมาตรการ
ในการลดผลกระทบ 

4 
(สูง) 

- ท้าให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างถาวร/สิ่งที่ก่อให้เกิดโรคสามารถส่งผลกระทบที่รุนแรงท้าให้
เกิดการสูญเสียหรือเกิดการตายในกลุ่มคนงานและกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในชุมชน (เช่น กรด-ด่าง
ในห้องปฏิบัติการ สารเคมีที่สามารถก่อให้เกิดมะเร็ง) 

- มีผลต่อสภาพจิตใจ ก่อให้เกิดความร้าคาญหรือวิตกกังวลมาก มีอาการเครียด และมีการ
ร้องเรียน 

- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง ต้องใช้เวลาในการแก้ไข/ทรัพย์สินเสียหายมากและต้อง
หยุดการผลิตในบางส่วน/มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และต้องใช้เวลาในการแก้ไข 

- ส่งผลกระทบต่อการท้างานหรือกิจวัตรประจ้าวันเป็นเวลาต่อเนื่องและยาวนาน และมี  
ความรุนแรงของระดับความเข้มข้นที่รับสัมผัส หรือมีการแย่งใช้ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที ่
และมาตรการที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมในการลดผลกระทบ 
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ตารางท่ี 5.15-4 (ต่อ) เกณฑ์การวิเคราะห์ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา (Consequences) ต่อสุขภาพ  
 ผลกระทบต่อจิตใจ สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชาชนและพนักงาน 

ระดับผลกระทบ 
(Health Consequence 

Rating) 
นิยาม 

5 
(สูงมาก) 

- ท้าให้เกิดผลกระทบทวีคูณความรุนแรง (กลุ่มประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง)/  
สิ่งที่ก่อให้เกิดโรคเป็นสาเหตุท้าให้เกิดผลกระทบที่เพิ่มขึ้น (เช่น สารเคมีมีความเป็นพิษ
และท้าให้เกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะที่อยู่ปนเปื้อนในอากาศ ดิน และน้้า เช่น H2S โลหะ
หนัก สารเคมีฆ่าแมลง) 

- มีผลต่อสภาพจิตใจ ก่อให้เกิดอาการเครียดและกลัว/มีการฟ้องร้อง 
- ท้าให้เกิดผลกระทบทวีคูณความรุนแรง กลุ่มประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง  
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและเวลานานในการแก้ไข/

ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตทั้งหมด/มีผลกระทบต่อชุมชนเป็นบรเิวณกวา้ง 
หรือหน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาด้าเนินการแก้ไข 

- ส่งผลกระทบต่อการท้างานหรือกิจวัตรประจ้าวันเป็นเวลานาน กลุ่มประชาชนได้รับ
ผลกระทบเป็นวงกว้าง หรือมีการแย่งใช้ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ และไม่ได้ก้าหนด
มาตรการในการลดผลกระทบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง 

ที่มา : ดัดแปลงจากแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามยั, 2552 

(2.3)  การจัดล าดับความส าคัญหรือระดับนัยส าคัญของความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพจาก Health Risk Matrix โดยน้าค่าการจัดระดับการได้รับสัมผัสหรือค่าคะแนนโอกาสในการได้รับ
สัมผัส มาพิจารณากับค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพ ตามตารางเมตริกซ์ระดับความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) ซึ่งระดับความเสี่ยง คือ จุดตัดระหว่างแนวตั้งและแนวนอน แสดงดัง
ตารางที่ 5.15-5 ในการจัดล้าดับความส้าคัญของผลกระทบต่อสุขภาพโดยตารางเมตริกซ์ความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ แบ่งระดับความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ต่้า ปานกลาง สูง และสูงมาก 
เพ่ือน้าไปสู่การด้าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ แสดงดังตารางท่ี 5.15-6 

ตารางที่ 5.15-5 ตารางเมตริกซ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) 
ความรุนเเรงของผลที่จะเกิดตามมา 

(Severity of consequence) 
โอกาสของการเกิด (Likelihood) 

ระดับผลกระทบ 
(Consequence Rating) 

อันตรายต่อสุขภาพ 
(Health Harm) 

น้อยมาก 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

สูง 
(4) 

สูงมาก 
(5) 

1 ไม่บาดเจ็บ/ไม่ป่วย 1 2 3 4 5 
2 บาดเจ็บ/เจ็บป่วยเล็กน้อย 2 4 6 8 10 
3 บาดเจ็บ/ป่วย 3 6 9 12 15 
4 ท้าให้เกิดการสูญเสีย/ตาย 4 8 12 16 20 
5 ท้าให้เกิดการสูญเสียมาก/ตาย 5 10 15 20 25 

ที่มา : แนวทางการประเมินผลกระทบตอ่สุขภาพในระดับโครงการ กระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามยั, 2552 
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ตารางท่ี 5.15-6 ตารางจัดล้าดับความส้าคัญของผลaกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ค่า 

คะแนน 
นิยาม 

ต่้า 
 

1-3 ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสถานะสุขภาพ ไม่เพิ่มอัตราป่วย/ตาย ไม่มีผลต่องบประมาณ ไม่มี
ผลต่อการผลิต ไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ปานกลาง 
 

4-9 ไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม อาจพิจารณาปรับปรุง
มาตรการที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย ถ้าจ้าเป็นต้องมีการติดตาม
เฝ้าระวัง ท้ังนี้ พิจารณาความจ้าเป็นและความเป็นไปได้ร่วมกัน 

สูง 
 
 

10-16 เพิ่มอัตราป่วย มีการบาดเจ็บ อาจมีผลต่องบประมาณ ต้องมีการติดตามตรวจสอบว่ามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมเพียงพอและเหมาะสม ถ้าจ้าเป็นอาจมีการ
เพิ่มมาตรการ หรือมีการปรับปรุงมาตรการที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้น 

สูงมาก 17-25 มีผลต่อสถานะสุขภาพในวงกว้าง มีการเสียชีวิต ต้องการงบประมาณเพิ่ม ต้องมีการเพิ่ม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อาจต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด้าเนินงาน 

ที่มา :  แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ กระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามัย, 2552 

3.  ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพ   

 ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพของโครงการ โดยใช้ตารางเมตริกซ์ประเมิน  
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) เพ่ือหาขนาดของความเสี่ยง (Magnitude) ซึ่งขนาดของ 
ความเสี่ยงค้านวณได้จากผลคูณระหว่างโอกาสของการเกิด (Likelihood) และความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Consequences) โดยประเมินผลกระทบที่มีนัยส้าคัญต่อประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงที่ตั้ง
โครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ แสดงดังตารางท่ี 5.15-7 และตารางท่ี 5.15-8 
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ตารางท่ี 5.15-7 การประเมินและก้าหนดระดับความส้าคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะก่อสร้าง 

ปัญหาสิ่งคุกคามสขุภาพ 
ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) 

อัตราสัมผัส/โอกาสที่จะสมัผัส ความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ

ผลกระทบ 
1. กิจกรรมการใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการเตรียมพื้นที่ และกิจกรรมการก่อสร้าง 
- ระดับเสียงจากการท้างานของ
เครื่องจักร 

น้อย (2) 
เมื่อพิจารณาผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างรวมกับเสียงจากการ
ตรวจวัดบริเวณวัดส้าโรง บ้านส้มโฮง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากพื้นที่
โครงการประมาณ 610 เมตร พบว่า กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการส่งผลให้ระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง บริเวณวัดส้าโรง บ้านส้มโฮงเปลี่ยนแปลงจากเดิม 54.4 เดซิเบลเอ 
เป็น 59.2 เดซิเบลเอ หรือเพิ่มขึ้น 4.8 เดซิเบลเอ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.6 ของค่า
มาตรฐาน (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง 
ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปไม่ให้เกิน70 เดซิเบลเอ) นอกจากนี้ กิจกรรมการ
ก่อสร้างจะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จผลกระทบดังกล่าวจะหมดไป 
ดังนั้น จึงคาดว่าโอกาสในการได้รับผลกระทบจากเสียงดังรบกวนของชุมชนจากกิจกรรม
การก่อสร้างอยู่ในระดับน้อย 

ปานกลาง (3) 
ระดับเสียงรบกวนอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ
หรืออาจก่อให้เกิดความร้าคาญต่อการด้าเนินชีวิต 
ประจ้าวันของประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง
พื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาระดับความ
รุนแรงจากการประเมินเสียงรบกวน พบว่า กิจกรรม
การก่อสร้างของโครงการส่งผลให้ระดับเสียงรบกวนที่
ชุมชนบ้านส้มโฮง สูงสุดเท่ากับ 6.5 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่า
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่า
ระดับเสียงรบกวน ซึ่งได้ก้าหนด ค่าระดับเสียงรบกวน
ไม่ให้เกิน 10 เดซิเบลเอ ดังนั้น ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนจึงอยู่ในระดับปานกลาง 

ปานกลาง 
(2x3 = 6) 

2. การเพ่ิมขึ้นหรือย้ายถิ่นเข้ามาของคนงานก่อสร้าง 
- ความปลอดภัยของประชาชนใน
ชุมชน และวิถีชีวิตของชุมชนเกิด
การรบกวน 

ปานกลาง (3) 
เมื่อพิจารณาจ้านวนคนงานก่อสร้างสูงสดุ (ด้าเนินการก่อสร้างพร้อมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล) 
ประมาณ 600 คน ทีอ่าจเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจส่งผลต่อวิถีชีวิตของชุมชนที่
อยู่ใกล้เคียง และอาจมีโอกาสเกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด และปัญหา
สังคมอื่นๆ ตามมา ทั้งนี้ โครงการมีนโยบายหลักในการก้าหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน
ในพื้นที่ก่อนล้าดับแรก เพื่อป้องกันปัญหาด้านสังคม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
ชุมชน อย่างไรก็ตามในงานบางประเภทต้องการแรงงานที่มีความรู้ความช้านาญเฉพาะด้าน
ในระดับวิชาชีพ จึงอาจมีการจ้างแรงงานจากที่อ่ืนในต้าแหน่งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้น 
การเข้ามาของคนงานก่อสร้างในพื้นที่อาจมีแรงงานต่างถิ่นเข้ามาส่วนหนึ่ง จึงคาดว่าโอกาส
ในการเกิดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

ปานกลาง (3) 
การเพิ่มขึ้นหรือย้ายถิ่นเข้ามาของคนงานก่อสร้าง อาจ
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน 
อาจมีการได้รับอันตราย บาดเจ็บ เจ็บป่วย เสียชีวิต 
หรือปัญหาด้านสังคมอื่นๆ ตามมา แต่เนื่องจากคนงาน
ก่อสร้างที่เข้ามาท้างานก่อสร้างมีระยะเวลาประมาณ 
18 เดือน ประกอบกับ โครงการก้าหนดให้ผู้รับเหมา
พิจารณารับแรงงานในท้องถิ่นเป็นส้าคัญ  เพื่อลดการ
ย้ายถิ่นของแรงงานเข้ามาในพื้นที่จึงก้าหนด ให้ระดับ
ความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง 

ปานกลาง 
(3x3 = 9) 
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ตารางท่ี 5.12-8 การประเมินและก้าหนดระดับความส้าคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะด้าเนินการ 

ปัญหาสิ่งคุกคามสขุภาพ 
ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) 

อัตราสัมผัส/โอกาสที่จะสมัผสั ความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ

ผลกระทบ 
1. กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากการจัดหาวัตถุดิบ (อ้อย) ที่ใช้ภายในโครงการ ได้แก่  
1.1 กิจกรรมการเผาอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
- ฝุ่นละอองรวม  (TSP)  
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
- ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
 

สูง (4) 
การเก็บเกี่ยวอ้อยสามารถท้าได้ 2 วิธี ได้แก่ การตัดอ้อยสด และการเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว 
หรือที่เรียกกันว่า “อ้อยไฟไหม้” ซึ่งจากรายงานการผลิตน้้าตาลทรายของโรงงานน้้าตาล 
ทั่วประเทศ ประจ้าปีการผลิต 2561/2562 ของส้านักบริหารอ้อยและน้้าตาลทราย พบว่า  
มีสัดส่วนอ้อยไฟไหมทั้งหมด ร้อยละ 61.11 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด ซึ่งลดลงจาก  
ปีการผลิต 2560/2561 เท่ากับร้อยละ 5.17 (ฤดูการผลิตปี 2560/2561 มีสัดส่วนอ้อย 
ไฟไหม้ร้อยละ 66.28 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด) การตัดอ้อยไฟไหม้นอกจากจะมีผล
ท้าให้อ้อยเกิดการสูญเสียน้้าหนักและคุณภาพความหวานแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษ 
ทางอากาศ ซึ่งแรงจูงใจที่ท้าให้เกิดการเผาอ้อย อาจเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลน
แรงงานตัดอ้อยและปัญหาค่าจ้างแรงงานสูง จึงคาดว่าโอกาสในการได้รับผลกระทบจาก  
ฝุ่นละอองและเขม่าควันของชุมชนอยู่ในระดับสูง 

ปานกลาง (3) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากมลพิษทาง
อากาศอาจท้าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ และอาจก่อให้ เกิดโรคอื่น  ๆ 
นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดความร้าคาญจากฝุ่นละออง/
เขม่าควันที่ปลิวไปตกตามบ้านเรือน/สิ่งปลูกสร้าง
ท้าให้ปนเปื้อน รวมทั้งบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น
บริเวณเส้นทางการขนส่ง ดังนั้นจึงก้าหนดให้ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
 

สูง 
(4x3 = 12) 

1.2 กิจกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
- สารเคมีก้าจัดแมลง/วัชพืช ปานกลาง (3) 

ในขั้นตอนการปลูกอ้อยมีศัตรูพืชที่ส้าคัญ คือ วัชพืชในไร่อ้อย และโรคและแมลงศัตรูอ้อย ซึ่ง
จากข้อห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า มีข้อห่วงกังวลเรื่องผลกระทบจากการใช้สารเคมี
ในการปลูกอ้อย อย่างไรก็ตาม โครงการได้ก้าหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมการปลูกอ้อยแบบ
เกษตรอินทรีย์ โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เครื่องจักรและแรงงานคนในการก้าจัดและ
ควบคุมวัชพืช โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม วิธีการเตรียมดิน วิธีการปลูก 
และการก้าจัดวัชพืชโดยใช้คราดสปริงหรือหนวดกุ้งการใช้เครื่องพรวนวัชพืชฝังปุ๋ย การใช้รถ
แทรกเตอร์ไถพรวน เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้อาจจะต้องใช้เงินลงทุนครั้งแรกสูงมากกับเครื่องจักร/
เครื่องมือ แต่เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใช้งาน และปริมาณงานที่ได้แล้ว ถือว่าเป็นการก้าจัด
วัชพืชที่มีต้นทุนต่้า อย่างไรก็ตาม การใช้สารเคมีในการก้าจัดศัตรูพืชเป็นวิธีท่ีท้าได้ง่ายและ
ค่าใช้จ่ายน้อย จึงมีโอกาสที่จะมีการใช้สารเคมีในการปลูกอ้อย 

สูง (4) 
การสัมผัสสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพท้ังเฉียบพลันและเรื้อรงั อาการ
แสดงเฉียบพลันมีตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนรุนแรงถึง
แก่ชีวิต ข้ึนอยู่กับระดับความเข้มข้น ความเป็นพิษ 
และปริมาณที่ ได้รับ เช่น เกิดการระคายเคือง
ระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และดวงตาที่สัมผัส 
เกิดแผลพุผอง เซลล์ เนื้ อเยื่อของผิวหนังตาย  
ตาบวมแดงและเกิดการอักเสบ ท้าให้ประสิทธิภาพ
ในการมองเห็นลดลง และหากมีการกลืนกินจะ
เป็นพิษต่อบริเวณล้าคอ หายใจไม่สะดวก เนื่องจาก 

สูง 
(4x3 = 12) 
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ตารางท่ี 5.15-8 (ต่อ) การประเมินและก้าหนดระดับความส้าคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะด้าเนินการ 

ปัญหาสิ่งคุกคามสขุภาพ 
ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) 

อัตราสัมผัส/โอกาสที่จะสมัผัส ความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ

ผลกระทบ 
1.2 กิจกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช (ต่อ) 
  ปอดท้างานไม่ได้ตามปกติ อาจถึงขั้นล้มเหลวได้ 

ส่วนอาการเรื้อรัง สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชจะสะสม
ในระบบต่าง ๆ ของร่างกายท้าให้ส่วนอาการเรื้อรัง 
สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชจะสะสมในระบบต่าง ๆ  
ของร่างกายท้าให้เกิดความผิดปกติและโรคต่าง ๆ 
เช่น มะเร็ง เป็นต้น ดังนั้นจึงก้าหนดให้ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับสูง 

 

2. การคมนาคมขนส่งวัตถุดิบ (ออ้ย) สารเคมี ของเสีย ผลิตภัณฑ ์และผลพลอยได้ รวมถึงการเดินทางของพนักงาน 
2.1 อุบัติเหตุจากการคมนาคม
ขนส่ง 

ปานกลาง (3) 
     เมื่อพิจารณาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรส่วนใหญ่มาจากปัจจัยหลัก  
3 ประการ ได้แก่ ผู้ขับขี่ ยานพาหนะ ถนนและสิ่งแวดล้อม และจากข้อมูลรายงานการ
วิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 พบว่า มูลเหตุ
สันนิษฐานหลักที่ท้าให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินก้าหนด ร้อยละ 70.78 รองลงมา  
คนหรือรถตัดหน้ากระช้ันชิด ร้อยละ 8.78 และหลับใน ร้อยละ 6.04 ตามล้าดับ  

     ทั้งนี้ เส้นทางการขนส่งในพื้นที่เขตส่งเสริมการปลูกอ้อย 10 เขต ภายหลังเปิดด้าเนิน
โครงการ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 202 , 214, 219, 2040, 2269, และ 2392 ส่งผลให้มี
ปริมาณยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น ประมาณ 1,658 คัน/วัน หรือ 413 PCU/ช่ัวโมง ซึ่งอาจเพิ่ม
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้ รถที่ใช้ขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) 
ส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ ได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ และ 18 ล้อ ซึ่งหากขาด
การจัดการที่ดีอาจเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น การขนส่งในเขตชุมชนและ  
ไม่มีไหล่ทาง การบรรทุกน้้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานท้าให้ถนนพังเสียหาย และการผูกมัด
อ้อยไม่แน่นท้าให้อ้อยร่วงหล่นบนถนนกีดขวางการจราจร เป็นต้น ดังนั้นโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบต่อชุมชนจึงอยู่ในระดับปานกลาง 

สูง (4) 
การเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานหรือ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้เส้นทางการขนส่ง ก่อเกิดการ
บาดเจ็บ พิการ หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้น 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบจึงอยู่ในระดับสูง 

สูง  
(3x4 = 12) 
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ตารางท่ี 5.15-8 (ต่อ) การประเมินและก้าหนดระดับความส้าคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะด้าเนินการ 

ปัญหาสิ่งคุกคามสขุภาพ 
ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) 

อัตราสัมผัส/โอกาสที่จะสมัผัส ความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ

ผลกระทบ 
2.2 ปัญหาการจราจรติดขดั/ 
การคมนาคมไมส่ะดวก 

สูง (4) 
     จากผลการประเมินผลกระทบต่อสภาพจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข 202 , 214, 
219, 2040, 2269 และ 2392 ในช่วงเวลาเร่งด่วน พบว่า ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นภายหลัง
เริ่มเปิดด้าเนินโครงการปี พ.ศ. 2564 (กรณีที่มีก้าลังการผลิตสูงสุด 24,000 ตัน/วัน)  
ไม่ท้าให้สภาพจราจรในบริเวณเส้นทางที่ใช้เดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า 
สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ   
     สภาพจราจรบนทางหลวงหมายเลข 202 หลักกิโลเมตรที่ 145+122 (ล้าพังชู-ห้วยล้าเตา) 
และหลักกิโลเมตรที่ 180+122 (ห้วยล้าเตา-เกษตรวิสัย) พบว่า ภายหลังเริ่มเปิดด้าเนิน
โครงการมีสภาพการจราจรเปลี่ยนแปลง เป็นระดับ B คือ มีปริมาณจราจรคงตัว แต่
ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจ้ากัดเล็กน้อย  
     ส้าหรับสภาพจราจรบนทางหลวงหมายเลข 214 หลักกิโลเมตรที่ 63+153 (ร้อยเอ็ด -
จตุรพักตรพิมาน) พบว่า ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินโครงการไม่ท้าให้
สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ C 
ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจ้ากัดมาก 
    อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าความสามารถของถนนจะรองรับได้หรือไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม
มากนัก แต่เนื่องจากมีจ้านวนรถยนต์/รถบรรทุกเพิ่มขึ้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด้ารงชีวิต เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทาง กรณีที่
รถบรรทุกขนาดใหญ่จ้านวนมากสัญจรผ่านชุมชนอาจก่อให้เกิดการแย่งผิวจราจรและเกิด
ปัญหาการจราจรติดขัดตามแยกต่างๆ ท่ีจะเข้าสูโ่ครงการและเกิดความวิตกในการใช้เส้นทาง 
จึงคาดว่าโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อชุมชนจึงอยู่ในระดับสูง 

ปานกลาง (3) 
(การคมนาคมขนสง่วัตถุดิบ (อ้อย) สารเคมี ของเสีย 
ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้ รวมถึงการเดินทาง
ของพนักงานของโครงการ อาจท้าให้เกิดปัญหา
การจราจรติดขัด/การคมนาคมไม่สะดวก และอาจ
เพิ่มความวิตกกังวล หรือส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ้าวันของประชาชนโดยรอบโครงการ
รวมทั้งผู้ใช้รถในเส้นทางการขนส่ง โดยเฉพาะ
ในช่วงเปิดหีบอ้อยที่ต้องมีการล้าเลียงอ้อยจากไร่
เข้าสู่พื้นที่โรงงานท้าให้ปริมาณการ จราจรบน
เส้นทางที่มีความเชื่อมโยงกับเส้นทางที่ผ่านโรงงาน
มีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น และส่วนใหญ่ 
เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก 10 ล้อ 
18 ล้อ เป็นต้น ท้าให้การใช้พื้นผิวจราจรมีความ
หนาแน่นเกิดปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคม
ไม่สะดวก ดังนั้นระดับความรุนแรงของผลกระทบ
จึงอยู่ในระดับปานกลาง 

สูง 
(4x3 = 12) 
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ตารางท่ี 5.15-8 (ต่อ) การประเมินและก้าหนดระดับความส้าคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะด้าเนินการ 

ปัญหาสิ่งคุกคามสขุภาพ 
ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) 

อัตราสัมผัส/โอกาสที่จะสมัผัส ความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ

ผลกระทบ 
3. แหล่งก าเนิดเสียงจากเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิต 
ระดั บ เสี ย งจาก เค รื่ อ งจั ก ร ใน
กระบวนการผลิต ได้แก่  
- บริเวณแผนกลูก   
  หีบเชรดเตอร์  
- แผนกลูกหีบชุดที ่5  
- แผนกหม้อปั่นดิบ 

น้อย (2) 
เมื่อพิจารณาผลการประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงในระยะด้าเนินการ พบว่า ภายหลัง
เปิดด้าเนินโครงการระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ช่ัวโมง) บริเวณพื้นที่อ่อนไหว ชุมชนบ้านส้ม
โฮง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากพ้ืนที่โครงการประมาณ 610 เมตร มีค่าระดับ
เสียงไม่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ 54.4 เดซิเบลเอ ซึ่ งมีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน 
(มาตรฐานค่าระดับเสียงทั่วไปก้าหนดที่ 70 เดซิเบลเอ) ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนจึงอยู่ในระดับน้อย 

ปานกลาง (3) 
การได้รับสัมผัสเสียงดังเกินกว่าที่มาตรฐานก้าหนด 
อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน
ช่ัวคราวหรือถาวร รวมทั้งส่งผลต่อการรบกวนการ
ติดต่อสื่อสาร เกิดความหงุดหงิด ร้าคาญต่อการ
ด้าเนินชีวิตประจ้าวัน เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
ระดับความรุนแรงจากการประเมินเสียงรบกวน 
บริเวณพื้นที่อ่อนไหว ชุมชนบ้านส้มโฮง พบว่า 
ระดับเสียงรบกวนช่วงกลางวัน อยู่ระหว่าง (-11.1) 
ถึง 6.5 เดซิเบลเอ และระดับเสียงรบกวนช่วง
กลางคืน อยู่ระหว่าง (-3.3) ถึง 9.3 เดซิเบลเอ 
ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่า ระดับเสียงรบกวนทั้ง
ในช่วงกลางวันและกลางคืนมีค่าอยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานก้าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง 
ค่าระดับเสียงรบกวน ซึ่งได้ก้าหนดค่าระดับเสียง
รบกวนไม่ให้เกิน 10 เดซิเบลเอ ดังนั้นจึงก้าหนด 
ให้ระดับความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ปานกลาง 
(2x3 = 6) 

 
 
 
 
 



 

-187- 

ตารางท่ี 5.15-8 (ต่อ) การประเมินและก้าหนดระดับความส้าคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะด้าเนินการ 

ปัญหาสิ่งคุกคามสขุภาพ 
ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) 

อัตราสัมผัส/โอกาสที่จะสมัผัส ความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ

ผลกระทบ 
4. การจัดการน้ าเสีย/น้ าทิ้ง 
- ป ริ ม าณ น้้ า เสี ย /น้้ า ทิ้ งจ าก
กระบวนการผลิตของโครงการ 

ปานกลาง (3) 
     เนื่องจากโรงงานน้้าตาลและโรงไฟฟ้ามีการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกัน ซึ่งรวมถึง
ระบบบ้าบัดน้้าเสียด้วย ทั้งนี้ น้้าเสีย/น้้าทิ้งที่ เกิดขึ้นในระยะด้าเนินการของโครงการ  
แบ่งออกเป็น  
     1)  น้้าเสียที่ เกิดจากโรงงานผลิตน้้าตาล ได้แก่ น้้าเสียจากห้องน้้าชาวไร่/อาคาร
ส้านักงาน/โรงอาหาร น้้าเสียในแผนกต่าง ๆ ในโรงงานผลิตน้้าตาล น้้าเสียจากการล้างอื่น ๆ 
น้้าเสียจากการล้างหม้อต้ม หม้อเคี่ยว และน้้าเสียจากระบบหล่อเย็นเครื่องจักร  
     2)  น้้าเสียที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้แก่ น้้าฝนปนเปื้อนชะลานกองเถ้า น้้าฝน
ปนเปื้อนชะ ลานกองชานอ้อย น้้าทิ้งจากระบบการปรับปรุงคุณภาพน้้า น้้าระบายทิ้งจากหอ
หล่อเย็น น้้าเสียจากแผนกต่างๆ ในโรงไฟฟ้า น้้าท้ิงจากระบบผลิตน้้าใส และน้้าล้างเรซิน 
      ทั้งนี้ โครงการจะจัดการน้้าเสียตามลักษณะของน้้าเสียในแต่ละแหล่งก้าเนิด  โดย
โครงการก้าหนดให้คุณภาพน้้าทิ้งภายหลังผ่านการบ้าบัดจะต้องมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
น้้าทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ซึ่งโครงการจะน้าน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัด
แล้วจากบ่อพักน้้าท้ิงกลับไปใช้ประโยชน์เพื่อน้าไปรดน้้าต้นไม้/สนามหญ้าภายในพ้ืนท่ีสีเขียว 
ฉีดพรมชานอ้อย และฉีดพรมขี้เถ้า เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโครงการไม่ได้มีการระบายน้้า
ทิ้งออกสู่ภายนอกโครงการแต่อย่างใด นอกจากนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้้าใต้ดิน
และน้้าผิวดิน โครงการก้าหนดให้มีการรองก้นบ่อและขอบบ่อด้วยพลาสติก HDPE หรือวัสดุ
อื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเพื่อป้องกันการรั่วโดยก้าหนดให้มีการออกแบบขอบบ่อบ้าบัด  
น้้าเสียต่าง ๆ มีความลาดอย่างน้อย 1 : 2 (แนวดิ่ง : แนวราบ) อีกทั้งเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
ผลกระทบ โครงการก้าหนดให้มีบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) เพื่อเฝ้าระวังการ
ปนเปื้อนของมลพิษลงสู่น้้าใต้ดินซึ่งการก้าหนดจุดติดตามตรวจสอบสอดคล้องกับทิศทาง 
การไหลของน้้าผิวดิน ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อชุมชนจึงอยู่ในระดับปานกลาง 

ปานกลาง (3) 
หากเกิดการปนเปื้ อนของน้้ าเสีย/น้้ าทิ้ งจาก
โครงการ จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้้าในแหล่ง
น้้าในพื้นที่จนไม่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้  
ซึ่งหากมีการใช้น้้าที่มีการปนเปื้อนอาจก่อให้เกิด
อาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินอาหาร และโรค
อื่น ๆ ดังนั้นจึงก้าหนดให้ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
(3x3 = 9) 
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ทั้งนี้ ผลกระทบต่อสุขภาพที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โครงการได้ก้าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพเพ่ิมเติม เพ่ือลด
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

6.  ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

  มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จะเสนอมาตรการที่จะใช้ในระยะก่อสร้างและ
ระยะด้าเนินการ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ทันท่วงท ี 

6.1 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ โดยได้น้าเสนอไว้ในตารางที่ 6.1-1 และ
ตารางท่ี 6.1-2 ตามล้าดับ 

6.2 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 นอกจากมาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อมดังข้างต้น บริษัทที่ปรึกษายังได้เสนอแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการ เปลี่ยนแปลง 
ที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส้าคัญ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการน้ามาปฏิบัติ รายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแสดงไว้ในตารางท่ี 6.2-1 และตารางท่ี 6.2-2 
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ตารางท่ี 6.1-1 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  ขั้นตอนก่อนการ  

 ก่อสร้าง 
1) โครงการต้องตรวจสอบการด้าเนินโครงการให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายว่า

ด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง ก้าหนดโครงการ กิจการ หรือการด้าเนินการ  
ซึ่งต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับเป็นการเฉพาะในพื นท่ีตั งโครงการ 

- ภายในพื นที่โครงการ - ก่อนการก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

2. ทรัพยากรดิน 1) การก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดินบริเวณกว้าง โครงการจะต้องอัดชั นดินให้แน่น 
ราบเรียบป้องกันการไหลบ่าและชะล้างพังทลายของหน้าดินไปยังบริเวณ
ภายนอกโครงการโดยเฉพาะในฤดูฝน 

- ภายในพื นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 2) ดาดคอนกรีต ปลูกหญ้าคลุม หรือบดอัดดินให้แน่นบริเวณพื นที่โครงการ แนวริม
คลอง หรือทางน ้าเพื่อป้องกันการเกิดการทับถมของตะกอนโครงการที่มีการกัด
เซาะของน ้าได้ง่าย เช่น ทางน ้าไหลบ่าท่ีผ่านพื นท่ี 

- ภายในพื นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 3) จัดท้ารางระบายน ้าและบ่อตกตะกอนเพื่อระบายน ้าฝนและป้องกันดินตกตะกอน
ไหลลงสู่แหล่งน ้า 

- ภายในพื นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 4) ก้าหนดแนวอาคารให้มีระยะถอยร่นห่างจากถนนหรือทางสาธารณประโยชน์ 
สอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับที่  55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เนื่องจากถนนหรือทางสาธารณประโยชน์
มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร โครงการก้าหนดให้มีการร่นแนวอาคารห่างจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย 3 เมตร 

- ภายในพื นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

3. คุณภาพอากาศ 1) ฉีดพรมน ้าในพื นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่น ถนนพื นที่ที่มี
กิจกรรมการปรับถม เป็นต้น อย่างน้อย 2 ครั งต่อวัน (เช้า-บ่าย) ยกเว้นช่วงที่มี
ฝนตก 

- ถนนเข้า-ออกพื นท่ี
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

2) ท้าความสะอาดล้อรถบรรทุกท่ีออกจากพื นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดินเศษหิน
และทรายที่อาจสร้างความสกปรกให้แก่ถนน (โคร) 

- ถนนเข้า-ออกพื นท่ี
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

3) ตรวจสอบ บ้ารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ก่อสร้างตามระยะเวลาที่ก้าหนด (ท่ีระบุไว้ในคู่มือแนะน้าการบ้ารุงรักษาของแต่
ละเครื่องจักร) 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3. คุณภาพอากาศ 
    (ต่อ) 

4) ห้ามเผาท้าลายเศษวัสดุหรือขยะมลูฝอยในพื นท่ีก่อสรา้ง - พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
5) ควบคุมและจ้ากัดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบริเวณ

พื นที่ก่อสร้างให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพื่อลดฝุ่นละออง และการเกิด
อุบัติเหตุ 

- ถนนเข้า-ออกพื นท่ี
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

6) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุกเพื่อ
ป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

7) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองส้าหรับคนงานที่อยู่ในบริเวณพื นท่ีก่อสรา้งให้
เพียงพอ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

8) ท้าความสะอาดและปรับปรุงพื นท่ีให้เรียบร้อยภายหลังเสร็จสิ นการก่อสร้าง - พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
9) ในฤดูฝนให้ล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื นท่ีโครงการทุกครั ง - พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

4. เสียง 1) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม ให้ด้าเนินการ
เฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กลดเสียง (ear plugs) หรือ
ครอบหูลดเสียง (ear muffs) เป็นต้น ส้าหรับคนงานก่อสร้างในระหว่าง
ปฏิบัติงานในพื นท่ีที่มีระดับเสียงดังตั งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ นไป 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

3) ตรวจสอบ บ้ารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ก่อสร้างตามระยะเวลาที่ก้าหนด (ท่ีระบุไว้ในคู่มือแนะน้าการบ้ารุงรักษาของแต่
ละเครื่องจักร) 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

4) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพื นที่ที่มี
ระดับเสียงดังตามการจ้าแนกพื นที่เสียง โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท้างาน 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

5) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงให้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง
โครงการก่อนการก่อสร้าง 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

6) ก้าหนดแผนงานก่อสร้างให้ชัดเจน โดยให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดัง
ท้างานในเวลาพร้อมกัน 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. เสียง (ต่อ) 7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบปะชุมชนอย่างสม่้าเสมอตอลดระยะเวลา

ก่อสร้างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบด้านเสียงที่ได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้าง
โครงการพร้อมทั งหาแนวทางในการก้าหนดมาตรการลดผลกระทบที่เกิดขึ น 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

8) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพื นที่ที่มี
ระดับเสียงดังตามการจ้าแนกพื นที่เสียง โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท้างาน 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

9) จัดท้ารั วช่ัวคราวรอบอาณาเขตก่อสร้างเพื่อลดระดับเสียงรบกวนจากการก่อสร้าง - พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
 10) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงให้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง

โครงการก่อนการก่อสร้างล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันและตลอดระยะที ่มี
กิจกรรมท้าให้เกิดเสียงดัง 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

5. คุณภาพน้ า 1) ก้าหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหาน ้าใช้ส้าหรับกิจกรรมการก่อสร้างอย่าง
เพียงพอ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 2) ก้าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมน ้าดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะให้คนงาน
ก่อสร้างอย่างเพียงพอ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 3) จัดหาห้องสุขาแบบเคลื่อนที่ที่มีถังเก็บสิ่งปฏิกูลให้เพียงพอกับจ้านวนคนงาน
ก่อสร้างก่อนติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตมารับไปก้าจัดต่อไป 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 4) ก้าหนดให้มีบ่อพักน ้าทิ งจากกิจกรรมการก่อสร้างเพื่อตกตะกอนดินและทราย
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ หรือน้ามาใช้ในการฉีดพรมบริเวณพื นที่
ก่อสร้าง เพื่อลดฝุ่นละออง 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 5) จัดให้มีพื นท่ีส้าหรับล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และล้อรถในพื นท่ีก่อสร้าง
และรวบรวมน ้าเสียลงสู่บ่อตกตะกอน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร (จ้านวน 1 บ่อ) 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 6) น้าน ้าทิ งในบ่อตกตะกอนจากกิจกรรมการก่อสร้างกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การ
ฉีดพรมถนนทางเข้าโครงการและพื นที่ก่อสร้าง หรือรดน ้าต้นไม้/พื นที่สีเขียว
ภายในโครงการ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

  
 
 

   



-192- 

ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6. ทรัพยากรน้ าใช้  1) ก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหาน ้าใช้ส้าหรับกิจกรรมการก่อสร้างอย่าง

เพียงพอ 
- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ผู้รับเหมาภายใต้การก้ากับ 

ของเจ้าของโครงการ 
 2) ก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดเตรียมน ้าดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะให้คนงาน

ก่อสร้างอย่างเพียงพอ 
- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ผู้รับเหมาภายใต้การก้ากับ 

ของเจ้าของโครงการ 
 3) ควบคุมให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีระบบถังน ้าส้ารองที่มีปริมาตร

ความจุเพื่อให้เพียงพอส้าหรับกิจกรรมก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน  
- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ผู้รับเหมาภายใต้การก้ากับ 

ของเจ้าของโครงการ 
7. ด้านอุทกวิทยาและ

คุณภาพน้ าใต้ดิน 
1) ห้ามสูบน ้าใต้ดินภายในพื นที่โครงการมาใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง - พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 

8. การคมนาคมขนส่ง 1) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วน ได้แก่ ช่วงเวลา 07.00 -
09.00 น. และ 17.00-19.00 น. 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 

 2) จัดระบบการจราจรในพื นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรถที่เข้า -
ออกพื นท่ีก่อสร้าง 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 

 3) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกพื นท่ีก่อสร้างโครงการ - พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 
 4) ก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจะต้องกวดขันพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจร

อย่างเคร่งครัด 
- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 

 5) ก้าหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบน ้าหนักการบรรทุกให้สอดคล้องตามที่
กฎหมายก้าหนด 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 

 6) ก้าหนดให้มีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งตามคู่มือการบ้ารุงรักษาตลอดอายุการ
ด้าเนินการ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 

 7) ก้าหนดให้รถบรรทุกที่จะวิ่งเข้า-ออกพื นที่โครงการช่วงก่อสร้างที่ขนส่งวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้างต้องมีการปกคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 

 8) ก้าหนดให้รถบรรทุกที่เกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้างโครงการติดหมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียนและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 

 9) ประสานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลการจราจรในช่วงช่ัวโมง
เร่งด่วนบริเวณแหล่งชุมชนและพื นที่อ่อนไหว เช่น บริเวณโรงเรียน ทางแยกต่าง ๆ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8. การคมนาคมขนส่ง 
   (ต่อ) 

10) แจ้งแผนการก่อสร้างให้กับหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั งประสานงาน
กับต้ารวจท้องถิน่เพื่ออ้านวยความสะดวกในการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ
ก่อนก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 

 11) วางแผนในการเคลื่อนย้าย ขนส่ง เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ เข้าสู่พื นที่โครงการ
โดยในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ ประสานงานกับต้ารวจทางหลวง 
และต้ารวจจากสถานีต้ารวจภูธรในพื นท่ี เพื่ออ้านวยความสะดวกในการจราจร 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 

9. ระบบระบายน้ า 
    และป้องกันน้ าท่วม 

1) จัดให้มีรางระบายน ้าช่ัวคราวในแนวเดียวกับท่ีจะสร้างระบบระบายน ้าถาวร เพื่อ
รวบรวมน ้าฝนที่ตกลงในพื นที่เข้าสู่บ่อหน่วงน ้าฝนของโรงงานผลิตน ้าตาลต่อไป   

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

2) จัดให้มีตะแกรงดักขยะที่อาจปะปนมากับน ้าฝนก่อนระบายลงสู่รางระบายน ้าฝน - พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
3) ก้าหนดให้มีบ่อตกตะกอนดินและทรายที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างเพื่อ

ป้องกันเศษตะกอนดินตกค้างและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า 
- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

4) ขุดลอกตะกอนดินและเศษวัสดุก่อสร้างออกจากรางระบายน ้าเมื่อพบการสะสม - พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
5) ตรวจสอบการอุดตันของรางระบายน ้าเป็นประจ้าทุกเดือน และตรวจสอบการ

จัดวางวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางน ้าไหลหรือรางระบายน ้า 
- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

10. การจัดการของเสีย 
 

1) จัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วขนาด 200 ลิตร พร้อม
ฝาปิดมิดชิดอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เกิดจากคนงานและจากกิจกรรมการก่อสร้าง และติดต่อให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบมาท้าการเก็บขนไปจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 2) ก้าหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ก่อนน้าไป
จัดเก็บในพื นท่ีจัดเก็บขยะของโรงงานผลิตน ้าตาล ส้าหรับมูลฝอยแห้ง (เศษวัสดุ
หรือของเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง) ที่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ให้พิจารณาน้า
กลับมาใช้ใหม่หรือจ้าหน่ายให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

3) จัดให้มีพื นที่จัดเก็บขยะ ส้าหรับมูลฝอยเปียกที่ย่อยสลายได้ เพื่อน้าไปท้าปุ๋ย 
หมักอินทรีย์ ซึ่งจะน้าไปใช้ในแปลงสาธิตปลูกอ้อยหรือพื นท่ีสีเขียวของโรงงาน 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

4) จัดให้มีผู้ที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วไว้ในบริเวณพื นท่ีก่อสร้าง 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11. อาชีวอนามัยและ  

  ความปลอดภัย 
1) การคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาก้าหนดให้พิจารณาจากการจัดท้าแผนงานด้าน

ความปลอดภัยในการท้างานส้าหรับงานก่อสร้างว่าสอดคล้องตามกฎกระทรวง
ก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับงานก่อสร้างพ.ศ. 2551 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

2) พิจารณาข้อก้าหนด/เง่ือนไขด้านความปลอดภัยในการท้างานรวมถึงการอบรม
ให้ความรู้และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ต้องจัดให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของงานของบริษัทผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง รวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท้างานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค 
ระดับเทคนิคขั นสูง และระดับวิชาชีพ  ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก้าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการท้างาน พ.ศ. 2559 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 3) ก้าหนดให้บริษัทรับเหมาต้องจัดท้าแผนงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องตาม
ข้อก้าหนดกฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลัก
เกณฑการจัดท้าแผนงานด้านความปลอดภัยในการท้างานส้าหรับงานก่อสร้าง  
พ.ศ. 2552 

- พื นท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 4) ก้าหนดให้โครงการ/ผู้รับเหมา จัดท้าระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการ
ก่อสร้าง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2554 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 5) ก้าหนดบริเวณเขตก่อสร้าง โดยท้ารั วสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ที่มั่นคงแข็งแรงไว้
ตลอดแนวเขตก่อสร้าง หรือกั นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมตามลักษณะงาน และ
จัดท้าป้าย“เขตก่อสร้าง” แสดงให้เห็นได้ชัดเจน  

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 6) ก้าหนดเขตอันตรายในเขตก่อสร้าง โดยจัดท้ารั วหรือกั นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสม 
และมีป้าย “เขตอันตราย” แสดงให้เห็นได้ชัดเจน และในเวลากลางคืนให้มี
สัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลา   

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

   -   
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11. อาชีวอนามัยและ  
     ความปลอดภัย     
     (ต่อ) 

7) ห้ามนายจ้าง/ผู้รับเหมาช่วงอนุญาตหรือปล่อยปละละเลยให้ลูกจ้างเข้าพักอาศัย
ในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือในเขตก่อสร้างนั น เว้นแต่นายจ้าง/
ผู้รับเหมาช่วงจะได้จัดให้มมีาตรการดา้นความปลอดภยัและไดร้ับความเห็นชอบ
เป็นหนังสือจากวิศวกร และให้เก็บหนังสือแสดงความเห็นชอบนั นไว้ ณ  
ที่ก่อสร้าง เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้และต้องดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการนั นตลอดเวลา 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 8) ในกรณีที่มีทางร่วมหรือทางแยกในเขตก่อสร้าง ให้ติดตั งป้ายเครื่องหมายเตือน
หรือเครื่องหมายบังคับเพื่อแสดงว่าข้างหน้าเป็นทางร่วมหรือทางแยกบริเวณ
ทางขนส่งที่เลี ยวโค้งหรือหักมุม โดยติดตั งกระจกนูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร หรืออุปกรณ์อื่น เพื่อให้ลูกจ้างและผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ที่ก้าลังสวนทางมามองเห็นได้สะดวก 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 9) นายจ้าง/บริษัทผู้รับเหมาต้องดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ท้างานโดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ต้องจัดให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 ได้รับความ
เห็นชอบจากวิศวกรหรือผู้ควบคุมงาน โดยให้มีการตรวจสอบและอบรมการใช้
อุปกรณ์นั นก่อนการใช้งาน 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 10) ก้าหนดให้มีการติดตั งป้ายที่บ่งชี  แสดงการก่อสร้างและติดแสดงไว้ที่ทางเข้า
สถานที่ก่อสร้างเพื่อให้ทราบว่า “พื นท่ีนี เป็นพื นที่ก่อสร้างและเด็กที่มีอายุต่้ากว่า 
18 ปี ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องห้ามเข้า”โดยมีรายละเอียด ช่ือโครงการ ช่ือนิติ
บุคคลที่เป็นเจ้าของโครงการ ช่ือนิติบุคคลที่ด้าเนินการก่อสร้างและใบอนุญาต
ก่อสร้างเลขท่ี ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ วิศวกรที่ควบคุมงาน วิธีการที่
ติดต่อหากมีเหตุร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11. อาชีวอนามัยและ  
     ความปลอดภัย  
     (ต่อ) 

11) การเคลื่อนย้าย/การล้าเลียงวัสดุ/การจัดเก็บวัสดุและการก้าจัดวัสดุที่ใช้ใน
สถานที่ก่อสร้าง  บริษัทผู้รับเหมาจะต้องระบุรายละเอียดในแผนงานก่อสร้าง 
และต้องก้าหนดแผนเพื่อเตรียมการไว้ล่วงหน้ารวมทั งต้องปฎิบัติตามแผนที่
ก้าหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฎิบัติงานหรือผู้ที่
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่กองเก็บวัสดุหรือบริเวณที่ก้าลังท้าการขนส่ง
วัสดุ /เส้นทางที่ใช้ในการส่ง 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 12) ติดตั งป้ายเตือนและป้ายบังคับในเขตก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย เช่น ให้ระวัง 
ห้ามเข้า ให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยใช้เครื่องหมาย
หรือข้อความที่เข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดเจน   

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 13) จัดให้มีสวัสดิการและสิ่งอ้านวยความสะดวกที่ เพียงพอส้าหรับใช้ในการ 
ปฐมพยาบาล มีแผนเส้นทางฉุกเฉิน และทางออก เส้นทางการจราจร พื นที่
อันตราย และติดป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
ความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง หน่วยงาน
บรรเทาสาธารณภัยที่ใกล้ที่สุดไว้ ณ เขตก่อสร้างให้เห็นได้ชัดเจน 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 

 14) จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่
เข้า-ออกเขตสร้าง โดยจัดให้มีป้ายเตือน และระบบควบคุมตรวจสอบการ 
เข้าท้างานของคนงานให้ปฏิบัติเพื่อป้องกันห้ามไม่ให้บุคคลหรือยานพาหนะที่
ไม่ได้รับอนุญาตเข้าเขตก่อสร้าง 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 

 15) จัดให้มีเส้นทางการจราจร ทางเท้า จุดบรรทุกและขนถ่ายวัสดุภายในเขต
ก่อสร้างที่เหมาะสมและปลอดภัยกับบุคคลและยานพาหนะ พร้อมทั งจัดหา 
ป้ายแนะน้า ป้ายเตือน หรือสัญญาณเตือนที่เหมาะสม หรือเขียนเป็นผังจราจร
ไว้ใช้ในโครงการก่อสร้าง 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11. อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย
(ต่อ)

16) จัดให้มีระบบการจัดเก็บ การขนย้ายเศษวัสดุเหลือใช้ และขยะไม่ให้กีดขวาง
การท้างาน มีความปลอดภัยโดยเศษไม้ เศษวัสดุเหลือใช้ และขยะต่าง ๆ ซึ่งเกิด
จากการก่อสร้างอาคาร ต้องรวบรวมและขนย้ายออกไป หรือเก็บรวมกองให้
เรียบร้อย โดยต้องไม่กองไว้ในลักษณะซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้อื่นและห้ามท้าลายวัสดุเหลือใช้หรือขยะด้วยการเผาในอาคาร หรือการเผาใน
หน่วยงานก่อสร้าง

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 

17) จัดให้มีห้องน ้า-ห้องส้วมให้ถูกต้องตามสุขลักษณะแก่ผู้ปฏิบัติงานติดตั งไว้ในที่
ซึ่งใกล้กับแหล่งปฏิบัติงาน และต้องจัดให้มีน ้าดื่มที่สะอาดและพอเพียงให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเวลาปฏิบัติงาน รวมทั งจัดให้มีสิ่งอ้านวยความสะดวกและ
สวัสดิการ ได้แก่ สิ่งอ้านวยความสะดวก ซักล้าง การเปลี่ยนเสื อผ้า น ้าดื่ม และ
สิ่งอ้านวยความสะดวกในการรับประทานอาหาร

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 

18) การป้องกันอัคคีภัยในงานก่อสร้างให้บริษัทผู้รับเหมาด้าเนินการให้สอดคล้อง
ตามกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 และก้าหนดให้ในพื นที่เสี่ยงต้องจัดให้มี
เครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อย 1 เครื่อง ทุก ๆ 1,000 ตารางเมตร ยกเว้น
บริเวณหรือห้องเก็บวัสดุติดไฟได้ง่าย จะต้องมีอย่างน้อย 1 เครื่อง ทุก ๆ 100
ตารางเมตร

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 

19) ก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดท้ารายงานอุบัติเหตุ โดยก้าหนดให้แบบฟอร์มการ
รายงานอุบัติเหตุประกอบด้วยประวัติส่วนตัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น
ช่ือ-สกุล ต้าแหน่ง กรุ๊ปเลือดวัน เดือน ปี ที่ประสบอุบัติเหตุ  สถานที่ประสบ
อุบัติเหตุ  ผู้เห็นเหตุการณ์  อุบัติเหตุเกิดขึ นได้อย่างไร สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมี
อะไรบ้าง ลักษณะการบาดเจ็บ และความรุนแรง แนวทางแก้ไข และการ
ป้องกัน ขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันหรือไม่และความคิดเห็นของ
ผู้บังคับบญัชาเกี่ยวกับอุบัติเหตุนั น

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11. อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย
(ต่อ)

20) จัดให้มีการประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความอา
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานในต้าแหน่งที่มีความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องระมัดระวัง
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ น ชี ให้เห็นถึงอันตราย รวมทั งจัดให้มีการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายความปลอดภัย และรหัส
สัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 

21) ก้าหนดในพื นที่ก่อสร้างต้องจัดให้มี เวชภัณฑ์  เครื่องมือ ห้องพยาบาล
ยานพาหนะ และแพทย์ พยาบาลประจ้าในหน่วยงานก่อสร้างตามกฎหมาย
ก้าหนดไว้ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. 2548

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 

22) ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานก่อนด้าเนินงานในทุกวัน ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 

12. เศรษฐกิจ-สังคม 1) พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้าท้างาน
เป็นอันดับแรก ยกเว้นผู้เข้ามาท้างานในต้าแหน่งเช่ียวชาญอาจใช้แรงงานจากที่
อื่นและผู้รับเหมาต้องท้าการตรวจสอบประวัติแรงงานก่อนเข้าท้างาน รวมทั ง
จัดท้าประวัติคนงานก่อสร้าง

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

2) จัดให้มีศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของประชาชนและ
หากมีการร้องเรียนทางผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข
ทันทีหากพบว่าเป็นจริงตามที่ร้องเรียนและแจ้งกลับให้ชุมชนทราบถึงข้อเท็จจริง
และการแก้ไขปัญหาโดยทันที

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

3) ในกรณีที่มีการร้องเรียน ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบและหาทางแก้ไขทันที
หากพบว่าเป็นจริงตามที่ร้องเรียน และแจ้งกลับให้ชุมชนทราบถึงข้อเท็จจริงและ
การแก้ไขปัญหาโดยทันที ตามผังการด้าเนินการรับข้อร้องเรียน

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

4) ก้าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคยีงให้รับทราบเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่องรวมทั งก้ากับ
ดูแลมิให้คนงานรบกวนหรือบุกรุกที่ดินของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
12. เศรษฐกิจ-สังคม

(ต่อ)
5) ตรวจตราดูแลไม่ให้คนงานของบริษัทก่อสร้างมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย เช่น

ลักทรัพย์ ยาเสพติด และการพนัน เป็นต้น โดยมีการก้าหนดกฎระเบียบ และ
การลงโทษท่ีชัดเจน

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

6) ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาการลักขโมยและการทะเลาะ
วิวาท ตลอดจนปัญหาต่อคนในชุมชนรอบข้าง

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

7) จัดตั งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (EIA Monitoring
Committee) ตรวจสอบเฝ้าระวังร่วมกับชุมชม

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

8) ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสถานีต้ารวจในพื นท่ีอย่างเป็นระบบตาม
ระเบียบของทางราชการเพื่อร่วมในการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกัน
ปราบปรามต่าง ๆ ที่เกิดขึ นในช่วงก่อสร้าง

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

9) ร่วมมือกับสถานีต้ารวจบ้านบัวขาวในการตรวจค้นสารเสพติดเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระท้าความผิด

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

10) จัดตั งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring
Committee) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด้าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ ประกอบด้วย
ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนโครงการ

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

11) ก้าหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee) เพื่ อให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น แผนการตรวจวัด กฎหมาย
ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยก้าหนดให้ด้าเนินการภายหลังการเห็นชอบ
ภายใน 6 เดือน และเป็นประจ้าทุกครั งที่มีการปรับหรือแต่งตั งคณะกรรมการฯ
อีกครั ง

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

12) ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกครั งต้องท้าจดหมายแจ้งและเชิญ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (EIA Monitoring
Committee) ให้มีส่วนร่วมในการด้าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการฯ ถ่ายทอด
ให้กับชุมชน

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
12. เศรษฐกิจ-สังคม

(ต่อ)
13) ก้าหนดให้มีการศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน
ทุก ๆ 2 ปี

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

     องค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) มีดังนี  

 ก) ผู้แทนภาคประชาชน   ไม่รวมผู้น้าชุมชน  จ้านวนไม่น้อยกว่า 32 คน 
มาจากการสรรหาหรือการเสนอขอหรือวิธีการอื่นใด จากชุมชนรอบท่ีตั งโครงการใน
รัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วม
ประชุมทั งหมด ประกอบด้วย 

(ก) เทศบาลต้าบลโนนสวรรค์  
หมู่ที่ 1 บ้านโนนสวรรค ์ หมู่ที่ 2 บ้านบักตู้ 
หมู่ที่ 3 บ้านน ้าค้า    หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ  
 หมู่ที่ 5 บ้านส้มโฮง   หมู่ที่ 6 บ้านหัวช้าง 
หมู่ที่ 7 บ้านโนน     หมู่ที่ 8 บ้านสวายโดด 
หมู่ที่ 9 บ้านดูน       หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาแสง 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 บ้านพยอม 
หมู่ที่ 13 บ้านโนนใหม่ หมู่ที่ 14 บ้านโนนสวรรค ์
หมู่ที่ 15 บ้านเลิงแก หมู่ที่ 16 บ้านโนนสวรรค์พัฒนา 

(ข)  เทศบาลต้าบลโพนสูง 
หมู่ที่ 5 บ้านโคกก่อง

(ค)  องค์การบริหารส่วนต้าบลสระบัว 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 5 บ้านดอนดู ่
หมู่ที่ 6 บ้านบัวขาว  หมู่ที่ 7 บ้านเขวาโคก
หมู่ที่ 8 บ้านเขวาทุ่ง หมู่ที่ 16 บ้านบัวขาว 
หมู่ที่ 17 บ้านเขวาพัฒนา 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
12. เศรษฐกิจ-สังคม

(ต่อ)
(ง)  องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนสง่า 

หมู่ที่ 8 บ้านหนองส่วย 
(จ)  องค์การบริหารส่วนต้าบลขี เหล็ก

หมู่ที่ 2 บ้านข้ามป้อม
(ฉ)  องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าแพง 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ่าง หมู่ที่ 2 บ้านดอกรักใหญ ่
หมู่ที่ 9 บ้านดอกรักใหม ่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองอ่างพัฒนา

(ช)  องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งทอง 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ลุม่

(ซ)  องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองเตา
  หมู่ที่ 12 บ้านศรีนครเตา 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

ข)  ผู้แทนภาครัฐ ประกอบด้วยตัวแทน 7 หน่วยงาน 
(ก)  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 
(ข)  นายอ้าเภอปทุมรัตต์หรือผู้แทน 
(ค)  นายอ้าเภอเกษตรวิสัยหรือผู้แทน 
(ง)  อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 
(จ)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดร้อยเอด็หรือผู้แทน 
(ฉ)  สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 
(ช)  พลังงานจังหวัดหรือผู้แทน 

ค)  ผู้แทนโครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายบริหาร 5 ฝ่าย ประกอบด้วย 
ผู้จัดการโรงงาน ตัวแทนฝ่ายวิศวกรรม ตัวแทนฝ่ายผลิต ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย และตัวแทนฝ่ายส้านักงาน และบุคคลวิธีการสรรหา
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ดังนี  
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
12. เศรษฐกิจ-สังคม 
     (ต่อ) 

(ก)  กรรมการผู้แทนภาคประชาชนให้มาจากการสรรหาหรือการเสนอช่ือ 
หรือวิธีการอื่นใดจากประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหรือ
คณะกรรมการบุคคลที่เป็นตัวแทนในการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละ
หมู่บ้านเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน 

(ข)  กรรมการผู้แทนภาคราชการให้มาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการ
ด้าเนินงานของโครงการโดยการแต่งตั งของนายอ้าเภอเมืองปทุมรัตต์ เช่น 
ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดมุร้อยเอ็ดหรือผู้แทน สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดหรือ
ผู้แทน 

(ค)  กรรมการผู้แทนโครงการให้มาจากผู้จัดการโรงงานผลิตน ้าตาลและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซึ่งได้จากการแต่งตั งโดยผู้จัดการโรงงานผลิตน ้าตาล 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 14)  อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(EIA Monitoring Committee) มีดังนี  
(1) ส้ารวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง

โครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องรับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัด 
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ เพ่ือแสดง
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 (2) ให้ข้อมูล ค้าแนะน้า และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การด้าเนินงานของโครงการ 
มีความรอบคอบมากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ ก้าหนดแนวทางการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

(3) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบ 
การด้าเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

(4) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการด้าเนินงานใดๆ เพื่อก่อ 
ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
12. เศรษฐกิจ-สังคม 
     (ต่อ) 

(5) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ โดยค้านึงถึง
ประโยชน์ท่ีแท้จริงของชุมชน 

(6) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการด้าเนินโครงการ 
รวมทั งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

(7) ร่วมเจรจาไกล่เกลีย่และหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โครงการกับชุมชน 

(8) ร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับ
โครงการและพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ รวมทั งติดตามดูแล การจ่าย
ค่าชดเชยจนแล้วเสร็จ 

   

(9)  จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน    
15) ระยะเวลาในการด้ารงต้าแหน่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ดังนี  
- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 (1) กรรมการมีวาระในการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั งแต่วันท่ีได้รับการ
ประกาศแต่งตั งและสามารถด้ารงต้าแหน่งได้เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

   

 (2) เมื่อครบก้าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั ง
กรรมการขึ นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั นอยู่ใน
ต้าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือ
แต่งตั งใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับตั งแต่วันที่กรรมการ 
พ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั น 

   

 16) กรณีที่กรรมการพ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระให้ด้าเนินการสรรหาหรือแต่งตั ง
กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวัน นับตั งแต่วันท่ีกรรมการว่างลง
และให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั ง ให้ด้ารงต้าแหน่งแทนอยู่ใน
ต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนกรณีวาระของกรรมการ
ที่พ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด้าเนินการ
สรรหาหรือแต่งตั งกรรมการแทนต้าแหน่งที่ว่างลงก็ได้และให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่นอกจากการพ้นต้าแหน่งตามวาระ 
กรรมการพ้นจากต้าแหน่งเมื่อ 

 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
12. เศรษฐกิจ-สังคม 
     (ต่อ) 

1) ตาย 
2) ลาออก 
3) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
4) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากต้าแหน่งเพราะมีความ

ประพฤตเิสื่อมเสยี บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหนา้ที่ หรือหย่อนความสามารถ 
5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
6) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 7)  เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับ
ความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษ 

   

 17) งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) มาจากงบการด้าเนินงานด้านการ
บริหารงานของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 18) ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ้านวนกรรมการฯ ทั งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่าง
น้อยทุก 3 เดือน แต่หากพบว่ามีความจ้าเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อน
ก้าหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ  

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

13. การประชาสัมพนัธ ์
     และการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชน 

1) จัดท้าแผนประชาสัมพันธ์โครงการแก่ชุมชนบริเวณพื นที่โครงการ โดยเฉพาะ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื นที่ก่อสร้าง เกี่ยวกับรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ 
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนรวมทั งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชน
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื นที่ใกล้เคียงโครงการ โดยแจ้งให้ชุมชนทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนท้าการก่อสร้าง 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 2) แจ้งให้ประชาชนในพื นที่ด้าเนินการทราบถึงช่องทางการร้องเรียนและมาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียน โดยแจ้งผ่านทางองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้น้าชุมชนและ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อย 1 เดือน 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

   -   
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
13. การประชาสัมพนัธ ์
     และการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชน 
     (ต่อ) 

3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่วงก่อสร้างและแจ้งความก้าวหน้าของ
การด้าเนินการให้ชุมชนทราบเป็นระยะ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

4) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและรับ
เรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู้ที่รับผิดชอบในการด้าเนินงาน ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบข้อร้องเรียน
และแจ้งผลการด้าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนท่ีเกิดจากการด้าเนินงานของ
โครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 5) ติดป้ายประกาศบริเวณหน้าพื นที่ตั งโครงการและชุมชน เพื่อน้าเสนอข้อมูล
ข่าวสารของโครงการโดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเช่นช่ือโครงการ
แผนการก่อสร้างโครงการบริษัทผู้รับเหมา/บริษัทเจ้าของโครงการผู้ประสานงาน
และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

14. สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

  

1) จัดให้มีระบบสุขาภิบาลขั นพื นฐาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ 
เช่น จัดหาน ้าดื่มที่สะอาดส้าหรับอุปโภคบริโภคแก่คนงานก่อสร้าง การจัดการ
ของเสียให้ถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุพาหะของโรค 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

2) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมา ต้องพิจารณารายละเอียดด้านการจัดการ
ความปลอดภัยในสัญญาว่าจ้างให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยของคนงานท่ีปฏิบัติงานภายในโครงการ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 3) จัดให้มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื องต้นไว้อย่างเพียงพอ รวมทั ง
จัดเตรียมหรือประสานงานกับโรงงานผลิตน ้าตาล ให้จัดเตรียมรถฉุกเฉินไว้
ประจ้าตลอดเวลาส้าหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาล 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 4) ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหากมีการใช้แรงงานต่างด้าวที่
ถูกกฎหมายให้จัดท้าประวัติทะเบียนของคนงานต่างด้าว พร้อมทั งประสานงาน
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น สาธารณสุขจังหวัด รวมถึงให้พิจารณา
ข้อมูลทางด้านสุขภาพก่อนรับเข้าท้างาน 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 5) ประสานงานความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานด้านสขุภาพในพื นท่ีก่อสร้างเครือข่าย
การดูแลและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชน 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

   -   
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ตารางท่ี 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
14. สาธารณสุขและ

สุขภาพ (ต่อ) 
  

6) แจ้งจ้านวนและภูมิล้าเนาของแรงงานก่อสร่างเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังโรค
ต่างๆ และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานด้านสุขภาพในกรณีเกิดการ
เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 7) ประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิ่นในการอบรมให้สุขศึกษาเกี่ยวกับ
สุขอนามัยส่วนบุคคล โรคติดต่อและการดูแลป้องกันอันตรายแก่แรงงานก่อสร้าง
ทุกระดับ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

13. พ้ืนที่สีเขียว 
และสนุทรียภาพ 

1) จัดสรรพื นที่สีเขียวมพีื นที่ประมาณ 55.61 ไร่ (ร้อยละ 11 ของพื นที่โครงการ) แสดง
ดังรูปที่ 1 ซึ่งจะท้าการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั วรอบพื นที่โครงการ ไม้ยืนต้นที่
น้ามาปลูกก้าหนดให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เช่น ต้นขี เหล็ก อโศกอินเดีย 
สนประดิพัทธ์ เป็นต้นโดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ชั น เรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับ
ฟันปลา 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

 2) บ้ารุงรักษาพื นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรรงบประมาณการ
ด้าเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณในการซ่อมบ้ารุงปั๊มน ้า 
ดูแลต้นไม้ พันธุ์ไม้ และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น ดังตารางที่ 1 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

หมายเหตุ :  บริษัท น ้าตาลบา้นโป่ง จ้ากัด เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะระบุในเอกสารแนบทา้ยสัญญาว่าจ้าง  
และก้ากับดูแลบริษัทผู้รับเหมาให้ปฏิบัตติามาตรการที่เกีย่วขอ้งกับงานรับเหมาแต่ละกิจกรรมโดยเคร่งครัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป 
 

1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท 
น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ตั งอยู่ ต้าบลโนนสวรรค์ อ้าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
และใช้เป็นแนวทางในการก้ากับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- ภายในพื นที่โครงการ
และพื นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อ
ด้าเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และ
เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานอนุญาตที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน เป็นต้น ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทราบ ทุก 6 เดือน ตามแนวทางเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส้าหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม 
และโครงการด้านพลังงาน ของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ภายในพื นที่โครงการ 
และพื นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ต้องแจ้งให้หน่วยงานอนุญาตที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรม
โรงงานอุตสาหกรรม ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ส้านักงานคณะกรรมการ
ก้ากับกิจการพลังงาน เป็นต้น ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ร้อยเอ็ดและส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ
โดยเร็ว เพื่อหน่วยงานดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

- ภายในพื นที่โครงการ 
และพื นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

4) ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ นจาก
ค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการด้าเนินการปกติ หรือมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าควบคุม
หรือค่ามาตรฐาน ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและเฝ้าระวัง เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ น ทั งนี  ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าว
ไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน 

- ภายในพื นที่โครงการ 
และพื นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 5) ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งก้าเนิดของโครงการมีค่าเกินค่าควบคุม
ที่ก้าหนดไว้ ให้โครงการท้าการตรวจหาสาเหตุ ท้าการแก้ไข และท้าการ
ตรวจวัดซ ้าเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไขพร้อมทั งก้าหนดมาตรการ 
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน 

- ภายในพื นที่โครงการ 
และพื นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

6)  หากบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ และ/หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แจ้งหน่วยงานที่มีอ้านาจ
หน้าท่ีในการอนุมัติหรืออนุญาตด้าเนินการดังนี  
6.1)  หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิด

ผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่า มาตรการที่ก้าหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ีได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว 
ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายนั น ๆ ต่อไป พร้อมกับจัดส้าเนาการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้แจ้งส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ภายในพื นที่โครงการ 
และพื นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และด้าเนินการ 

- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

6.2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจ
กระทบต่อสาระส้าคัญ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่ง
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช้านาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่
เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบก่อนการด้าเนินการเปลี่ยนแปลง 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

7) ก้าหนดให้บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด เสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการเป็นเอกสาร พร้อมกับข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ที่บันทึกบน
อุปกรณ์ตามรูปแบบที่ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก้าหนด ต่อหน่วยงานของรัฐก้าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตาม
มาตรการไว้ 2 ครั งต่อปี โดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของ
ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนภายในเดือนกรกฎาคม และเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ภายใน
เดือนมกราคมของปีถัดไป 

- ภายในพื นที่โครงการ 
และพื นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และด้าเนินการ 

- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

2. การด าเนินการผลิต/  
 รายละเอียดโครงการ 

1) โรงงานผลิตน ้าตาลมีก้าลังการผลิต 24 ,000 ตันอ้อย/วัน ด้าเนินการผลิต
ในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม หรือที่เรียกว่า “ช่วงฤดูหีบ” (ช่วงเดือนธันวาคม
ถึงเดือนมีนาคม โดยจ้านวนวันเปิด-ปิดหีบขึ นอยู่กับมติคณะกรรมการอ้อยและ
น ้าตาลทรายเป็นผู้ก้าหนด) มีระยะเวลาการด้าเนินการหีบอ้อยเพื่อผลิตน ้าตาล
ทรายดิบโดยรวมแต่ละปีประมาณ 120 วัน ส้าหรับช่วงที่ไม่มีการผลิตน ้าตาล
ทรายหรือที่เรียกว่า “ช่วงฤดูปิดหีบ” โครงการจะท้าความสะอาดพร้อมทั ง
ซ่อมบ้ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรตา่ง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานใน
ฤดูหีบปีต่อไป  

-  กระบวนการผลิตของ
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) รับไอน ้าและไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) โดยใช้ชานอ้อยที่เป็น
ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตน ้าตาลทรายมาผลิตไอน ้าและไฟฟ้า  

   

3. พ้ืนที่ปลูกอ้อยและการ  
 ส่งเสริมการปลูกอ้อย 

3.1 พ้ืนที่ปลูกอ้อย 

1) กิจกรรมของการส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด  
จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการส่งเสริมการปลูกอ้อยใน
รัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากท่ีตั งโครงการ ไม่มีนโยบายส่งเสริมและรับซื ออ้อย
ที่ปลูกในพื นท่ีที่ไม่มีเอกสารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจชุมชน 
ป่าชุมชน รวมถึงไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ไปตัดไม้ท้าลายป่าเพื่อการปลูกอ้อย 
หากมีเกษตรกรต้องการปลูกอ้อย โครงการจะมีกระบวนการตรวจสอบเอกสาร
สิทธ์ิที่ดินก่อนให้การส่งเสริม 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.1 พ้ืนที่ปลูกอ้อย (ต่อ) 2) เกษตรกรที่จะปลูกอ้อยส่ง บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ต้องแจ้งพื นที่การ
ปลูกอ้อยให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด รับทราบก่อน และ
พื นที่นั นต้องได้รับการตรวจสอบพื นที่จริงจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อยืนยัน
ว่าพื นที่ดังกล่าวมีการปลูกพืชชนิดอื่นมาก่อนการปลูกอ้อยหรือเป็นพื นที่ที่มี
การปลูกอ้อยเพื่อขายให้กับผู้รับซื อมาก่อน ไม่ได้เป็นพื นที่ป่าเศรษฐกิจชุมชน 
ป่าชุมชน ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ เพื่อให้เกษตรกรยังคง
พื นที่ป่าเหล่านี ไว้ และพื นท่ีส่งเสริมการปลูกอ้อยต้องแสดงเอกสารสิทธ์ิการถือ
ครองท่ีดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกแปลง 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) เมื่อทราบความต้องการของเกษตรกร บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ต้องมีการ
เก็บข้อมูลกอ่นโดยฝ่ายส่งเสริมชาวไร่เข้าตรวจสอบแปลงท่ีดินตามเอกสารสิทธิ์
ที่ดินที่แจ้งไว้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ และท้าการส้ารวจแปลงอ้อยด้วยระบบ GPS 
เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลการส่งเสริมเป็นรายแปลง โดยพื นที่ที่เป็นป่าสงวน
แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจชุมชน ป่าชุมชน และพื นที่
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ท่ีดินหรือไม่ใช่เจ้าของที่ดิน และไม่มีหนังสือรับรองให้ท้ากิน
จากเจ้าของที่ดิน โครงการต้องไม่ให้การส่งเสริมการปลูกอ้อยในแปลงที่ดิน
แปลงนั น 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

3.2 การส่งเสริมการปลูกอ้อย 

 

1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยโดยจัดท้าเอกสารประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์ของพื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย/ข้อก้าหนดในการด้าเนินการปลูก
อ้อย/ข้อก้าหนดการส่งเสริม/สนันสนุนการปลูกอ้อย การตัดอ้อยสด การลด
การใช้สารเคมีในแปลงอ้อย 

- พื นท่ีส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) ก้าหนดเขตการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื นที่รอบโรงงาน แบ่งเป็น 10 เขต
ส่งเสริม เพื่อให้ครอบคลุมพื นที่การส่งเสริมมากยิ่งขึ น โดยมีการจัดตั ง
ส้านักงานส่งเสริมเพื่ออ้านวยความสะดวก เป็นช่องทางการสื่อสารและให้
ค้าปรึกษาแก่ชาวไร่ 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) จัดให้มีกลยุทธ์ในการส่งเสริม เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน โดยการรักษา
พื นที่ปลูกอ้อยเดิมให้คงอยู่ไม่เปลี่ยนเป็นพืชอื่น และท้าให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย
มีก้าไร คุ้มค่า โดยการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.2 การส่งเสริมการปลูกอ้อย 
     (ต่อ) 

4) จัดให้มีพนักงานส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวไร่ อ้อยเข้าใจใน
กระบวนการผลิตอ้อยและน ้าตาลทรายทั งระบบ และเพื่อสร้างแนวความคิด
การมีส่วนร่วม  

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 5) จัดท้าคู่มือการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้า 
แจกให้เกษตรกรผู้มาขอรับกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้า 
รวมทั งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่น้าไปใช้ในแปลงอ้อยต้องปฏิบัติตามคู่มือ
อย่างเคร่งครัด ทั งนี ให้มีการปรับปรุงคู่มือการใช้ประโยชน์ฯ ให้เป็นข้อมูลที่
ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแปลงอ้อย 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 6) ก่อนที่จะมีการแจกจ่ายกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้า ให้กับ 
ผู้ขอรับ/หรือเกษตรกร เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต้องมีการอบรมหรือมีเอกสาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ขอรับกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) 
และเถ้า ทุกครั งถึงวิธีการจัดเก็บ วิธีการใช้ ปริมาณการใช้ และระยะเวลา 
ในการใช้ 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

7) สุ่มเก็บตัวอย่างดินในพื นที่เกษตรกรรมที่มีการน้ากากตะกอนหม้อกรอง  
(filter cake) และเถ้าของโครงการไปใช้ประโยชน์ เพื่อวิเคราะห์ค่าความเป็น
กรด-ด่าง และปริมาณโลหะหนักในดิน ก่อนและหลังการใส่กากตะกอนหม้อ
กรอง (filter cake) และเถ้า อย่างต่อเนื่องทุกปี 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 8) หากผลวิเคราะห์ดินหลังจากใส่กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) หรือมี
ปริมาณโลหะหนักเพิ่มขึ นถึงร้อยละ 90 ของค่ามาตรฐานคุณภาพดินส้าหรับ
การอยู่อาศัยและเกษตรกรรม โครงการต้องแจ้งเกษตรกรให้หยุดการใส่กาก
ตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้า ในแปลงนั นๆ และเฝ้าระวังโดยการ
เก็บตัวอย่างเพื่อท้าการตรวจสอบภายหลังจากการตรวจสอบพบว่าค่าเพิ่มขึ น
ในปีถัดไป หากเกษตรกรจะน้ากากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้า 
ไปใช้อีกครั งจะต้องตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือปริมาณโลหะหนักใน
ดินก่อนทุกครั ง 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.2 การส่งเสริมการปลูกอ้อย 
     (ต่อ) 

9) ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรได้รับทราบในกรณีที่มีการน้ากากตะกอน 
หม้อกรอง (filter cake) และเถ้า ไปใช้ในการปรับสภาพดิน จะต้องมีการ 
หยุดพักการใช้งานเป็นระยะ เพื่อลดโอกาสของการเพิ่มขึ นของค่าความเป็น
กรด-ด่าง หรือการตกสะสมโลหะหนักในดินเนื่องจากการใช้กากตะกอน 
หม้อกรอง (filter cake) และเถ้า 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 10) ท้าการศึกษาอัตราการใช้กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้าในการ
ปรับปรุงบ้ารุงดิน ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย และการใช้กาก
ตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้าและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตอ้อยในแปลงสาธิตการปลูกอ้อยของโรงงาน เพื่อเสนอเป็นแนวทาง 
การบริหารจัดการกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้าอย่างยั่งยืน 

- แปลงอ้อยสาธิต
โรงงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 11) จัดหาพันธุ์อ้อยที่เหมาะสม โดยจัดท้าแปลงไร่อ้อยสาธิตและจัดหาพันธุ์อ้อย 
ให้เกษตรกรคู่สัญญา เพื่อป้องกันปัญหาแรงงานปฎิเสธการตัดอ้อยสด และ
เพิ่มผลผลิตตนต่อไร่ของเกษตรกร 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

12) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องปลูกอ้อย เครื่อง
กลบปุ๋ย เครื่องช่วยคลุกใบอ้อยลงในดินเพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงปลูกอ้อย 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 13) ส่งเสริมและจัดท้าระบบ Smart Farming  โดยจัดท้าแปลงสาธิตภายในพื นที่
โครงการ เพื่อให้เกษตรกรคู่สัญญาได้เข้าศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้และ
เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งน้าหลักการพักดินและปลูกพืชบ้ารุงดิน 
การควบคุมแนวล้อวิ่งของแทรกเตอร์ การใช้เครื่องจักรกลให้ถูกวิธี การไถพรวน 
การทิ งใบอ้อยคลุมดิน และการใช้เทคโนโลยีในการติดตามตรวจสอบค่าต่าง ๆ 
เพื่อก้าหนดการให้น ้าและปุ๋ย เพื่อเพ่ิมผลผลิตต่อไร่รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกร
คู่สัญญาด้าเนินการตามโครงการโดยก้าหนดเป้าหมายให้ปีการผลิตปี พ.ศ. 
2565/2566 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 และเพิ่มขึ นต่อเนื่อง
อย่างน้อยละ 3 ต่อปี  

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 14) สร้างความยั่งยืนในการปลูกอ้อย ก้าหนดให้มีงานปรับปรุงโครงสร้างดินด้วย
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และโดโลไมท์ เพื่อปรับค่า pH เพิ่มความสามารถในการใช้ปุ๋ย 
และเพื่อปรับปรุงสภาพทางโครงสร้างของดินให้เอื ออ้านวยต่อการเจริญเติบโต
ของพืชได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.2 การส่งเสริมการปลูกอ้อย 
     (ต่อ) 

15) ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อให้พื นท่ีปลูก
อ้อยแต่ละแปลงได้รับปุ๋ยอย่างที่เหมาะสม ได้ผลผลิตเพิ่มและลดต้นทุนการ
ผลิตได้ 

- พื นทีส่่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 16) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสัดส่วนพันธุ์อ้อย เพื่อคัดพันธุ์อ้อยให้เหมาะสม
กับพื นท่ีปลูกของเกษตรกรมากที่สุดรวมทั งการใช้ชีววิธี (Biological control) 
เพื่อป้องกันและก้าจัดศัตรูอ้อย 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

3.3 ระบบการบริหารจัดการ 
     อ้อย 

1) จัดท้าระบบ MIS (Management Information System) คือ การท้างานบน
เว็บไซต์ เพื่อการบริหารจัดการไร่อ้อย การตรวจติดตามคุณภาพอ้อยรายแปลง 
การติดตามการปฎิบัติงานของเกษตรกรตามงวดงาน และ Growth Rate ของ
อ้อย และระบบคิวลงอ้อย ตัดอ้อย และขนส่งอ้อย 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) จัดท้าระบบ GIS (Geographic information system) คือ การวางแผน
สง่เสริม และพัฒนาเพิ่มผลผลิต ตืดตามมาตรฐานการปฎิบัติงานของเกษตรกร 
(ตรวจ Route) ติดตาม ป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคแมลงศัตรูอ้อย 
การบริหาร การให้สินเชื่อการตัด และการขนส่งอ้อยของเกษตรกร 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) จัดท้าระบบการตรวจตดิตาม (Audit) UAV เพื่อการติดตามแปลงออ้ยโดย
ก้าหนดระบบงวดงาน และ KPI 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับระดับของฟาร์มเกษตรกร 
เช่น เครื่องมือในการเตรียมดินปลูก เครื่องมือในการบ้ารุงรักษา เครื่องมือใน
การเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. คุณภาพอากาศ     
4.1 การรณรงค์ลดการ 
     เผาอ้อย 

1) ประชาสัมพันธ์แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ชาวไร่ ลดการเผาอ้อยส่งเข้า
โรงงาน โดยในเอกสารประชาสัมพันธ์ระบุถึงลักษณะของอ้อยที่โครงการไม่ 
รับซื อ เช่น อ้อยขึ นรา อ้อยปนเปื้อน ระบุถึงข้อดีของการตัดอ้อยสด ข้อเสีย
ของอ้อยเผาไฟ เป็นต้น 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) ก้าหนดให้มีมาตรการปฏิเสธการรับซื ออ้อยที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ชาวไร่กลับไป
ปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน้าอ้อยกลับมาส่งใหม่อีกครั งรวมถึงมีการตัดราคา  
เช่น อ้อยยอดขาว อ้อยเผาไฟ ถือเป็นอ้อยสกปรกซึ่งตามข้อก้าหนดสามารถ 
ตัดราคาได้ และโรงงานจะน้าเงินที่ได้นี ไปจ่ายเพิ่มให้แก่ชาวไร่ที่ตัดอ้อยสด 
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชาวไร่ตัดอ้อยสดเพิ่มขึ น 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

3) โรงงานติดประกาศเรื่องการวางเพลิงเผาอ้อย และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แจ้งให้ชาวไร่ทราบว่าต้ารวจสามารถด้าเนินการจับกุมได้ตามกฎหมาย พร้อม
กับติดป้ายรณรงค์ให้เห็นถึงประโยชน์ของการตัดอ้อยสด 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) ก้าหนดให้เป็นนโยบายหลักของโรงงานในการส่งเสริมชาวไร่อ้อยให้ตัดอ้อยสด
คุณภาพเข้าโรงงาน 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 5) จัดให้มีกระบวนการและเครื่องมือสร้างความเข้าใจในหมู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
ถึงผลดีของการตัดอ้อยสดและผลเสียของการเผาอ้อยโดยจัดทีมนักวิชาการ
เกษตรให้ความรู้ เช่น การตัดอ้อยสดมีประโยชน์โดยใบอ้อยสดที่คงเหลือคา
แปลงจะท้าหน้าที่เป็นวัสดุคลุมดิน ช่วยรักษาความชื น ลดทอนการระเหยของ
น ้าจากดินในช่วงหน้าแล้งซึ่งเป็นฤดูการตัดอ้อยก่อนที่ฤดูฝนจะมา ใบอ้อยสด
เมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนค่าปุ๋ยลง 
ได้มาก เป็นผลประโยชน์ต่อชาวไร่โดยตรง ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อเสียของการ
เผาอ้อยว่าเป็นการท้าลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ลดทอนความชุ่มชื น
ในดินและเป็นต้นเหตุของการระบาดของแมลงศัตรูพืช 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 การรณรงค์ลดการ 
     เผาอ้อย (ต่อ) 

6) การตัดราคาอ้อยให้เป็นไปตามส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย 
ก้าหนดบทลงโทษ โดยจะถูกหักราคาค่าอ้อยไฟไหม้ตันละ 30 บาท หรือตาม
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายว่าด้วยการตัดและส่งอ้อยให้แก่
โรงงาน การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้า
กลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 7) ส่งเสริมรณรงค์ให้ชาวไร่หันมาตัดอ้อยสด โดยเพิ่มความพร้อมของเครื่องมือ/
อุปกรณ์ของชาวไร่ในการใช้ผาลพรวน เช่น ผลสับใบอ้อย เป็นต้น เพื่อคลุกเคล้า
ใบอ้อยลงดินอย่างมีประสิทธิภาพโดยโครงการให้ความสนับสนุน เครื่องจักรกล 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

8) ก้าหนดให้มีแผนการรณรงค์ตัดอ้อยสดสะอาดในลักษณะการมอบรางวัลแก่ 
ผู้ตัดอ้อยสดสะอาด โดยการจัดสรรงบประมาณของโรงงานในการสนับสนุน
กิจกรรม 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 9) โครงการจัดซื อ/จัดหารถตัดอ้อยเพื่อตัดอ้อยสดเพิ่มขึ นทุกปี อย่างน้อยปีละ  
1 คัน เพื่อใช้ส้าหรับตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 10) โครงการจะรณรงค์สนับสนุนให้มีปริมาณรถตัดอ้อยสดเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี โดยจัดแสดงการสาธิตตัดอ้อยสดด้วยรถตัดอ้อยสดที่แปลงสาธิตหน้า
โรงงานให้กับชาวไร่ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงข้อดีในการใช้รถอ้อยสด 
วิธีการเตรียมพื นท่ีปลูกอ้อยให้มีความเหมาะสมที่จะใช้รถตัดอ้อยสดในอนาคต 
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของรถตัดอ้อยสดให้สามารถตัดอ้อยปริมาณ 
ต่อวันได้มากขึ น 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 11) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอ้อยกับ
คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.)  

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 การรณรงค์ลดการ 
     เผาอ้อย (ต่อ) 

12) จัดท้าบันทึกข้อมูลสถิติการรับซื ออ้อยไฟไหม้ในแต่ละปีโดยต้องควบคุมอัตรา
การรับซื อในแต่ละปีให้มีแนวโน้มลดลง โดยก้าหนดเป้าหมายให้มีอ้อยสด
จัดส่งโรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 และเพิ่มขึ นร้อยละ 5 ของทุกปี โดยใน 
ปีที่ 6 (พ.ศ. 2569) ต้องมีอ้อยสดร้อยละ 85 และยอมให้มีอ้อยไฟไหม้ที่อาจ
เกิดขึ นได้จากการถูกวางเพลิง การเกิดไฟไหม้ตามธรรมชาติ โดยไม่ได้ตั งใจได้
ร้อยละ 10-15 ของปริมาณอ้อยทั งหมด แต่ต้องมีหลักฐานยืนยันจาก
เจ้าหน้าที่ต้ารวจหรือเจ้าหน้าที่ปกครองว่าเป็นจริง เพื่อให้การรับซื ออ้อย
สอดคล้องตามข้อก้าหนดพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 13) จัดให้มีคณะท้างานตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยกรณีอ้อย
ไฟไหม้โดยอุบัติเหตุ พร้อมก้าหนดแนวทางป้องกันไฟไหม้และไม่รับอ้อยไฟ
ไหม้ที่ทิ งไว้เกิน 72 ช่ัวโมง 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 14) จัดให้มีโครงการเตรียมแปลงปลูกอ้อยเพื่อให้เหมาะสมต่อรถตัดอ้อยของ
โครงการ โดยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมเตรียมแปลงปลูกอ้อยเดิม หรือแปลงที่จะ
ปลูกอ้อยใหม่ให้เหมาะสมในการใช้รถตัดอ้อยของโครงการในการตัดอ้อยสด 
เช่น ปรับระดับดิน รื อหินและตอไม้ รื อตออ้อยเพื่อปลูกใหม่ ท้าร่องให้กว้าง
ตามขนาดรถตัดอ้อย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูตัด
อ้อย และเป็นการรณรงค์ให้ชาวไร่จัดซื อรถตัดอ้อยเพิ่มขึ นอีกทางหนึ่ง 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 15) ส่งเสริมการและจัดหาใช้เครื่องสางใบอ้อย เพื่อให้แรงงานคนมีความสะดวก 
ในการตัดอ้อยสด   

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 16) อ้านวยความสะดวกให้กับชาวไร่ที่ล้าเลียงอ้อยสดเข้าสู่โครงการโดยท้าแท่นเท
อ้อยสดโดยเฉพาะจ้านวน 2 แท่น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรตัดอ้อยสด
เข้าโรงงาน 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

  
 
 
 
 
 

   



-217- 

ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.2 การจัดการในลาน 
จอดรถอ้อย 

1) ก้าหนดให้มีการฉีดพรมน ้าในพื นที่ลานจอดรถอ้อย วันละ 3 ครั ง หรือก้าหนด
มาตรการลดฝุ่นอื่น ๆ เช่น การบดอัดดินหรือราดผิวหรือพื นที่เพื่อลดการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่น โดยอาจด้าเนินการแบบผสมผสานและลดผลกระทบด้าน
ฝุ่นอย่างเหมาะสมซึ่งอาจช่วยลดจ้านวนครั งของการฉีดพรมน ้าให้มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

- พื นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) ก้าหนดให้มีพื นที่สีเขียวริมรั วบริเวณลานจอดรถอ้อยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 
10 เมตร เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นโดยก้าหนดให้เริ่มด้าเนินการปลูก
ในช่วงก่อสร้างโครงการ 

- พื นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

3) จ้ากัดความเร็วของรถบรรทุกอ้อยทั งช่วงขนส่งออยเข้าโครงการและรถเปล่า
ออกนอกโครงการ 

- พื นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) ก้าหนดให้มีมาตรการก้าจัดเศษดินที่ติดล้อรถขนส่งอ้อยทั งช่วงที่ออกจากไร่
อ้อยและช่วงล้าเลียงอ้อยออกจากรถบรรทุกแล้วและออกนอกโครงการเพื่อลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

- พื นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

4.3 การจัดการพ้ืนที่ลานกอง
กากตะกอนหม้อกรอง 

1) ติดตั งตาข่ายสูงประมาณ 3 เมตร รอบพื นที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 
(filter cake) เทียบกับความสูงของกองกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) 
ในกรณีที่มีการกองสูงสุด ประมาณ 2 เมตร ขนาดของตาข่ายประมาณ 5 
มิลลิเมตร ซึ่งตาข่ายมีความสูงกว่ายอดกองประมาณ 1 เมตร นอกจากใช้เพื่อ
ดักกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) แล้ว ยังลดแรงลมที่พัดผ่านกองกาก
ตะกอนหม้อกรอง (filter cake) ด้วย ส่วนด้านนอกของแนวตาข่ายจะท้าการ
ปลูกต้นไม้ปลูก 3 แถว สลับฟันปลา เพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองอีกชั นหนึ่ง 

- ลานกองกากตะกอน 
  หม้อกรอง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) ปลูกต้นไม้ล้อมรอบพื นที่กองกากตะกอนหม้อกรอง ( filter cake) โดย
พิจารณาปลูกไม้โตเร็ว โดยเริ่มด้าเนินการปลูกตั งแตใ่นระยะก่อสรา้ง และใช้ไม้
ขนาดกลางหรือไม้ขนาดใหญ่ในการปลูก เพื่อให้สามารถด้าเนินการป้องกันฝุ่น
ได้ในระยะอันรวดเร็วโดยปลูก 3 แถว สลับฟันปลา ทั งนี  เช่น ขี เหล็ก ต้นสน
ประดิพัทธ์ และต้นอโศกอินเดีย เป็นต้น 

- ลานกองกากตะกอน 
หม้อกรอง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.3 การจัดการพ้ืนที่ลานกอง
กากตะกอนหม้อกรอง 
(ต่อ) 

3) ออกแบบพื นของลานกองกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) ให้เป็นเนิน 
ตรงกลางและให้มีพื นที่ลาดเททุกทิศทาง เพื่อให้น ้าชะลานกองกากตะกอน
หม้อกรอง (filter cake) ไหลออกทางด้านข้างลงสู่รางระบายน ้าโดยรอบของ
พื นที่ลานกอง 

- ลานกองกากตะกอน 
หม้อกรอง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) ติดตั งถุงลม (Wind Sock) ที่ติดตั งอยู่ที่ลานกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตทิศทางการพัดของลมและใช้เป็นสัญญาณใน
การป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) 

- ลานกองกากตะกอน
หม้อกรอง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

5. เสียง     
5.1 การควบคุมเสียงจาก

แหล่งก าเนิด 
 

1) ก้าหนดแผนตรวจสอบบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 
Program) และตรวจสอบเครื่องจักรกล ยานพาหนะทุกชนิดให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ โดยการบ้ารุงรักษาตามคู่มือการใช้งานอย่างสม่้าเสมอ และด้าเนินการ
แก้ไขโดยทันที เมื่อตรวจพบความผิดปกติในการท้างาน จัดให้มีห้องควบคุม
และเส้นทางเดินท่ีหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านเสียง 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) ก้าหนดให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งก้าเนิดเสียงหลักอยู่ภายในอาคาร 
หรือมีวัสดุที่ลดความดังจากเสียง เพื่อเป็นการควบคุมระดับเสียงตั งแต่
แหล่งก้าเนิด 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) ใช้วิธีควบคุมเสียงตั งแต่แหล่งก้าเนิดให้เหมาะสม เพื่อลดการเกิดเสียงดังและ
บ้ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีสภาพท่ีดีอย่างสม่้าเสมอ 

- พื นทีก่ารผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

4) ตรวจวัดระดับเสียงภายในอาคารผลิต เพื่อจัดท้าเส้นระดับเสียงที่เท่ากัน 
(Noise Contour Map) ภายในระยะเวลา 6 เดือน ภายหลังเริ่มด้าเนินการ 
และทบทวนทุกๆ 3 ปี เพ่ือน้าผลการศึกษามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน
เสียงในโครงการต่อไป 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 5) จัดท้าป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนก่อนเข้าบริเวณที่มีระดับเสียงดังตั งแต่ 85  
เดซิเบลเอขึ นไป 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 6) เตรียมเอกสารแนะน้าเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ/หรือ มีการอบรมก่อนการใช้อุปกรณ์ต่างๆ 
ส้าหรับพนักงานของโครงการ 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5.2 การป้องกันที่ตัวกลาง 1) ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณรมิรั วโครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองและเสียงดัง 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้ 

- พื นที่ริมรั วท่ีก้าหนด
เป็นพื นที่สีเขียว 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) กรณีที่ชุมชนโดยรอบมีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านเสียง โครงการ
จะต้องพิจารณาและด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) ควบคุมการด้าเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อมิให้ระดับเสียงที่บริเวณริมรั ว
ของโครงการมีค่าสูงเกินกว่า 70 เดซิเบลเอ หากพบว่ามีค่าระดับเสียงสูงเกิน
กว่าที่ก้าหนด จะต้องด้าเนินการปรับปรุงและแก้ไขทันที 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

5.3 การป้องกันที่พนักงาน   
 

1) ก้าหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงและท้าสัญลักษณ์บริเวณที่มีเสียงดัง และ
ก้าหนดให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะปฏิบัติงานในบริเวณนั น 
ได้แก่ ท่ีครอบหูหรือที่อุดหู กรณีพนักงานต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง
ตั งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ นไป ต้องจัดหาที่ครอบหูให้พนักงานแทนท่ีอุดหู 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) รณรงค์ให้พนักงานสวมใส่ที่อุดหูหรือที่ครอบหูก่อนเข้าพื นที่การผลิตที่มีเสียง
ดังอย่างเคร่งครัด 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กลดเสียง และครอบหู 
ลดเสียง ส้าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในพื นที่ที่มีระดับเสียงดัง
ตั งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ นไป และมีอุปกรณ์ดังกล่าวส้ารองไว้อย่างเพียงพอ 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) ในการตรวจวัดระดับเสียงที่บริเวณริมรั วโรงงานและระดับเสียงรบกวน 
หากพบว่ามีค่าการตรวจวัดสูงกว่าค่ามาตรฐานก้าหนด และพิสูจน์ได้ว่าเป็น
ผลกระทบจากกิจกรรมการผลิต ทางโรงงานจะต้องมีแนวทางการแก้ไขเพื่อ
ปรับปรุงผลกระทบด้านเสียงท่ีเกิดขึ นจากแหล่งก้าเนิดเสียง โดยการติดตั งวัสดุ
ดูดซับเสียงหรือติดตั งก้าแพงกันเสียงจากแหล่งก้าเนิดเสียงดัง เพื่อลดระดับ
เสียงท่ีทางผ่านของเสียง 

- พื นที่การผลิต/ 
ริมรั วโรงงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 
 
 
 
 
 

    



-220- 

ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. คุณภาพน้ า 
6.1 การรวบรวมน้ าเสีย 

1) ก้าหนดให้ระบบระบายน ้าเสียของโครงการแยกกับระบบระบายน ้าฝนโดย
เด็ดขาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน ้าเสียลงรางระบายน ้าฝน 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

2) รวบรวมน ้าเสียจากอาคารส้านักงาน/โรงอาหาร/บ้านพักพนักงาน เข้าสู่ระบบ
บ้าบัดน ้ าเสียแบบส้าเร็จรูป ก่อนสูบไปบ้าบัดต่อยังบ่อปรับสมดุลที่  2 
(Equalization Pond No.2; EQ) ขนาด 4,300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวม
เข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

- อาคารส้านักงาน/ 
  โรงอาหาร 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) รวบรวมน ้าเสีย/น ้าทิ งจากการผลิตและหน่วยระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบส้าเร็จรูป ก่อนสูบไปบ้าบัดต่อยังบ่อปรับสมดุลที่ 
2 (Equalization Pond No.2; EQ) ขนาด 4,300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวม
เข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

4) รวบรวมน ้าเสียจากการล้างอุปกรณ์เครื่องจักร (หม้อต้มหม้อเคี่ยว) เข้าสู่บ่อดัก
ไขมันและบ่อเอสบีอาร์เพื่อบ้าบัดเบื องต้นก่อน ก่อนท้าการรวบรวมเข้าสู่บ่อ
ปรับสมดุลที่ 2 (Equalization Pond No.2; EQ) ขนาด 4,300 ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 5) รวบรวมน ้าระบายทิ งจากหม้อไอน ้า  (blow down) น ้าระบายทิ งจากระบบ
หล่อเย็นเครื่องจักรกระบวนการผลิตน ้าตาล/โรงไฟฟ้า และ Regeneration  
ของระบบท้าน ้าอ่อน (Water Softener) จากกิจกรรมโรงไฟฟ้า และน ้าฝน
ปนเปื้อนจากลานกองต่างๆ เข้าสู่ Inspection Pit เพื่อท้าให้สามารถเก็บพัก
น ้าทิ งดังกล่าวได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และท้าการตรวจสอบค่า TDS ด้วยเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ งอัตโนมัติ  กรณีที่พบว่าค่า TDS น้อยกว่า 1,300 
มิลลิกรัม/ลิตร จะสูบเข้าบ่อพักน ้าทิ ง แต่หากพบว่า ค่า TDS สูงกว่า 1,300 
มิลลิกรัม/ลิตร จะรวบรวมเข้าบ่อพักน ้าทิ งฉุกเฉินที่ 1 (Emergency pond 
No.1) เพื่อน้าส่งให้หน่วยงานราชการน้าไปก้าจัดต่อไป 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6.2 การจัดการน้ าเสียจาก
ส านักงาน/โรงอาหาร/
บ้านพัก 

1) ติดตั งถังบ้าบัดน ้าเสียแบบส้าเร็จรูป เพื่อบ้าบัดน ้าเสียจากโรงอาหารที่ผ่าน 
การบ้าบัดขั นต้นด้วยการดักไขมันและน ้าเสียจากอาคารส้านักงาน (ห้องน ้า-
ห้องส้วม) ปริมาณรวมทั งสิ น 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ออกแบบให้รองรับน ้าเสียได้ประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

- ถังบ้าบัดน ้าเสียแบบ 
  ส้าเร็จรูป 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) น ้าเสียจากห้องน ้าชาวไร่จะรวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบส้าเร็จรูป
บ้าบัดจนได้มาตรฐานก่อนสูบไปพักท่ี Inspection Pond ก่อนท้าการรวบรวม
เข้ าสู่ บ่ อปรับสมดุลที่  2  (Equalization Pond No.2; EQ) ขนาด 4,300 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

- ถังบ้าบัดน ้าเสียแบบ  
 ส้าเร็จรูป 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) น ้าเสียจากส้านักงานและโรงอาหารจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบ
ส้าเร็จรูปก่อนท้าการรวบรวมเข้าสู่บ่อปรับสมดุลที่ 2 (Equalization Pond 
No.2; EQ) ขนาด 4,300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

4) ก้าหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ส้าเร็จรูปของโครงการอย่างสม่้าเสมอ 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

6.3 การก ากับดูแล   1) ออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีระบบ lining โดยปูวัสดุกันซึมสังเคราะห์ที่ใต้
พื นระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยแผ่นวัสดุสังเคราะห์ High density polyethylene 
: HDPE เพื่อป้องกันไม่ให้น ้าเสียในระบบบ้าบัดน ้าเสียปนเปื้อนกับน ้าใต้ดิน
และป้องกันการซึมของน ้าจากภายนอกเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ้าบัดมลพิษทางน ้าหรือบริษัทที่ปรึกษาให้สอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าหนดชนิดและขนาดของ
โรงงาน ก้าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจ้า และหลักเกณฑ์
การขึ นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลส้าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) จัดท้าแผนบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) 
และตรวจสอบระบบบ้าบัดน ้าเสยีทุกระบบเป็นประจ้าทุกสัปดาห์ เพื่อให้ระบบ
ท้างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กรณีที่พบว่าระบบบ้าบัดน ้าเสียไม่สามารถ
ท้างานได้ตามค่าที่ออกแบบให้ด้าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ และด้าเนินการ
แก้ไขโดยเร็ว 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6.3 การก ากับดูแล (ต่อ)  4) ก้าหนดให้มีการตรวจสอบดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียและป้องกันมิให้มีการรั่วไหล
ของน ้าเสียหรือน ้าทิ งลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะโดยเด็ดขาด หากเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวข้างต้นและมีการพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ โครงการต้องชดเชย
ค่าเสียหายและฟื้นฟูแหล่งน ้าสาธารณะดังกล่าว 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 5) ควบคุมคุณภาพน ้าจากการบ้าบัดน ้าเสียในบ่อสุดท้ายให้ได้ตามค่ามาตรฐาน 
น ้าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรม และกรณีที่ต้องน้าน ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว 
มารดพื นท่ีปลูกอ้อยและการใช้รดพื นท่ีสีเขียวของบริษัทฯ ต้องบ้าบัดให้ได้ตาม
เกณฑ์คุณภาพน ้าของกรมชลประทาน 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 6) จัดท้าบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ้าบัดน ้าเสียให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดท้าบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสีย พ.ศ. 
2555 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

7) น้าน ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น รดพื นที่
ปลูกอ้อยและพื นที่สีเขียวของบริษัทฯ โดยไม่มีการระบายทิ งสู่แหล่งน ้า
สาธารณะ 

- น ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัด
แล้ว 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 8) จดบันทึกปริมาณน ้าทิ งที่เกิดขึ นและปริมาณน ้าทิ งที่น้าไปใช้ประโยชน์ พร้อม
ทั งสรุปและรายงานผลให้ สผ. ทราบทุก 6 เดือน 

- น ้าทิ งทีผ่่านการบ้าบัด
แล้ว 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 9) ตรวจสอบการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสยี และอุปกรณ์ของระบบเป็น
ประจ้า 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 10) ตรวจสอบความสูงของตะกอนที่สะสมที่ก้นบ่อบ้าบัด หากพบกากตะกอน 
มีความสูงเกินหนึ่งในสามของความลึกของแต่ละบ่อ จะมีการขุดลอกกาก
ตะกอนออกป้องกันการด้อยประสิทธิภาพของบ่อบ้าบัดน ้าเสียโดยแต่ละบ่อมี
ขนาดดังนี  

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6.3 การก ากับดูแล (ต่อ) 1. Oil separation pit ขนาด 100 ลบ.ม. 
2. Equalization pond No.1 ขนาด 3,200 ลบ.ม. 
3. Equalization pond No.2 ขนาด 4,300 ลบ.ม. 
4. SBR pond ขนาด 3,400 ลบ.ม. 
5. Anaerobic pond ขนาด 9,000 ลบ.ม. 
6. Aerated Lagoon No. 1   ขนาด 7,200 ลบ.ม. 
7. Aerated Lagoon No. 2   ขนาด 7,000 ลบ.ม. 
8. Polishing pond No. 1 ขนาด 1,600 ลบ.ม. 
9. Polishing pond No. 2 ขนาด 2,700 ลบ.ม.  

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 

 10. Inspection pond No. 1  ขนาด 1,500 ลบ.ม. 
11. Inspection pond No. 2 ขนาด 3,000 ลบ.ม. 
12. Inspection pond No. 3 ขนาด 6,400 ลบ.ม. 
13. Emergency pond No. 1  ขนาด 7,300 ลบ.ม. 
14. Emergency pond No. 2 ขนาด 1,500 ลบ.ม. 
15. Holding pond ขนาด 187,000 ลบ.ม.  

   

11) ก้าหนดให้มีการตรวจสอบดูแลรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียเพื่อป้องกันไม่ให้ 
มีการรั่วไหลของน ้าเสียหรือน ้าทิ งลงสู่ล้ารางสาธารณะโดยเด็ดขาด ทั งนี   
หากเกิดกรณีการรั่วไหลของน ้าเสียหรือน ้าทิ งลงสู่ล้ารางสาธารณะ และมี 
ผลการพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ (โดยการด้าเนินการพิสูจน์ว่าเกิดจาก
โครงการหรือไม่นั น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมชุมชนจะร่วมพิจารณาติดตาม
ตรวจสอบและพิจารณาค่าชดเชยที่อาจเกิดขึ นจากการด้าเนินการ) โครงการ
ยินดีจะชดเชยค่าเสียหายและการฟื้นฟูล้ารางสาธารณะดังกล่าว 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

12) ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์บ้าบัดน ้าทิ งเป็นประจ้าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง - ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 13) จัดให้มี Inspection pond (บ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง) ที่รองรับน ้าทิ งจาก
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย โดยติดตั งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ งแบบต่อเนื่องเพื่อ
ตรวจวัดค่าอุณหูมิ ความเป็นกรด-ด่าง COD/BOD 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6.3 การก ากับดูแล (ต่อ) 14) กรณีที่คุณภาพน ้าทิ งจาก Inspection pond (บ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง) 
ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าควบคุมดังกล่าว โรงงานน ้าตาลจะรวบรวมน ้าทิ งไปไว้ใน 
Emergency pond No.2 ท่ีมีขนาด 1,500 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถเก็บพัก
น ้าทิ งได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนรวบรวมน ้าทิ งเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียต่อไป 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 15) ติดตั งบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) บริเวณโดยรอบบ่อบ้าบัดน ้าเสีย
จ้านวน 4 แห่ง เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของบ่อบ้าบัดน ้าเสียเป็นประจ้า 

- บ่อสังเกตการณ์ 
(monitoring well) 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

6.4 การป้องกันกลิ่น 1) ลดปริมาณการหลุดลอดของน ้าตาลทุกกระบวนการผลิตของการหีบอ้อยและ
การล้างเครื่องจักร/อุปกรณ์ เพื่อลดค่าความสกปรกของน ้าเสียที่ส่งเข้ามายัง
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

- เครื่องจักร/อุปกรณ์
กระบวนการผลติ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) วางแผนการล้างและท้าความสะอาดเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างในกระบวนการ
ผลิตอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการส่งน ้าเสียที่มีค่าความสกปรกสูงไปบ้าบัดยัง
ระบบบ้าบัดน ้าเสียโดยทันทีเพ่ือป้องกันการเกิด Shock load ของระบบ 

- เครื่องจักร/อุปกรณ์
กระบวนการผลติ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

3) ก้าหนดแผนการล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยว ทุก 30 วันโดยน ้าเสียที่เกิดขึ นจากการ
ล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยวจะรวบรวมเข้าสู่บ่อดักไขมันและบ่อเอสบีอาร์เพื่อบ้าบัด
เบื องต้นก่อนถูกรวบรวมเข้าสู่ Equalization Pond No.2 ที่มีขนาด 4,300 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน ้าเสียที่เกิดขึ นจากการล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยว 
โดยน ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะรวบรวมเข้าสู่บ่อ Inspection pond เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ งผ่านเครื่องตรวจวัดอัตโนมัติ ในกรณีค่า BOD น้อย
กว่า 20 มก./ล. จะสูบเข้าบ่อ Holding pond ต่อไป แต่กรณีค่าสูงกว่า 20 
มก./ล. จะรวบรวมเข้าสู่บ่อ Emergency pond  เพื่อน้ากลับไปบ้าบัดใหม่ 

- เครื่องจักร/อุปกรณ์
กระบวนการผลติ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. การใช้น้ า 1) รวบรวมน ้าฝนท่ีไม่มีโอกาสปนเปื้อน เช่น น ้าฝนที่ตกในบริเวณพื นที่ท่ีมีหลังคา
ปกคลุม พื นที่ลานเปิดโล่ง เป็นต้น รวบรวมลงสู่รางระบายน ้าฝนและสู่บ่อเก็บ 
น ้าดิบของโครงการ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) มีนโยบายหมุนเวียนน ้าทิ งกลับมาใช้ใหม่ - พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) ตรวจสอบสภาพท่อน ้าและซ่อมแซมท่อน ้าที่รั่วทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียน ้า - พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) หากเกิดปัญหาขาดแคลนน ้าหรือน ้าใช้ในบ่อเก็บน ้าของโครงการลดปริมาณลง
จนจะส่งผลกระทบต่อการผลิตต้องลดก้าลังการผลิตลง เพื่อไม่ให้กระทบต่อ
ชุมชน  

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

8. การคมนาคม     
8.1 การวางแผนการขนส่ง 
 

1) ใช้ระบบการจัดคิวตัดอ้อย โดยให้เกษตรกรท้าคู่สัญญาซื อขายอ้อยไว้กับ
โครงการ เพื่อโครงการสามารถจัดสรรคิวล้าดับการส่งอ้อยเข้าสู่โครงการ โดย
ใช้ระบบโควต้าการส่งอ้อยโดยที่รถบรรทุกไม่ต้องมาจอดรอที่หน้าโครงการ
จ้านวนมาก 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) จัดเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออก ของรถทุกประเภทใน
พื นที่โครงการ และด้านหน้าโครงการตลอดเวลา และควบคุมไม่ให้เกิดการ
ชะลอตัวบริเวณหน้าโครงการจนเกิดผลกระทบโดยผู้ใช้รถ 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพื นท่ี
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

3) ก้าหนดให้โรงงานผลิตน ้าตาลจัดสถานที่ของตนให้เพียงพอส้าหรับรถบรรทุก
อ้อยจอดรอส่งอ้อยเข้าโรงงาน เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีการจอดรถบรรทุกบนถนน
ด้านหน้าโรงงาน ในกรณีที่มีความจ้าเป็นต้องจอดรถบนถนนทางหลวงหน้า
โรงงานไม่ว่ากรณีใด ๆ ห้ามมิให้มีการจอดซ้อนคันอย่างเด็ดขาด 

- พื นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) ควบคุมให้มีปริมาณรถสะสมอยู่ในลานจอดรถบรรทุกอ้อยไม่เกินร้อยละ 80 
ของความจุลานอ้อย โดยจะประสานงานไปยังชาวไร่เพื่อจอดรอรถในไร่อ้อย
จนกว่าจะมีการระบายรถอ้อยออกจากโครงการแล้วเกินกว่าร้อยละ 50 ของ
ความจุลานจอดรถ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจอดรถรอหน้าโรงงานหรือใน
ระหว่างที่เครื่องจักรขัดข้อง /เสียรอการซ่อมบ้ารุง 

- พื นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.1 การวางแผนการขนส่ง 
(ต่อ) 

 

5) ให้โครงการประสานงานกับเกษตรกร กลุ่มโควต้าส่งอ้อยหยุดการส่งอ้อย
ช่ัวคราวหากพบว่ามีรถติดสะสมจ้านวนมากบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
202, 214, 219, 2269 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบุคลอื่นๆ และให้ประสาน
กับเจ้าหน้าที่ต้ารวจในพื นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสภาพถนนก่อน
เริ่มต้นขนส่งอ้อยเข้าโรงงานอีกครั ง 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 6) ในช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น (ช่วงเวลา 07.00-09.00 และ 16.00-19.00 
น.) หรือช่วงเวลาอื่นๆ ที่มีการจราจรติดขัด รวมถึงเทศกาล ก้าหนดให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงงานควบคุมการเข้า-ออกของรถอ้อยให้
เป็นระเบียบ และประสานความร่วมมือกับเกษตรกร กลุ่มโควตา ในการชะลอ
การส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน โดยการจอดรอในไร่อ้อยและหลีกเลี่ยงการขนส่งอ้อย
ในช่วงเร่งด่วน ผ่านโรงเรียน สถานท่ีราชการ จนกว่าจะได้รับการประสานงาน
จากโรงงานให้น้ารถอ้อยเข้าสู่โรงงานได้ 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพื นท่ี
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 7) ก้าหนดให้โรงงานน ้าตาลแสดงป้ายสัญลักษณ์ที่เด่นชัดทั งกลางวันและกลางคืน 
เพื่อแสดงให้ผู้ใช้ยานพาหนะทราบระยะทางก่อนถึงโรงงานไม่น้อยกว่า 3 
กิโลเมตร และในช่วงระยะ 1 กิโลเมตร ดังกล่าว ให้แสดงสัญลักษณ์บอก
ระยะทาง 500 เมตร และ 250 เมตร 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพื นท่ี
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

8) ก้าหนดให้จัดท้าแผนการขนย้ายอ้อยแบบระบบคิวล็อคเข้าสู่โรงงานว่าเป็นของ
โควต้าใด  

- ฝ่ายไร/่ฝ่ายวัตถุดบิ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 9) ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท้าเครื่องหมายจราจร และ
ตีเส้นแบ่งเขตการจราจรบนเส้นทาง รวมทั งติดตั งสัญญาณจราจรตาม 
ทางแยกท่ีส้าคัญต่างๆ หรือจุดเสี่ยงบริเวณทางหลวงหมายเลข 202 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.2 ข้อปฏิบัติส าหรับ
รถบรรทุกอ้อย 

1) การบรรทุกอ้อยให้มีความสูงจากพื นถนนไม่เกิน 3.8 เมตร มีความยาวที่ยื่น
ออกจากตัวถังด้านหลักไม่เกิน 2.3 เมตร ท้ายไม่บานและมีสายรัดผูกมัดให้
แน่น ความยาว ด้านหน้าไม่เกินกันชนหน้ารถ 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) อ้อยที่ตัดเป็นท่อน ให้มีผ้าหรือตาข่ายคลุมด้านบนของรถและผูกมัดให้แน่น 
ป้องกันไม่ให้ท่อนอ้อยตกหล่นหรือกระเด็นออกจากรถขณะขนส่ง 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) รถบรรทุกอ้อยทุกคันให้มีการติดธงแดงขนาดใหญ่ท้ายรถอย่างน้อย 1 ผืน 
เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนเวลากลางวันและติดสัญญาณไพแดงไว้บริเวณด้านข้าง
ซ้าย-ขวาของตัวรถ อย่างน้อยด้านละ 3 ดวง และด้านท้ายสุดของอ้อยที่ยื่น
ออกนอกตัวรถอย่างน้อย 3 ดวง ในเวลากลางคืนและจัดท้าป้ายสะท้อนแสงสี
ขาวขนาด 90x120 เซนติเมตร มีอักษรสีแดงข้อความ “รถช้าบรรทุกอ้อย” 
ส้าหรับรถบรรทุกปกติ หรือ “รถพ่วงบรรทกุอ้อย” ส้าหรับรถพ่วง 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) ก้าหนดให้ผู้รับผิดชอบในการบรรทุกขนส่งอ้อยมีความระมัดระวังและป้องกัน 
มิให้อ้อยตกหล่นลงบนพื นที่ถนน ถ้ามีอ้อยหล่นให้รับขนย้ายออกโดยเร็ว  
โดยให้มีรถจัดเก็บหรือขนย้ายอ้อยที่ตกหล่นและท้าสัญญาณแสดงให้ผู้อื่นเห็น
ได้ชัดเจนโดยให้สมาคมชาวไร่อ้อยจัดรถส้าหรับออกตรวจเส้นทางที่รถบรรทุก
อ้อยผ่านอย่างน้อยวันละ 2 ครั ง เมื่อพบอ้อยร่วงหล่นให้รีบด้าเนินการจัดเก็บ
ทันทีพร้อมทั งจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณถนน กรณีพบเห็นอ้อยร่วงหล่น
ให้ติดต่อสมาคมฯ พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 5) ก้าหนดการเว้นระยะห่างระหว่างคันของรถบรรทุกอ้อยต้องไม่น้อยกว่า 150 
เมตร เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางแซงได้ โดยไม่เกิดอันตราย 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

6) ก้าหนดให้คนขับรถบรรทุกอ้อยมีความระมัดระวังบริเวณทางแยก ทางร่วม 
ทางโค้ง ทางขึ นเนินในเขตชุมชนเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี ในช่องทางที่มีการจราจร
ตั งแต่ 2 ช่องขึ นไป ให้วิ่งซ้ายสุดและห้ามขับแซงในชุมชนหรือในที่คับขัน  
การขับรถบรรทุกอ้อยในเขตหมู่บ้านและเขตเมืองต้องมีความเร็วไม่เกิน 40 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง อีกทั งให้ปฏิบัติตามป้ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมชาวไร่
อ้อยในพื นที่และมาตรการเพิ่มเติมของท้องถิ่นที่ได้จัดท้าป้ายไว้ตามจุด
อันตราย 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.2 ข้อปฏิบัติส าหรับ 
     รถบรรทุกอ้อย (ต่อ) 

7) ก้าหนดให้รถบรรทุกอ้อยทุกคันทุกประเภทจะต้องท้าประกันภัย ประเภท
ประกันอุบัติเหตุ 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 8) หากมีเหตุจ้าเป็นต้องหยุดจอดรถบนถนนระหว่างการขนส่ง เช่น รถเสียหรือ
เกิดอุบัติเหตุ ต้องจอดรถชิดของทางด้านซ้ายของถนนและมีกรวยสีขาวแดง
วางแสดงเป็นเครื่องหมายปิดหัวท้าย เพื่อเป็นสัญญาณว่ารถหยุดจอดให้ผู้อื่น
ได้เห็นอย่างชัดเจนในระยะห่างด้านหน้าและด้านหลังไม่น้อยกว่าด้านละ 150 
เมตร ทั งนี ถ้าเป็นเวลากลางคืนให้ใช้แผ่นสะท้อนแสงหรือวัสดุบอกเตือนให้
ชัดเจนตลอดเวลาที่รถจอดจนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถออกไป อีกทั งห้ามใช้
พื นที่ถนนเป็นพื นที่บรรทุกอ้อย เพื่อมิให้เป็นการกีดขวางการจราจรและ
อันตรายที่เกิดกับผู้ใช้ถนนในการสัญจร 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 9) ก้าหนดให้มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถบรรทุกอ้อยก่อนน้ามาใช้
บรรทุกอ้อย 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบา้นโป่ง 
จ้ากัด 

10) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกอ้อยไม่ว่ากรณีใดๆ สมาคมชาวไร่
อ้อยต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ประสานอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหาย 
สมาคมฯ จะโยนความผิดไปเป็นเรื่องส่วนบุคคลมิได้ แต่ค่าเสียหายและ
รับผิดชอบทางคดีเป็นเรื่องของผู้กระท้าผิด 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 11) กรณีเกิดอุบัติเหตุและตรวจสอบพบว่า รถยนต์ดังกล่าวปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าท่ีด้าเนินกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

12) กรณีที่รถบรรทุกอ้อยไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ก้าหนด ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
มีอ้านาจด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายก่อนที่จะน้าอ้อยเข้าสู่โรงงานน ้าตาล 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

13) ก้าหนดให้สมาคมชาวไร่อ้อยจัดตั งศูนย์แจ้งหรือบันทึกทะเบียนรถ ต้าบลต้นทาง 
เส้นทางการขนส่งและปลายทาง เวลาออกจากต้นทางและเวลาถึงปลายทาง  

- สมาคมชาวไร่อ้อย/
โรงงานน ้าตาล 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.3 การควบคุมการขนส่ง
อ้อย 

1) ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงบประมาณในการติดประกาศป้ายเตือนบริเวณ
ไหล่ทางตลอดเส้นทางการขนส่งอ้อยของเกษตรกรเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

- ฝ่ายไร/่ฝ่ายวัตถุดบิ
และเส้นทางการขนส่ง
อ้อย 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) ประสานงานสมาคมชาวไร่อ้อย กรมทางหลวง เพื่อท้าป้ายแสดงสัญญาณ
จราจร เช่น ทางโค้ง/ห้ามแซง/จ้ากัดความเร็ว 

- ฝ่ายไร/่ฝ่ายวัตถุดบิ
และเส้นทางการขนส่ง
อ้อย 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) ประสานงานเจ้าหน้าที่ต้ารวจจราจรตั งจุดตรวจเป็นระยะ เพื่อควบคุม/ 
ป้องปราบผู้ขับรถบรรทุกอ้อยปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยใน
การจราจร 

- ฝ่ายไร/่ฝ่ายวัตถุดบิ
และเส้นทางการขนส่ง
อ้อย 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินงานด้านความปลอดภัย
จากการขนส่งอ้อย 

- ฝ่ายไร/่ฝ่ายวัตถุดบิ/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 5) จัดให้มีข้อมูลการจัดการในกรณีรถขนส่งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ เช่น เอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัย แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน แนวทาง การปฐมพยาบาล 
หรืออาจใช้เอกสาร “คู่มือป้องกันอุบัติภัย” ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดท้าขึ น
ข้อมูลเหล่านี ต้องเก็บแยกจากหีบห่อบรรจุสินค้าอันตราย 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 6) สนับสนุน/ประสานงานเจ้าหน้าที่จราจร และติดตั งสัญญาณไฟจราจร ทาง 
ม้าลาย บริเวณก่อนถึงโรงเรียนและชุมชน บริเวณทางเข้าโครงการเพื่อให้ผู้ที่ใช้
เส้นทางระมัดระวัง 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 7) จัดให้มีป้ายสัญญาณจราจรเป็นระยะ ๆ ภายในพื นที่โครงการเพื่อความ
ปลอดภัยในการจราจร 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

8) จัดให้มีศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสา้หรบัรถบรรทุกอ้อยเสยีหรืออุบัตเิหตโุดย
ต้องให้ความช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายรถบรรทุกอ้อยไม่ให้กีดขวางเส้นทาง
การจราจรหรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ ้าซ้อนตลอด 24 ช่ัวโมง ช่วงระยะเวลา 
ที่เปิดหีบอ้อย 

- สมาคมชาวไร่อ้อย/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวตัถุดิบ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.3 การควบคุมการขนส่ง
อ้อย (ต่อ) 

9) จัดท้าประตูที่มีคานด้านบน โดยมีความสูงจากพื นดิน 3.8 เมตร ไม่น้อยกว่า  
2 ประตู บริเวณทางเข้าสู่ลานจอดรถบรรทุกอ้อย เพื่อจ้ากัดความสูงของการ
บรรทุกอ้อย และควบคุมให้รถบรรทุกทุกคันต้องวิ่งผ่านประตูนี  

- พื นที่ลานจอดรถอ้อย
ภายในพื นที่โรงงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 10) ขอความร่วมมือชาวไร่และพนักงานขับรถบรรทุกอ้อยตรวจสอบสภาพ
รถบรรทุกและความเรียบร้อยก่อนออกเดินทาง โดยจัดเรียงอ้อยให้เป็น
ระเบียบ มีความมั่นคง มัดแน่นหนาเพื่อป้องกันการตกหล่นในระหว่างการ
ขนส่ง ตรวจสอบสัญญาณไฟฉุกเฉินของรถ การเคาะเศษดินที่ติดล้อรถออก
เมื่อออกจากไร่อ้อยก่อนขึ นถนนเพื่อป้องกันความสกปรกบนท้องถนน 

- สมาคมชาวไร่อ้อย/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวตัถุดิบ 
และเส้นทางการขนส่ง
อ้อย 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 11) ในช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น (ช่วง 07.00-09.00 น. และ 15.00-17.00 น.) 
หรือช่วงเวลาอื่น ๆ ที่มีการจราจรติดขัด รวมถึงช่วงเทศกาล ก้าหนดให้
เจ้าหน้าที่  รักษาความปลอดภัยของโรงงาน ควบคุมการเข้า-ออกของ
รถบรรทุกอ้อยให้เป็นระเบียบและประสานงานขอความร่วมมือจากเกษตรกร
ในการชะลอการขนส่งอ้อยเข้าสู่ โรงงาน โดยการจอดรถในไร่อ้อยและ
หลีกเลี่ยงการขนส่งอ้อยในช่วงเวลาเร่งด่วนผ่านโรงเรียนและสถานที่ราชการ 
จนกว่าจะได้รับการประสานงานจากทางโรงงานให้น้ารถบรรทุกอ้อยเข้าสู่
โรงงานได้ 

- สมาคมชาวไร่อ้อย/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวตัถุดิบ 
และเส้นทางการขนส่ง
อ้อย 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 12) ประสานงานขอความร่วมมือกับเกษตรกรให้ท้าการชะลอการขนส่งอ้อย 
เข้าสู่โรงงานในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยการจอดรถในไร่อ้อยให้ทางโครงการ
ประสานงานกับเกษตรกรหยุดการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานช่ัวคราว หากพบว่า
มีรถติดสะสมจ้านวนมากบนทางหลวงแผ่นดิน เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
บุคคลอื่น และให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจในพื นที่ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของสภาพทาง ก่อนเริ่มขนส่งอ้อยเข้าโรงงานอีกครั ง 

- สมาคมชาวไร่อ้อย/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวตัถุดิบ
และเส้นทางการขนส่ง
อ้อย 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

13) กรณีเกิดเหตุเครื่องจักรช้ารุดและต้องด้าเนินการหยุดการผลิต ให้ฝ่ายจัดหา
วัตถุดิบของโรงงานแจ้งไปยังเกษตรกรไร่อ้อยเพื่อทราบ และชะลอการน้าอ้อย
ส่งเข้าโรงงาน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุรถบรรทุกอ้อยล้นลานจอดรถบรรทุก
อ้อยของโรงงาน 

- สมาคมชาวไร่อ้อย/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวตัถุดิบ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.4 การจัดจราจรภายใน
โครงการ 

1) จัดเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถทุกประเภทใน
พื นท่ีโครงการและด้านหน้าโครงการตลอดเวลา 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
ภายในพื นที่โรงงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) ภายหลังน้าอ้อยเข้าแท่นเทแล้ว ให้กลับมายังห้องช่ังน ้าหนักเพื่อลงบันทึก
น ้าหนัก รถบรรทุกจะเคลื่อนย้ายรถออกนอกโครงการทันทีในเลนเส้นทางขาออก 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
ภายในพื นที่โรงงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) อ้านวยความสะดวกให้กับชาวไร่ที่ล้าเลียงอ้อยสดเข้าสู่โครงการ โดยมีแท่นเท
อ้อยสดจ้านวน 2 แท่น  

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
ภายในพื นที่โรงงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

8.5 การป้องกันอุบัติเหตุ 
จากรถบรรทุกอ้อย 

1) ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยด้านการขนส่ง เช่น การ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องใน
การจัดการกับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การขับรถในเชิงป้องกัน
อุบัติเหตุ เป็นต้น แก่คนขับรถอ้อย 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) จัดท้าป้ายบอกช่องทางในการติดต่อกับทางโรงงานในกรณีฉุกเฉินในบริเวณ
พื นที่ใกล้เคียงโรงงานและกระจายครอบคลุมพื นที่ไร่อ้อยส่งเสริมของทาง
โรงงาน 

- พื นที่ลานจอดรถอ้อย 
ในโรงงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือกรณีมีอ้อยร่วงหล่นปิดเส้นทางบริเวณทางเข้า-ออกของ
โรงงาน รวมถึงบริเวณปากทางที่เช่ือมต่อกับถนนสาธารณะ ให้ประสานงานกับ
เพื่อขอเครื่องจักรในการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางทันที 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก/
เส้นทางการขนส่ง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) หากมีเหตุจ้าเป็นต้องหยุดรถบนถนนระหว่างการขนส่ง เช่น รถเสียหรือเกิด
อุบัติเหตุต้องจอดรถชิดขอบทางด้านซ้ายของถนนและให้มีกรวยสีขาวแดงวาง
แสดงเป็นเครื่องหมายปิดหัวท้าย เพื่อเป็นสัญญาณว่ารถหยุดจอดให้ผู้อื่นได้
เห็นอย่างชัดเจนในระยะห่างด้านหน้าและด้านหลังไม่น้อยกว่าด้านละ 150 
เมตร ทั งนี ถ้าเป็นเวลากลางคืนให้ใช้แผ่นสะท้อนแสงหรือวัสดุบอกเตือนให้
ชัดเจนตลอดเวลาที่รถจอดจนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถออกไป อีกทั งห้ามใช้
พื นที่ถนนเป็นพื นที่บรรทุกอ้อย เพื่อมิให้เป็นการกีดขวางการจราจรและ
อันตรายที่เกิดกับผู้ใช้ถนนในการสัญจร 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก/
เส้นทางการขนส่ง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.5 การป้องกันอุบัติเหตุ 
จากรถบรรทุกอ้อย  
(ต่อ) 

5) ให้รถบรรทุกอ้อยทุกคันต้องมีสายรัดอ้อยเพื่อป้องกันไม่ให้อ้อยตกหล่น หากมี
อ้อยตกหล่นบนท้องถนนหรือผิดการจราจร ต้องหยุดรถและท้าสัญญาณแสดง
ให้ผู้อื่นเห็นชัดเจนและต้องแจ้งให้หัวหน้าโควตาหรือสมาคมชาวไร่อ้อยทราบ
เพื่อท้าการขนย้ายออกโดยเร็ว 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 6) ขอความร่วมมือชาวไร่และพนักงานขับรถบรรทุกอ้อยตรวจสอบสภาพของ
รถบรรทุกและความเรียบร้อยก่อนออกเดินทาง (จัดเรียงอ้อยให้เป็นระเบียบ  
มีความมั่นคง มัดแน่นหนาเพื่อป้องกันการตกหล่นในระหว่างการขนส่ง 
ตรวจสอบสัญญาณไฟฉุกเฉินของรถ การเคาะเศษดินที่ติดล้อรถออกเมื่อออก
จากไร่อ้อยก่อนขึ นถนนเพื่อป้องกันความสกปรกบนท้องถนน) 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก/
เส้นทางการขนส่ง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 7) จัดให้มีพนักงานเก็บกวาดและรถเก็บขนอ้อยท่ีตกหล่นบนท้องถนนเพื่อป้องกัน
การเกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการถนนสาธารณะรายอื่นและป้องกันความสกปรก
บนท้องถนน โดยออกไปปฏิบัติงานประจ้าทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูหีบอ้อย 
และกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนทันท ี

- พนักงานโรงงาน/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวตัถุดิบ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 8) จัดให้มีพนักงานชุดเฉพาะเพื่อคอยดูแลอ้านวยความสะดวกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
หรือมีอ้อยตกหล่นตามเส้นทาง ให้รีบเอาออกจากเส้นทางการจราจร ในบริเวณ
โครงการ และตามเส้นทางการบรรทุกอ้อยในรัศมี 20 กิโลเมตร ตลอด 24 
ช่ัวโมง ในช่วงการหีบอ้อย 

- พนักงานโรงงาน/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวตัถุดิบ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

8.6 การขนส่งกากน้ าตาล 1) ก้าหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาการขนส่ง/ซื อขาย ให้บริษัทที่ เข้ามารับ
กากน ้าตาล จากบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ต้องท้าการตรวจสภาพรถขนส่ง
ก่อนออกเดินทางเพื่อให้มั่นใจว่ารถอยู่ในสภาพที่สามารถขับได้อย่างปลอดภัย
โดยก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ/พนักงานขับรถจะต้องท้าการ
ตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางทุกครั ง การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางด้วย
สายตา เช่น ล้อรถและยางรถยนต์ ไฟส่องสว่างและส่วนที่ใช้สะท้อนแสง 
หน้าต่าง กระจก และที่ปัดน ้าฝน แตร โครงสร้างของรถ ส่วนการท้างานของ
รถและระบบน ้ามันหล่อลื่น ระบบเบรคและเบรคมือ สภาพพวงมาลัย เป็นต้น 
เพื่อสร้างให้เกิดความมั่นใจว่าการตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางได้น้าไปปฏบิตั ิ

- บริษัทขนส่ง/เส้นทาง
การขนส่ง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.6 การขนส่งกากน้ าตาล 
     (ต่อ) 

2) ก้าหนดเง่ือนไข/ข้อปฏิบัติส้าหรับบริษัทผู้ขนส่ง โดยพนักงานขับรถที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานจะต้องมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกประเภทนั นที่ยังมี 
ผลบังคับใช้อยู่ และต้องด้าเนินการตามข้อก้าหนดของโครงการ 

- บริษัทขนส่ง/เส้นทาง
การขนส่ง 

-ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) ก้าหนดให้รถบรรทุกกากน ้าตาลต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง 
ของรถ (GPS Tracking) ซึ่งติดตั งอุปกรณ์ระบุตัวผู้ขับรถโดยใช้ใบอนุญาต 
ขับรถชนิดแถบแม่เหล็กและผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อ
ตรวจสอบการขนส่ง 

- บริษัทขนส่ง/เส้นทาง
การขนส่ง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) ก้าหนดให้รถบรรทุกขนส่งสารเคมี/กากน ้าตาล/ของเสีย ต้องติดป้ายหมายเลข
โทรศัพท์ของโครงการหรือหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของรถในบริเวณที่เห็นได้
ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือขับขี่รถไม่ปลอดภัย 

- บริษัทขนส่ง/เส้นทาง
การขนส่ง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 5) รถบรรทุกกากน ้าตาลหรือสารเคมีที่เป็นของเหลวทุกคันต้องก้าหนดเป็นเง่ือนไข
ของสัญญาจ้าง ซึ่งต้องตรวจสอบถังบรรจุที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการหก
รั่วไหลตลอดเส้นทางการขนส่งจากต้นทางเข้าสู่โครงการหรือจากโครงการสู่
ปลายทาง ในกรณีที่ผิดเง่ือนไขที่ก้าหนดให้ระงับการขนส่งกากน ้าตาลหรือ
สารเคมี จนกว่าจะไดร้ับการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมเสร็จสิ นแล้ว 

- บริษัทขนส่ง/เส้นทาง
การขนส่ง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 6) กรณีการขนสง่จากโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่นและสภาพแวดล้อม
โครงการและบริษัทรับเหมาขนส่งจะต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่
เกิดขึ น 

- บริษัทขนส่ง/เส้นทาง
การขนส่ง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

9. ระบบระบายน้ า 1) รวบรวมน ้าฝนท่ีไม่มีโอกาสปนเปื้อน เช่น น ้าฝนที่ตกในบริเวณพื นที่ท่ีมีหลังคา
ปกคลุม พื นท่ีลานเปิดโล่ง ลงสู่รางระบายน ้าฝนและสู่บ่อเก็บกักน ้าดิบ 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) จัดสร้างระบบรวบรวมน ้าภายในพื นที่โครงการแยกระหว่างน ้าฝนและน ้าเสีย 
ก่อนและรวบรวมน ้าเสียเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียของโรงงานผลิตน ้าตาล 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) ก้าหนดแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน ้ารวม และบ่อน ้าของโรงงาน
ในกรณีตื นเขิน 

- รางระบายน ้าฝน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) ก้ากับดูแลมิให้มีการทิ งเศษวัสดุ และขยะมูลฝอยที่อาจอุดตันในรางระบายน ้า
ภายในพื นที่โครงการ รวมทั งก้าหนดแผนการท้าความสะอาด และเก็บกวาด
ท่อระบายน ้าโครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. การจัดการกากของเสีย     
10.1 มาตรการทั่วไป 1)  พิจารณาก้าหนดแนวทางการลดปริมาณของเสียจากแหล่งก้าเนิดต่างๆ 

ภายในโครงการ หรือการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้
มากที่สุด 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) จัดท้าแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการคัดแยกวัสดุที่สามารถน้ากลับมา
ใช้ใหม ่หรือวัสดุที่มีมูลค่ากลับมาใช้ใหม่หรือจ้าหน่ายให้ผู้รับซื อท่ีได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานราชการ โดยน้าหลัก 3R มาประยุกต์ใช้ในโรงงาน 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

3) จัดให้มีอาคารจัดเก็บของเสีย ขนาด 495 ตารางเมตร มีหลังคาปิดคลุม เพื่อ
ป้องกันการชะล้างสารอันตรายจากน ้าฝนลงสู่ระบบระบายน ้าฝนและพื นที่
โดยรอบ และจัดแบ่งประเภทของเสียอย่างชัดเจน โดยจะต้องไม่ท้าให้เกิดการ
ปนเปื้อนของของเสียอันตรายไปสู่ของเสียประเภทอื่น ๆ 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) เลือกใช้บริการจากผู้ขนส่ง และผู้ก้าจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้ที่มีมาตรฐาน
ในการด้าเนินงานเป็นท่ียอมรับ และได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เท่านั น 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 5) ก้าหนดโครงการท้าการรวบรวมเอกสารการแจ้งขอขยายระยะเวลาในการกัก
เก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.1) เอกสารการขออนุญาตน้าสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และเอกสาร
การแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) ทุก 6 
เดือน 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

10.2 ขยะจากส านักงาน 1) จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย 3 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ 
ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะอันตรายจากส้านักงาน 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิดมิดชิด
และสามารถขนถ่ายได้สะดวก เก็บไว้ในถังหมักขยะอินทรีย์ บริเวณพื นที่
จัดเก็บขยะ ก่อนน้าปุ๋ยหมักอินทรีย์มาใช้ในแปลงสาธิตอ้อย และพื นที่สีเขียว
ของโครงการ 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.2 ขยะจากส านักงาน 
       (ต่อ) 

3) ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีสามารถรีไซเคิลได้ภายในโครงการ
ควรน้ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดหรือเก็บรวบรวมไว้บริเวณพื นที่จัดเก็บ
ขยะ เพื่อให้บริษัทที่รับซื อมาเก็บรวบรวมต่อไป 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) จัดให้มีพื นที่เก็บขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีหลังคาปกคลุม 
เพื่อเก็บกักขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วช่ัวคราว ให้เพียงพอต่อ
การจัดเก็บขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ และขยะมูลฝอยรีไซเคิล 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 5) ส่งเสริมการน้าแนวคิด Zero waste มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย/
สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยการใช้หลักการ 1A 3Rs ได้แก่ หลีกเลี่ยงการ
ใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะที่ยากต่อการก้าจัด (Avoid) การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (Reduce) การลดมลพิษที่แหล่งก้าเนิด 
โดยการน้าของเสียกลับมาใช้ซ ้า โดยไม่มีขั นตอนการแปรรูปก่อนน้าไปใช้ 
(Reuse) และการน้าหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถน้ากลับมารีไซเคิล หรือ
น้ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

10.3 ผลพลอยได้ซ่ึงถือเป็น
สิ่งปฎิกลูและวสัดุ 
ที่ไม่ใช้แล้ว 

1) ผลพลอยได้กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) ซึ่งเป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็น
สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการท้าน ้าอ้อยมีปริมาณเกิดขึ นประมาณ 
1,080 ตัน/วัน โดยโครงการจะท้าการวิเคราะห์หาลักษณะประเภทความเป็น
อันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ก่อนส่งไปเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท่ีไม่เป็นประเภทของเสียอันตรายให้กับหน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปก้าจัด 

- พื นท่ีโรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 

 2) ผลพลอยได้กากน ้าตาล มีปริมาณเกิดขึ นประมาณ 1,243 ตัน/วัน จะท้าการ
รวบรวมในถังกักเก็บกากน ้าตาลจ้านวน 6 ถัง ขนาดถังละ 8 ,836 ลูกบาศก์
เมตร ก่อนส่งเป็นวัตถุดิบทดแทนให้บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) ผลพลอยได้ชานอ้อย มีปริมาณเกิดขึ นประมาณ 6 ,480 ตัน/วัน ล้าเลียง 
ผ่านสายพานล้าเลียงเพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทน (เชื อเพลิง) ของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด ซึ่งอยู่ในพื นที่ เดียวกันเพื่อใช้เป็นเชื อเพลิง
ทั งหมด 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.4 สิ่งปฎิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วจาก
กระบวนการผลิต 

1) รวบรวมกระดาษกรองปนเปื้อนตะกั่ว น ้าปนเปื้อนตะกั่ว บรรจุภัณฑ์ที่เป็น
พลาสติกใช้แล้ว ไส้กรองน ้ามันเครื่อง วัสดุปนเปื้อนจาระบี ฉนวนกันความร้อน 
น ้ามันเครื่องยนต์ น ้ามันเกียร์ น ้ามันหล่อลื่น เศษเหล็กจากการกลึง บรรจุภัณฑ์
ที่ปนเปื้อนน ้ามัน หลอดไฟเสื่อมสภาพ กระสอบที่ใช้แล้ว จาระบีที่ใช้แล้ว/ 
ของเสียจากการซ่อมบ้ารุง และบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนหรือสารอันตรายคงค้าง 
และมีวิธีการจัดการโดยรวบรวมของเสียส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

2) รวบรวมกากตะกอนจากระบบบ้าบัดน ้าเสียและระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า  
มีปริมาณการเกิดขึ นประมาณ 109.5 ตัน/ปี โดยจะท้าการวิเคราะห์ความเป็น
อันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อน ก่อนน้ากลับไปใช้
ประโยชน์ในการปรับสภาพดิน กรณีผลการตรวจวิเคราะห์กากตะกอนมีค่าเกิน
ค่ามาตรฐาน โครงการต้องส่งกากตะกอนที่เกิดขึ นให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน้าไปก้าจัดต่อไป  

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) ก้าหนดให้ติดตั งท่อดูดตะกอนจาก Anaerobic Pond ซึ่งติดตั งปั๊มไว้บริเวณ
ขอบบ่อ โดยก้าหนดให้มีการสูบตะกอนทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งตะกอนท่ีออกจากบ่อ 
Anaerobic Pond จะส่งไปยัง Sludge Thickening เพื่อท้าการอัดแห้ง และ
จะส่งวิเคราะห์โดยการสกัดด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET) ตาม
ข้อก้าหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ถ้าพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ข้อก้าหนดจะน้าไปใช้
เป็นวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) ควบคุมและดูแลพนักงานจัดเก็บและขนส่งของเสียไปก้าจัดให้ปฏิบัติงานด้วย
ความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการตกค้างหรือตกหล่นของของเสียภายในบริเวณ
โรงงานและระหว่างการขนส่ง 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 5) รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจากการด้าเนินการโครงการ
และสัดส่วนปริมาณของเสียที่น้าไป recycle หรือส่งไปก้าจัดภายในพื นที่
โครงการปีละ 1 ครั ง 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.4 สิ่งปฎิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วจาก
กระบวนการผลิต 

6) การน้ากากตะกอนหม้อกรองออกนอกโรงงานต้องปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 
2548 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

11. เศรษฐกิจ-สังคม 1) พิจารณาจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นท่ีมีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสม
ของลักษณะงานเข้าเป็นพนักงานของโครงการเป็นอันดับแรก โดยโครงการ
ต้องท้าหนังสือแจ้งการรับสมัครงานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นในพื นที่ และ 
ติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) ก้าหนดให้มีการประเมินผลการด้าเนินงานของกิจกรรมทุกปี และให้มีการ
ปรับปรุงกิจกรรมให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอๆ - ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) น้าเสนอผลการด้าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้น้าชุมชน และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 5) จัดท้าแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลการด้าเนินงานโครงการ 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ เพื่อสร้างความ
เข้าใจต่อการด้าเนินโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบ
โครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 6) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั งแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ความเป็นอยู่ สุขภาพของชุมชน แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา และแผนงาน
พัฒนาอาชีพชุมชน 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 7) การประสานงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการด้าเนินโครงการ และ
กรณีมีการร้องเรียนต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการท้าหน้าที่ในการ
รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบหาสาเหตุ ระบุช่องทางติดต่อสื่อสารรับเรื่อง
ร้องเรียน ระบุผู้รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนท่ีเกิดขึ น พร้อมชี แจง
การด้าเนินงานให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ ตามแผนผังการด้าเนินงานรับ 
ข้อร้องเรียน ดังรูปที่ 2 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 8) ให้ความร่วมมือกับประชาชน ผู้น้าชุมชน และหน่วยงานราชการในเชิญกลุ่ม
ผู้น้าชุมชนหรือผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง หรือตาม
โอกาสเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการด้าเนินการรวมถึงการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ทั งนี เพื่อลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 9) ก้าหนดให้มีโครงการป้ายสวย สื่อสารความเข้าใจจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์/
วารสารของโครงการ หรือแผ่นพับน้าเสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือแจกจ่าย
ให้ประชาชนและบุคคลภายนอกได้รับทราบและเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างบริษัทและชุมชน 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 10) เมื่อเกิดข้อร้องเรียนโครงการจะต้องด้าเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่วมกันตรวจสอบ แก้ไข และป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการด้าเนินกิจกรรมการผลิตของโรงงาน 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 11) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง เช่น จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมโครงการแก่หน่วยงาน 
ผู้น้าชุมชนหรือตัวแทนภาคประชาชนที่สนใจ เยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้ได้
ชี แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ และน้าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์การด้าเนินโครงการ และแจ้งผลให้ชุมชนเข้าใจ ซึ่ง
ประสานงานช่องทางสื่อสารกับผู้น้าชุมชนหรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น  

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 12) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูลการด้าเนินงานที่อาจส่งผลต่อ
ชุมชนใกล้เคียงโดยรอบโครงการ เช่น ชี แจงความก้าวหน้าของโครงการ 
โดยตรงต่อผู้น้าชุมชนหรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นสื่อกลางใน
การสื่อสาร/แจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการรับทราบหากมีผลกระทบเกิดขึ น
จากการด้าเนินโครงการ/ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะเยี่ยม
เยือน ชุมชน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด้าเนินการที่อาจส่งผล
กระทบหรือท้าให้ชุมชนเกิดความกังวลใจ พร้อมทั งรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ชุมชน/จัดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าร่วมประชุมกับชุมชนในการประชุม
ของหมู่บ้านหรือการประชุมผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานปกครองท้องถิ่นเพื่อแจ้ง
ข่าวสารของโครงการและรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อน้ามาใช้ปรับปรุง
แผนการด้าเนินงานให้เหมาะสม 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 13) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
รอบโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง เช่น ส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรม
ด้านสังคมและประเพณวีัฒนธรรมของชุมชนตามความเหมาะสม/ส่งเสริมหรือ
สนับสนุนการจัดการอบรมวิชาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/ส่งเสริม
หรือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการท้างานของแรงงานท้องถิ่น เช่น  
จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ จัดให้มีการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะ
ชุมชนที่ตั งอยู่ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ เช่น กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 14) ก้าหนดให้โครงการจัดท้าแผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยในแผนงาน
ก้าหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน 
ขั นตอน ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะด้าเนินการ ความถี่ และการประเมินผล
ด้าเนินงาน  โดยกิจกรรมที่ท้าต้องครอบคลุมชุมชนในพื นที่ศึกษา เช่น 
กิจกรรมสุขภาพชุมชนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ 
กิจกรรมเยี่ยมเยียนชุมชน กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่
โรงเรียนในพื นที่ กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม หรือการติดตามผลจากการ ด้าเนินการของโครงการ กิจกรรม
สนับสนุนงบประมาณ/การท้านุบ้ารุงพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 15) จัดตั งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด้าเนินงาน
ด้านสิ่ งแวดล้อมและด้านการมีส่ วนร่วมของประชาชนของโครงการ 
ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนโครงการ  

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

16) ก้าหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น แผนการตรวจวัด กฎหมาย
ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยก้าหนดให้ด้าเนินการภายหลังการ
เห็นชอบภายใน 6 เดือน และเป็นประจ้าทุกครั งที่มีการปรับหรือแต่งตั ง 
คณะกรรมการฯ อีกครั ง 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 17) ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกครั งต้องท้าจดหมายแจ้งและเชิญ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (EIA Monitoring 
Committee) ให้มีส่วนร่วมในการด้าเนินการเพื่ อให้คณ ะกรรมการฯ 
ถ่ายทอดให้กับชุมชน 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 18) ก้าหนดให้มีการศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน 
ทุก ๆ 2 ป ี

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) มีดังนี  

 ก) ผู้แทนภาคประชาชน ไม่รวมผู้น้าชุมชน จ้านวนไม่น้อยกว่า 32 คน มาจาก
การสรรหาหรือการเสนอขอหรือวิธีการอื่นใด จากชุมชนรอบที่ตั งโครงการในรัศมี 
5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุม
ทั งหมด ประกอบด้วย 

   

 (ก) เทศบาลต้าบลโนนสวรรค์  
 หมู่ที่ 1 บ้านโนนสวรรค ์ หมู่ที่ 2 บ้านบักตู้ 
 หมู่ที่ 3 บ้านน ้าค้า    หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ  
            หมู่ที่ 5 บ้านส้มโฮง   หมู่ที่ 6 บ้านหัวช้าง 
 หมู่ที่ 7 บ้านโนน     หมู่ที่ 8 บ้านสวายโดด 
 หมู่ที่ 9 บ้านดูน       หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาแสง 
 หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 บ้านพยอม 
 หมู่ที่ 13 บ้านโนนใหม่ หมู่ที่ 14 บ้านโนนสวรรค ์
 หมู่ที่ 15 บ้านเลิงแก หมู่ที่ 16 บ้านโนนสวรรค์พัฒนา 

(ข)  เทศบาลต้าบลโพนสูง  
 หมู่ที่ 5 บ้านโคกก่อง 

(ค)  องค์การบริหารส่วนต้าบลสระบัว 
 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 5 บ้านดอนดู ่
 หมู่ที่ 6 บ้านบัวขาว  หมู่ที่ 7 บ้านเขวาโคก 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) หมู่ที่ 8 บ้านเขวาทุ่ง หมู่ที่ 16 บ้านบัวขาว 
 หมู่ที่ 17 บ้านเขวาพัฒนา  

(ง)  องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนสง่า 
 หมู่ที่ 8 บ้านหนองส่วย 

(จ)  องค์การบริหารส่วนต้าบลขี เหล็ก 

หมู่ที่ 2 บ้านข้ามป้อม 

(ฉ)  องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าแพง 
 หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ่าง หมู่ที่ 2 บ้านดอกรักใหญ ่

หมู่ที่ 9 บ้านดอกรักใหม ่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองอ่างพัฒนา 

(ช)  องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งทอง 
 หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ลุม่ 

(ซ)  องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองเตา 

  หมู่ที่ 12 บ้านศรีนครเตา 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 ข)  ผู้แทนภาครัฐ ประกอบด้วยตัวแทน 7 หน่วยงาน 
(ซ)  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 
(ฌ)  นายอ้าเภอปทุมรัตต์หรือผู้แทน 
(ญ)  นายอ้าเภอเกษตรวิสัยหรือผู้แทน 
(ฎ)  อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 
(ฏ)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดร้อยเอด็หรือผู้แทน 
(ฐ)  สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 
(ฑ)  พลังงานจังหวัดหรือผู้แทน 

   

 ค)  ผู้แทนโครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายบริหาร 5 ฝ่าย ประกอบด้วย 
ผู้จัดการโรงงาน ตัวแทนฝ่ายวิศวกรรม ตัวแทนฝ่ายผลิต ตัวแทนฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และตัวแทนฝ่ายส้านักงาน และบุคคลวิธีการ
สรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  (EIA 
Monitoring Committee) ดังนี  
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) (ก)  กรรมการผู้แทนภาคประชาชนให้มาจากการสรรหาหรือการเสนอช่ือ 
หรือวิธีการอื่นใดจากประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหรือ
คณะกรรมการบุคคลที่เป็นตัวแทนในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละ
หมู่บ้านเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน 

(ข)  กรรมการผู้แทนภาคราชการให้มาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การด้าเนินงานของโครงการโดยการแต่งตั งของนายอ้าเภอเมืองปทุมรัตต์ 
เช่น ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุร้อยเอ็ดหรือผู้แทน สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
หรือผู้แทน 

(ค)  กรรมการผู้แทนโครงการให้มาจากผู้จัดการโรงงานผลิตน ้าตาลและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซึ่งได้จากการแต่งตั งโดยผู้จัดการโรงงานผลิตน ้าตาล 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

19)  อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(EIA Monitoring Committee) มีดังนี  
(1) ส้ารวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง

โครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องรับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการ
ตรวจวัด ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

(2) ให้ข้อมูล ค้าแนะน้า และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การด้าเนินงานของ
โครงการ มีความรอบคอบมากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ ก้าหนด
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

(3) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบ 
การด้าเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

(4) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือในการด้าเนินงานใด ๆ เพื่อก่อ 
ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) (5) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ โดย
ค้านึงถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของชุมชน 

(6) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการด้าเนิน
โครงการ รวมทั งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกันและ
แก้ไข 

(7) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการกับชุมชน 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 (8) ร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับ
โครงการและพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ รวมทั งติดตามดูแล การจ่าย
ค่าชดเชยจนแล้วเสร็จ 

   

(9)  จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน    
20) ระยะเวลาในการด้ารงต้าแหน่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ดังนี  
- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 

จ้ากัด 
 (1) กรรมการมีวาระในการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั งแต่วันที่ได้รับ

การประกาศแต่งตั งและสามารถด้ารงต้าแหน่งได้เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
   

 (2) เมื่อครบก้าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั ง
กรรมการขึ นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั นอยู่ใน
ต้าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือ
แต่งตั งใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับตั งแต่วันที่กรรมการ 
พ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั น 

   

 19)  กรณีที่กรรมการพ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระให้ด้าเนินการสรรหาหรือ
แต่งตั งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวัน นับตั งแต่วันที่
กรรมการว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั ง ให้ด้ารง
ต้าแหน่งแทนอยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวันจะไม่ด้าเนินการสรรหาหรือแต่งตั งกรรมการแทนต้าแหน่งที่ว่างลง
ก็ได้และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่นอกจากการ
พ้นต้าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต้าแหน่งเมื่อ 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) (1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
(4) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากต้าแหน่งเพราะมี

ความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อน
ความสามารถ 

(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(7) เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

21) งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) มาจากงบการ
ด้าเนินงานด้านการบริหารงานของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 22) ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ต้องมีกรรมการฯ มาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนกรรมการฯ ทั งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดย
ประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือน แต่หากพบว่ามีความจ้าเป็นเร่งด่วนสามารถ
ประชุมก่อนก้าหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ  

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 23) ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี การท้าไร่อ้อยให้เกษตรกรเพื่อช่วยลดต้นทุน 
การผลิตและเพิ่มผลผลิตตันอ้อยต่อไร่ให้มากขึ น เช่น วิธีปลูกอ้อยอย่างถูกวิธี 
การใช้เครื่องมือเกษตรกรรมแทนการใช้สารเคมี การให้น ้าแก่อ้อยที่ประหยัด
และถูกวิธี การตัดอ้อยให้ได้คุณภาพและวิธีขนส่งที่สะดวกและประหยัด 
เป็นต้น 

- ฝ่ายไร่/ฝ่ายจัดหา
วัตถุดิบ/เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 24) จัดประชุมชี แจงให้เกษตรกรและแรงงานเข้าใจผลเสียหายกรณีเผาอ้อย 
เพื่อตัดส่งเข้าโครงการ 

- ฝ่ายไร่/ฝ่ายจัดหา
วัตถุดิบ/เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 25) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและ
รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน พร้อมทั งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบข้อร้องเรียน
และแจ้งผลการด้าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากการด้าเนินงาน
ของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

26) ส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้แก่หน่วยงาน
ท้องถิ่นรอบที่ตั งโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบผลการด้าเนินการ
ของโครงการเป็นประจ้าทุก 6 เดือน 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

27) ก้าหนดมาตรการชดเชยทางสังคมในหลักการเชิงปริมาณตามข้อตกลงใน
คณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนี  

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

(1)  ค่าความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี ยงที่เกิดขึ นจริงโดย
ใช้ราคากลางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงของคณะกรรมการ
เฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(2)  ค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียหายต้องเสียไปเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้ชดใช้เท่าที่จ่าย
จริงตามความจ้าเป็น 

(3)  ค่าขาดประโยชน์ท้ามาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วย 
 3.1) กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือไม่มีรายได้ประจ้า หาก

ระหว่างเจ็บป่วยต้องขาดประโยชน์การท้ามาหาได้ไป ให้ชดใช้ 
ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปท้างานได้ โดย
ค้านวณตามอัตราจ้างขั นต่้ารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน ตามเขตจังหวัดซึ่งเป็นภูมิล้าเนาของผู้เสียหาย ณ วันที่
ได้รับความเสียหาย 

 3.2) กรณีผู้เสียหายมีรายได้ประจ้า หากระหว่างการเจ็บป่วยไม่สามารถ
ไปท้างานได้และไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากนายจ้าง  
ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปท้างาน
ได้ โดยค้านวณตามอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้ ณ วันที่ได้รับความเสียหาย 

(4)  ค่าท้าขวัญตามข้อตกลงของคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. อาชีวอนามัยและ 
 ความปลอดภัย 

    

12.1 ความปลอดภัยทั่วไป 1) ด้าเนินนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างชัดเจน ให้เป็นไป
ตามแนวทางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือมาตรฐาน
อื่น ๆ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร 
ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั นสูง และระดับวิชาชีพ  ให้สอดคล้องตาม
กฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท้างาน พ.ศ.2549 คอย
วางแผนการจัดการด้านความปลอดภัย ดูแลให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ถูกวิธีและอยู่ในสภาพ
การใช้งานได้ตรวจตราสภาพการท้างานและการปฏิบัติงานของคนงานแล้ว
รายงานให้ปรับปรุงแก้ไข บันทึกจัดท้ารายงานและสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
และโรคที่เกิดเนื่องจากการท้างาน และส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการท้างาน 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) แต่งตั งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท้างานของสถานประกอบกิจการ ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก้าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ.  2549  และประกาศให้เป็นที่รับทราบโดย
ทั่วถึง 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) พิจารณาทบทวน และก้าหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประจ้าปี เพื่อน้าไปสู่การด้าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 5) จัดท้าคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่อาจเป็น
อันตราย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  กฎความปลอดภัย
เรื่องต่าง ๆ เป็นต้น 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.2 อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล 

1) วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและความเสี่ยง เพื่อก้าหนดประเภทอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสม 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่าง
เหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมีจ้านวนเพียงพอ รวมทั งการดูแลตรวจสอบ
อุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) ก้าหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่
ท้างานโดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ต้องจัดให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม
ประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง ก้าหนดมาตรฐานอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพ.ศ. 2554 โดยให้มีการตรวจสอบและ
อบรมการใช้อุปกรณ์นั นก่อนการใช้งานรวมทั งวิธีการใช้งานและถนอมรักษา
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) ก้ากับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน  และก้าหนดข้อปฏิบัติ 
กรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงานในพื นท่ีที่ก้าหนด 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

12.3 ความปลอดภัยในการ
ท างาน (เสียง) 

1) บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ จะต้องติดตั งป้ายเตือนหรือ
สัญลักษณ์ที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะเข้าไป
ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) พนักงานที่จะต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) 
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

- ภายในพื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) จัดให้มีระบบตรวจสอบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ขณะปฏิบัติงาน โดยก้าหนดให้หัวหน้างาน หัวหน้ากะ และเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ 

- อาคารส่วนผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.3 ความปลอดภัยในการ
ท างาน (เสียง) (ต่อ) 

4) ก้าหนดระยะเวลาในการท้างานของพนักงานที่ท้างานในบริเวณที่มีเสียงดัง 
เกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ท้างานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 8 ช่ัวโมง/วัน ตามข้อก้าหนด
ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2546 หรือกฎหมายฉบับล่าสุดอย่าง
เคร่งครัด 

- อาคารส่วนผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

12.4 ความปลอดภัยในการ
ท างาน (ความร้อน) 

1) ปิดประกาศเตือนให้พนักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งก้าเนิดความร้อนที่มี
สภาพความร้อนสูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล เช่น 
แผนกหม้อต้ม หม้อเคี่ยว เป็นต้น 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) ก้าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริเวณที่มีความร้อนให้
เป็นไปตามข้อก้าหนดกฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
และด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) จัดระบบระบายอากาศและการใช้ลมเย็น เพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจสะสมใน
ร่างกายพนักงาน 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นทีป่ฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

12.5 ความปลอดภัยในการ
ท างาน (สารเคมี) 

1) การจัดเก็บสารเคมีต้องสอดคล้องกับประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง 
คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) จัดท้าข้อมูลความปลอดภัยในการท้างานเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิดพร้อมติด
ประกาศไว้บริเวณพื นที่ท้างาน 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) จัดให้มีสถานที่เก็บสารเคมีเป็นสถานที่ปิดมิดชิด ปิดล็อคได้ และมีป้ายบอก
อย่างชัดเจนว่า “สถานท่ีเก็บสารเคมี” 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึ งข้อ
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ส้าหรับพนักงานตามลักษณะงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน การขนถ่ายสารเคมี และอันตรายจากสารเคมี รวมทั ง
แนวทางแก้ไข 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.5 ความปลอดภัยในการ
ท างาน (สารเคมี) 
(ต่อ) 

5) ควรเก็บสารตามล้าดับการเข้ามาก่อนหลัง และต้องใช้ก่อนหมดอายุ ถ้าหมด 
อายุแล้วต้องท้าลายทันที ห้ามใช้โดยเด็ดขาด 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

6) จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ฝักบัวฉุกเฉินและอ่างล้างตา ในพื นท่ีต่าง ๆ เช่น 
พื นที่เก็บสารเคมี อาคารส่วนการผลิต เป็นต้น 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 7) จัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจ้าบริเวณทีมีโอกาสเกิดการรั่วไหลของสารเคมี 
เช่น บริเวณขอ้ต่อ วาล์ว หรือปั๊ม เป็นต้น 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 8) จัดให้มีคู่มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการปฏิบัติงาน
กรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

12.6 ป้าย และสัญลักษณ ์ 1) จัดให้มีการประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานในต้าแหน่งที่มีความ
เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ น ชี ให้เห็นถึงอันตราย แนะน้าหรือเตือนสติ
ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรการความปลอดภัยที่ก้าหนด หรือห้ามกระท้า
การอย่างหนึ่งอย่างใด ให้สอดคล้องตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท้างาน และข้อความแสดงสิทธิและ
หน้าท่ีของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

2) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่อง
หมายความปลอดภัย และรหัสสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

12.7 อุบัติเหตุ 1) ต้องให้จัดเวชภัณฑ์ เครื่องมือ ห้องพยาบาล ยานพาหนะ และแพทย์ พยาบาล
ประจ้าในตามกฎหมายก้าหนดให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) จัดให้มีกิจกรรม Safety talk เป็นกิจวัตรประจ้าวัน (routine) ของพนักงาน
ก่อนเริ่มงาน และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) การตรวจสอบสภาพพื นที่ท้างานและลักษณะงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
โดยพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและแผนกความปลอดภัย
ภายในโรงงาน เมื่อพบความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.7 อุบัติเหตุ (ต่อ) 4) ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ท้าการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร 
ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั นสูง ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาใน
ลักษณะของการบาดเจ็บ ส่วนของร่างกายที่ได้รับการบาดเจ็บ แหล่งที่ท้าให้
เกิดการบาดเจ็บ ชนิดของอุบัติเหตุ (การชน ถูกบีบ กระแทก การลื่น) สภาพที่
เป็นอันตราย สิ่ งที่ท้าให้ เกิดอุบัติ เหตุ  ส่วนของสิ่ งที่ท้าให้ เกิดอุบัติ เหตุ  
การกระท้าที่ไม่ปลอดภัยหรือต่้ากว่ามาตรฐาน ปัจจัยจากพนักงาน และปัจจัย
จากงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท้างาน เสนอแนะหรือหาแนวทางแก้ไขในทางวิศวกรรม 
การให้ความรู้ หรือจัดท้าแผนงานแล้วแต่กรณี 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

5) การประชุมคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ 
แวดล้อมในการท้างาน ก้าหนดให้ในการประชุมให้ตัวแทนแต่ละแผนก/
หน่วยงาน น้าเสนอข้อมูล/ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ นหรือ
การเกิดอุบัติเหตุและแนวทางการแก้ไขในการประชุมคณะกรรมการฯ อย่าง
น้อยเดือนละหนึ่งครั ง 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

6) ก้าหนดบทลงโทษส้าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัยในการท้างาน หรือแนวทางการด้าเนินงาน
อย่างปลอดภัย ได้แก่ การตักเตือนทางวาจา การตักเตือนแบบลายลักษณ์อักษร 
การภาคทัณฑ์ หรือการหักคะแนน ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือ
คณะกรรมการความปลอดภัย รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้
ปลอดภัย โดยการให้รางวัลกับพนักงานเมื่อไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละเดือน 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 7) จัดให้มีการแบ่งเขตภายในโรงงานเป็นเขตปลอดภัย (Safety Zone) และเขต
อันตราย (Hazardous Zone) ทั งนี พนักงานที่ท้างานในเขตอันตรายจะต้อง 
มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ เช่น หมวกนิรภัย  แว่นตากันแสง ถุงมือ 
รองเท้าหัวเหล็ก เป็นต้น หรือในบริเวณที่มีเสียงดัง มีฝุ่นมากจะต้องสวมเครื่อง
ป้องกันหูและหน้าหน้ากากป้องกันฝุ่น โดยโรงงานจะต้องติดป้ายเตือนเป็น
ระยะ ๆ 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.8 ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

1) การออกแบบติดตั งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทั งภายในและภายนอก
อาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย (มาตรฐาน ว.ส.ท.) หรือ 
NFPA ในส่วนที่ เกี่ยวข้องหรือ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 

- พื นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) จัดให้มีการทดสอบ ตรวจสอบ และบ้ารุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั งจัดท้า
รายงานสรุปผลการทดสอบซึ่งได้รับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และ/หรือ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

- พื นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) จัดท้ารายงานตรวจสอบตัวเอง (Self Audit) ตามคู่มือ (Guide line) ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม พร้อมท้าการทบทวนเป็นประจ้าทุกปี เพื่อใช้ในการ
ทบทวนและปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ 

- พื นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4)  บริเวณอาคารผลิต ติดตั งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี  
(1) ชุดตรวจจับควัน (Smoke Detector)  
(2) ชุดตรวจจับความร้อน (Heat Detactor) 
(3) ติดตั ง Fire alarm บริเวณอาคารผลิตและพื นท่ีโรงงาน 
     ป้ายเตือนอันตราย และป้ายบอกทางหนีไฟ 

- พื นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

5)  การป้องกันอัคคีภัยให้ด้าเนินการให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก้าหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
พ.ศ. 2555 และก้าหนดให้ในพื นที่เสี่ยงต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
อย่างน้อย 1 เครื่อง ทุก ๆ 1,000 ตารางเมตร ยกเว้นบริเวณหรือห้องเก็บวัสดุ
ติดไฟได้ง่าย จะต้องมีอย่างน้อย 1 เครื่อง ทุก ๆ 100 ตารางเมตร หรือ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- พื นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.9 แผนปฎิบัติการเหตุ
ฉุกเฉิน 

1)  จัดให้มีแผนฉุกเฉินในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  โดยแบ่งออกเป็น
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1-3 ดังรูปที่ 3 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง และ
ให้ความร่วมมือในการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 2-3 ร่วมกับหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) ท้าการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟให้กับพนักงานทุกคนปีละ 1 ครั ง 
ส้าหรับเนื อหาของวิชาภาคทฤษฎีเป็นอย่างน้อยที่ท้าการฝึกอบรม ได้แก่ 
แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ แผนการอพยพ
หนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ การค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ส่วนเนื อหาของวิชาภาคปฏิบัติที่ท้าการฝึกอบรมเป็นอย่างน้อย 
ได้แก่ การดับเพลิงด้วยเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือและสายดับเพลิง  
การดับเพลิงจากเพลิงประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ นกับสถานประกอบการ  
การอพยพหนีไฟ การค้นหาช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการหรือ
ก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย เมื่อเกิดเหตุภายในโรงงานและ
พื นที่ใกล้เคียง 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และสถานพยาบาลในพื นท่ีในการให้ข้อมูล
แผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ เส้นทางการขนส่ง และเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ของโครงการ 

- สถานพยาบาล
ใกล้เคียงพื นที่
โครงการและเส้นทาง
การขนส่ง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.10 ความปลอดภัยในการ
ท างาน (การขนถ่าย
กากน้ าตาล) 

1) หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟ - พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

2) ในระหว่างการขนถ่ายต้องดึงเบรกมือเพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของรถและดับ
เครื่องยนต์ ยกเว้นกรณีใช้เครื่องยนต์เป็นตัวฉุดปั๊มขนถ่าย 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) ในระหว่างการขนถ่ายต้องไม่ให้ภาชนะบรรจุเกิดการบุบหรือหกรั่วไหล - พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 4) จัดให้มี เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช้านาญรับผิดชอบควบคุมการขนถ่าย
ตลอดเวลา 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 5) ในขณะขนถ่ายจากถังใส่รถบรรทุก ตัวรถควรอยู่ในต้าแหน่งบริเวณที่พร้อมจะ
เคลื่อนย้ายออกไปข้างหน้าหากมีเหตฉุกเฉินเกิดขึ น และวาลว์ควบคุมการขน
ถ่ายควรอยู่ในต้าแหน่งที่ควบคุมได้ง่าย 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 6) จัดให้มีรางรวบรวมกากน ้าตาลโดยรอบจุดขนถ่ายกากน ้าตาลเพื่อป้องกันการเกดิ
การรั่วไหลระหว่างการขนถ่ายไปปนเปื้อนรางระบายน ้าฝนของโครงการโดยให้
ท้าการสูบกลับใส่ถังเพื่อก้าจัดต่อไป 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

7) การขนส่งทุกครั งจะต้องมีเอกสารก้ากับการขนส่งและเอกสารค้าแนะน้า เกี่ยวกับ
ข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุที่ขนส่ง (Material Safety Data Sheet, MSDS) 
ซึ่งมีข้อมูลด้านการแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื องต้นกรณีเกิด
อุบัติเหตุอยู่ด้วย 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 8) การกรอกเอกสารก้ากับการขนส่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือที่ขนส่ง 
ประเภท กลุ่มการบรรจุ ปริมาณรวมและข้อควรระวังพิเศษ ซึ่งผู้ส่งต้องรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร พร้อมทั งลงนามก้ากับไว้เป็นหลักฐานทุกครั ง 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 9) ก่อนเคลื่อนรถออกจากจุดรับกากน ้าตาล ตรวจสอบเอกสารรายช่ือสินค้าว่า
ตรงกับสินค้าที่จะขนส่ง เอกสารก้ากับการขนส่งว่ามีข้อมูลกรอกไว้อย่าง
ครบถ้วน รวมถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุท่ีจะขนส่ง 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

10) ตรวจดูบรรจุภัณฑ์ที่จะขนส่งว่าอยู่ในสภาพดีเรียบร้อยไม่แตกหรือช้ารุด
เสียหาย เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจ้ารถว่ามีครบถ้วนและ 
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.10 ความปลอดภัยในการ
ท างาน (การขนถ่าย
กากน้ าตาล) (ต่อ) 

11) ตรวจสภาพรถ เช่น ตรวจสอบความพร้อมของรถและอุปกรณ์ส่วนควบคุม
ตรวจสภาพรถ เช่น ความดันของลมยาง รอยรั่ว หรือข้อบกพร่องก่อนออกรถ 
หากพบว่าบกพร่องระหว่างการขนส่งควรจอดรถและแก้ไขทันที   

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

12) การเก็บดูแลรถระหว่างการขนส่ง หากมีเหตฉุกเฉินจ้าเป็นต้องจอดรถที่ยังมี
กากน ้าตาลอยู่ในรถเป็นเวลานาน ต้องจอดรถในสถานที่ที่มีผู้ควบคุมดูแล 
หรือในคลังสินค้าหรือในโรงงานที่มีหน่วยรักษาความปลอดภัย โดยแจ้ง 
ผู้ควบคุมให้ทราบว่าสินค้าที่บรรทุกมีอันตรายอย่างไร ถ้าผู้ขับรถไม่อยู่ที่รถ
ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมทราบที่อยู่เพื่อให้สามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว กรณีที่
ไม่สามารถหาที่จอดฉุกเฉินตามกล่าวข้างต้นได้ ให้จอดรถในที่ส้าหรับจอดรถ
โดยทั่วไปได้ แต่ต้องเป็นสถานท่ีปลอดภัย และต้องมีผู้ดูแลรถตลอดเวลา 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 13) ก่อนการผลิตในแต่ละฤดูหีบต้องมีการตรวจประสิทธิภาพของถังว่าสามารถ
บรรจุกากน ้าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตรวจสอบรอยรั่ว ท่อ วาล์ว พัด
ลม ลูกลอยระดับของโมลาสและจัดท้าระดับถังให้ชัดเจนกับปริมาณที่ควรเก็บ 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากดั 

 14) แผนกคลังสินค้า (การเก็บและการจ่าย) จัดพนักงานดูแลถังเก็บกากน ้าตาล
โดยควบคุมการจัดเก็บไม่ให้เกินปริมาตรที่ก้าหนด ทั งในส่วนของการควบคุม
การจ่าย First In First Out พร้อมกับตรวจสอบปริมาณถังเก็บกากน ้าตาล 
วันละ 1 ครั ง 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 15) จัดท้าคันคอนกรีตล้อมรอบบริเวณถังเก็บกากน ้าตาลเพื่อรองรับกรณีถังเก็บ
กากน ้าตาลรั่วหรือแตกให้เป็นไปตามมาตรฐานก้าหนดและมีการตรวจสอบ
เป็นประจ้า พร้อมทั งจัดท้าผังพื นที่ตัวถังเก็บกากน ้าตาล 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

16) ก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานแผนกคลังสินค้าในการตอบโต้ตามแผนการ
รั่วไหลของกากน ้าตาลโดยให้หัวหน้าแผนกคลังสินค้าเป็นผู้สั่งการในการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

17) จัดเตรียมปั๊มดูดเก็บเข้าถัง และจัดเจ้าหน้าที่ยานยนต์พร้อมเครื่องกล
ตรวจสอบดูแลบริเวณคันคอนกรีตเพื่อป้องกันคันคอนกรีตพัง 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

  
 

   



-255- 

ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

14. สาธารณสุขและสขุภาพ 
     อนามัย 

1) ตรวจสุขภาพพนักงานประจ้าใหม่ทุกคนและตรวจสุขภาพพนักงานประจ้าปี
ตามปัจจัยเสี่ยง รวมทั งให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ต้ารวจในการเข้าตรวจค้นสาร
เสพติดจากพนักงานแต่ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขของข้อกฏหมายที่ก้าหนด ทั งนี  
รายละเอียดของการตรวจให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์แผนปัจจุบันชั นหนึ่งที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่ผ่านการ
อบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานก้าหนด 

- ภายในพื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 2) ในแต่ละปีจะต้องประเมินความสัมพันธ์ของผลการตรวจสภาพแวดล้อมใน
สถานที่ท้างานกับผลการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อดูสภาพการเปลี่ยนแปลง
ประกอบกับความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หากพบว่าเกิดจากการ
ท้างานหรือมีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในการท้างานต้องท้าการโอนย้าย
การท้างานไปยังแผนกที่มีโอกาสได้รับในการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงลดลง และให้
รวมถึงท้าการเปรียบเทียบผลการด้าเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ในการ
ท้างานและสุขภาพพนักงานย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี เพื่อพิจารณาแนวโน้ม
ของภาวะสุขภาพ ค้นหาความบกพร่องของการจัดการและท้าการแก้ไขปัญหา 
เพื่อลดผลกระทบที่เป็นปัจจัยในการชี น้าไปสู่ปัญหาภาวะความผิดปกติของ
สุขภาพพนักงานเนื่องจากการท้างาน 

- ภายในพื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 3) กรณีที่พบว่าผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจ้าปีมีความผิดปกติจะต้องมี
ขั นตอนของการด้าเนินการดังนี  
(1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพปรึกษาแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ถึง

ความจ้าเป็นในการตรวจซ ้า ถ้าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ลงความเห็นไม่ต้อง
ตรวจซ ้าและแนะน้าการดูแลสุขภาพ ให้เฝ้าระวังดูผลการตรวจซ ้าในปี
ถัดไป แต่หากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ลงความเห็นต้องตรวจซ ้า ให้ทาง
โครงการน้าเรื่องส่งตัวในการตรวจสุขภาพซ ้ายังสถานบริการด้านสุขภาพ 
(นับเป็นการตรวจสุขภาพครั งที่ 2) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการให้อยู่ใน
การดูแลของทางโครงการ 

- ภายในพื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

14. สาธารณสุขและสขุภาพ 
     อนามัย (ต่อ) 

(2) เมื่อได้รับผลการตรวจสุขภาพซ ้า (ผลการตรวจสุขภาพครั งที่  2) ให้
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพส่งผลการตรวจให้พนักงานคน
ดังกล่าวทราบทันที หากพบว่าผลการตรวจวัดซ ้า (ผลการตรวจสุขภาพ
ครั งที่ 2) ตามความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ยังมีความผิดปกติ
เช่นเดิม ให้ปรึกษาแพทย์ถึงความเกี่ยวข้องกับการท้างาน อย่างไรก็ตาม 
พนักงานคนดังกล่าวนี จะต้องได้รับการส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล 
รวมทั งให้ท้าการโอนย้ายการท้างานไปยังแผนกท่ีมีโอกาสในการได้รับการ
สัมผัสปัจจัยเสี่ยงลดลง แต่หากพบว่าผลการตรวจซ ้าปกติให้จัดเป็นกลุ่ม
เฝ้าระวังที่จ้าเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 

- ภายในพื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

(3) จัดท้าฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงาน เพื่อน้ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์
หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน
ประจ้าปีแต่ละพื นที่ด้าเนินงานโดยเฉพาะพื นที่เสี่ยง พร้อมระบุอายุงาน
ของคนงานที่ท้างานในพื นที่นั น และวิเคราะห์ความเช่ือมโยงผลการ
ตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูล 
สุขภาพด้วย และมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและผู้รับเหมา
ช่วงแรงงานเมื่อออกจากการท้างาน 

   

 (4) รายงานผลและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ้าทุกปี 
โดยให้ระบุช่ือสถานพยาบาลและแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ที่ด้าเนินการ
ตรวจสุขภาพของพนักงานทุกครั ง 

   

 4) ก้าหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมาช่วงแรงงาน 
(เฉพาะผู้รับเหมารายเดือนที่ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในพื นที่ของโรงงานเป็นประจ้าทุก
วัน) ซึ่งโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพเท่านั น โดยไม่รวม
ผู้รับเหมาช่วงแรงงานในช่วงที่มีการหยุดการผลิตเพื่อด้าเนินการซ่อมบ้ารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ประจ้าปี (Shutdown/Turnaround) ในฐานข้อมูล
สุขภาพของโรงงานเป็นระยะ 10 ปี ภายหลังที่พนักงานออกจากการท้างาน 
ยกเว้นในกรณี ดังนี    

- พื นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

14. สาธารณสุขและสขุภาพ 
     อนามัย (ต่อ) 

(1) กรณีที่พนักงานหรือผู้รับเหมาช่วงแรงงานท้างานกับโครงการเป็นระยะเวลา
น้อยกว่า 1 ปี ให้โครงการมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและ
ผู้รับเหมาช่วงแรงงานเมื่อออกจากการท้างาน 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

(2) กรณีที่โครงการจะเลิกด้าเนินกิจการให้โครงการส่งบันทึกข้อมูลสุขภาพ
ของพนักงานและผู้รับเหมาช่วงแรงงานให้กับผู้ว่าจ้างของพนักงานและ
ผู้รับเหมาช่วงแรงงานรายต่อไป หากไม่มผีู้ว่าจ้างรายต่อไป ให้โครงการ
แจ้งให้พนักงานและผู้รับเหมาช่วงแรงงาน ทราบสิทธิในการขอบันทึก
ข้อมูลสุขภาพของตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่โครงการจะ
เลิกด้าเนินการ 

   

 5)  จัดให้มีขั นตอนการสื่อสารภายในโรงงาน การแจ้งเหตุไปยังชุมชนและหน่วยงาน
ดา้นสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน และการให้ข่าวกรณีเกิดอุบัติเหตุของโครงการ 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื นท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 6) สนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ส้าหรับหน่วยตรวจสุขภาพ
เคลื่อนท่ีให้แก่ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดหรือส้านักงานสาธารณสุข
อ้าเภอปทุมรัตต์หรือส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอเกษตรวิสัย ผ่านคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการเป็น
ประจ้าทุกปี เพื่อสนับสนุนด้านเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อยู่โดยรอบพื นที่
โครงการ โดยเน้นโรคหรือที่มีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ
โครงการในชุมชนโดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื นท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 7) ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่ เพื่อสนับสนุนหรือร่วมจัดท้า
แผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตพื นที่
โดยรอบโครงการ โดยครอบคลุมทั งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การเฝ้าระวัง การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยจัดอบรมเรื่อง
อันตรายจากสารเคมีและมลพิษ การป้องกันและปฐมพยาบาลเบื องต้น ให้แก่ 
โรงเรียน วัด ชุมชนโดยรอบพื นที่โครงการทีมบรรเทาสาธารณภัย และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื นท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

14. สาธารณสุขและสขุภาพ 
     อนามัย (ต่อ) 

8) จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
โดยการสนับสนุนเพิ่มองค์ความรู้และความช้านาญ โดยการอบรมป้องกัน  
การส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ และโรค
ผิวหนัง ตลอดจนอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ ทั งนี  ให้บันทึกหลักสูตรและ
จ้านวนครั งในการอบรม 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื นท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

9) สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของหน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่ในกรณีประชาชนเกิดภาวการณ์
เจ็บป่วยและผลการสอบสวน สืบสวน พบว่า มาจากกิจกรรมการด้าเนินงาน
ของโครงการ โครงการจะต้องให้ความรับผิดชอบตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทุกประการ 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื นท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

15. สุนทรียภาพ (1) ก้าหนดให้โครงการมีพื นที่สีเขียวประมาณ 55.61 ไร่ หรือร้อยละ 11.00 ของ
พื นที่ทั งหมด ส้าหรับพรรณไม้ที่ปลูกจะพิจารณาจากพรรณไม้ที่มีศักยภาพ 
ในการลดมลพิษ เช่น ขี เหล็ก สนประดิพัทธ์ และอโศกอินเดีย เป็นต้น โดย
ปลูกไม้ยืนต้น 3 ชั นเรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา (รูปที่ 1) 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

 (2) บ้ารุงรักษาพื นที่สี เขียวให้อยู่ ในสภาพสวยงามตลอดเวลา โดยจัดสรร
งบประมาณการด้าเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณใน
การซ่อมบ้ารุงปั๊มน ้า ดูแลต้นไม้ พันธ์ไม้และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น 
(ตารางที่ 1) 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    

(1) ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
(4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(5) ความเร็วและทิศทางลม  

(เลือกตรวจวดัเป็นตัวแทน 1 สถานี) 

- ตรวจวัดจ้านวน 4 สถานี ดังนี  (รูปที่ 4) 
1) วัดสว่างวนาราม (A1) 
2) วัดสว่างอาราม (A2) 
3) วัดบัวขาว (A3) 
4) วัดส้าโรง บ้านส้มโฮง (A4) 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั งละ 7 วัน
ต่อเนื่อง ดังนี  
1) ครั งท่ี 1 ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2) ครั งท่ี 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

2.  ระดับเสียง    
- ตรวจวัดระดับเสยีง Leq 24 ช่ัวโมง และระดับเสยีง

พื นฐาน (L90) 
- ตรวจวัดจา้นวน 7 สถานี ดังนี  (รูปที่ 5) 

1) ริมรั วโรงงานด้านทิศเหนือ (N1) 
2) ริมรั วโรงงานด้านทิศตะวันออก  (N2) 
3) ริมรั วโรงงานด้านทิศใต้ (N3) 
4) ริมรั วโรงงานด้านทิศตะวันตก  (N4) 
5) วัดส้าโรง บ้านส้มโฮง (N5) 
6) ชุมชนบ้านโนนใหม่ (N6) 
7) วัดราษฎร์บูรณะ (N7) 
8) วัดบัวขาว (N8) 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั งละ 7 วัน
ต่อเนื่อง ดังนี  
1)  ครั งท่ี 1 ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2)  ครั งท่ี 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ า    
- ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอยทั งหมด 

(TSS) ออกซิเจนละลาย (DO) บีโอดี (BOD) ของแข็ง
ละลายน ้ าทั งหมด (TDS) น ้ ามั นและไขมัน  (Oil & 
Grease) แบคที เรี ยกลุ่ ม โคลิฟอร์มทั งหมด (Total 
Colifrom Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bateria) ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน 
(NO3-N) แอม โม เนี ย ใน ห น่ วย ไน โต ร เจน  (NH3-N) 
ทองแดง (Cu) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) 
แคดเมียม (Cd) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6) 
ตะกั่ ว (Pb) ปรอท (Hg) สารหนู  (As) ซีลี เนียม (Se) 
ไซยาไนด์ (Cyanide) และสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดทีม่ี
คลอรีนทั งหมด (Total Organochlorine Pesticides) 

-  ตรวจวัดจ้านวน 3 สถานี ดังนี  (รูปที่ 6)   
1)  คลองเซียมใกล้กับพื นท่ีโครงการ (SW1) 
2)  คลองเซียมใกล้กับถนนทางหลวง 202 

(SW2) 
3)  คลองเซียมใกล้กับวัดสวา่งอาราม (SW3) 

 
  

- ตรวจวัดปลีะ 2 ครั ง  
(1)  ครั งท่ี 1 ช่วงหีบอ้อย (ธ.ค.-มี.ค.) เลือก 
      ตัวแทนฤดูแล้ง 
(2)  ครั งท่ี 2 ช่วงปิดหีบ (ขายไฟ) (เม.ย.-ต.ค.) 
      เลือกตัวแทนฤดูฝน 

 
 

- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

4. คุณภาพดิน    
(1) ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH)  
(2) ปริมาณอินทรียวัตถ ุ
(3) ความจุในการแลกเปลีย่นประจุบวก (CEC) 
(4) สารหนู (As)   
(5) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมยีม (Cd)  
(6) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6)  
(7) ตะกั่ว (Pb)  
(8) แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส (Mn) 
(9) ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)  
(10) นิกเกิลในรูปของเกลือท่ีละลายน ้าได้ (Ni)  
(11) ซีลีเนียม (Se)  
(12) อัตราความสามารถในการดดูซับธาตุโซเดียม (SAR) 

- บริเวณพื นที่สีเขียวของโครงการ จ้านวน 4 จุด 
(รูปที่ 7) ได้แก่  
1) พื นที่สีเขียวบริเวณบ่อน ้าคอนเดนเซอร์  
2) พื นที่สีเขียวบริเวณระบบบ้าบัดน ้าเสียและ

ลานกองชานอ้อย  
3) พื นที่สีเขียวบริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย 
4) พื นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย         

- 1 ครั ง ระหว่างการก่อสร้างโครงการที่ระดับ 
ความลึก 5 และ 30 เซนติเมตร 

- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

5. การคมนาคม    

(1) บันทึกปริมาณจราจรที่เข้า-ออกพื นที่โครงการโดยแยก
ประเภทรถและเวลา  

(2) บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ นจากการคมนาคมขนส่ง
ของโครงการ พร้อมทั งบันทึกสาเหตุ 

-  บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และเส้นทางการ
ขนส่ง 

-  ทุกวันและจัดท้ารายการทุก 1 เดือน  
 ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

6. การบันทึกอุบัติเหตุ 
(1) สาเหต ุ
(2) ลักษณะการเกดิ 
(3) จ้านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
(4) ความเสยีหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ 
(5) การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการเกดิซ ้า 

   
- พื นที่เขตก่อสร้าง 

 
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาด้าเนินการ และ

จัดท้ารายงานสรุปผลปีละ 1 ครั ง 

 
- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 

จ้ากัด 

(6)  ท้าการบันทึกสถิติอุบัติเหตุแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
1)  หยุดงานไมเกิน 3 วัน    2)  หยุดงานเกิน 3 วัน  
3)  สูญเสียอวัยวะ            4)  ทุพพลภาพ  

      5)  ตาย 

  

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    
- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ 

บริเวณทีเ่กิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ สาเหตุ
และความเสยีหาย 

-  บริเวณพื นท่ีก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั ง ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

8. เศรษฐกิจ-สังคม 
- ศึกษาและส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ของประชาชน

โดยรอบ พร้อมทั งความคิดเห็นของผู้น้าชุมชน ผู้น้า
ท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื นที่ โดยให้
ครอบคลุมชุมชนท่ีเก็บข้อมูลดัชนีสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ 

 
-  ชุมชนโดยรอบพื นที่โครงการ (รูปที่ 8) ชุมชนใน

พื นที่ท้าการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้น้า
ชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

 
- ปีละ 1 ครั ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 

จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

- บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ นของชุมชน 
ที่มีต่อโครงการ รวมทั งวิธีการและระยะเวลาในการ
ด้าเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการ
ด้าเนินการ 

-  ชุมชนโดยรอบพื นที่โครงการ อ้างถึง รูปที่  8 
ชุมชนในพื นที่ท้าการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผู้น้าชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

-  สรุปและรายงานผลการด้าเนินการทุก 6 เดือน - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 
จ้ากัด 

9. การประชาสัมพันธ์และการมสี่วนร่วมของประชาชน 
-  บันทึกกิจกรรมที่โครงการด้าเนนิการร่วมกับชุมชนใน

พื นที่ โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการด้าเนินการ 

 
-  ชุมชนรอบที่ตั งโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร 

 
-  จัดท้ารายงานทุก 6 เดือน 

 
- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง 

จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 
(1) ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 

ช่ัวโมง 
(3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
(4) ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
(5) ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(6) ความเร็วและทิศทางลม (เลือกตรวจวัดเป็น

ตัวแทน 1 สถานี) 

 
- ตรวจวัดจ้านวน 4 สถานี ดังนี  (อ้างถึงรูปที่ 4) 

1) วัดสว่างวนาราม (A1) 
2) วัดสว่างอาราม (A2) 
3) วัดบัวขาว (A3) 
4) วัดส้าโรง บ้านส้มโฮง (A4) 

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั งละ  

7 วันต่อเนื่อง ดังนี  
(1) ครั งท่ี 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย  

(ธ.ค-มี.ค.)  
(2) ครั งท่ี 2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อย (เม.ย.-พ.ย.) 

 
- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

2. ระดับเสียง 
(1) ตรวจวัดระดับเสยีงท่ัวไป (Leq 24 hrs) 
(2) ระดับเสียงพื นฐาน (L90)  
(3) ค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวนักลางคืน (Ldn) 
(4) ค่าระดับเสียงสูงสดุ (Lmax) 
(5) ระดับเสียงรบกวนในบริเวณพื นที่ศึกษา 

 
-  ตรวจวัดจ้านวน 8 สถานี ดังนี  (อ้างถึงรูปที่ 5) 

1) ริมรั วโรงงานด้านทิศเหนือ (N1) 
2) ริมรั วโรงงานด้านทิศตะวันออก  (N2) 
3) ริมรั วโรงงานด้านทิศใต้ (N3) 
4) ริมรั วโรงงานด้านทิศตะวันตก  (N4) 
5) วัดส้าโรง บ้านส้มโฮง (N5) 
6) ชุมชนบ้านโนนใหม่ (N6) 
7) วัดราษฎร์บูรณะ (N7) 
8) วัดบัวขาว (N8) 

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั งละ  

7 วันต่อเนื่อง ดังนี  
(1)  ครั งท่ี 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย 

(ธ.ค-มี.ค.)  
(2) ครั งท่ี 2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อย (เม.ย.-พ.ย.) 

 

 
- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ า    
3.1 ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง 

(1) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  
(2) ของแข็งแขวนลอย (SS)  
(3) ออกซิเจนละลาย (DO) 
(4) บีโอดี (BOD)  
(5) ซีโอดี (COD) 
(6) น ้ามันและไขมัน (Olil & Grease) 
(7) ค่าทีดีเอส (TDS)  
(8) คลอไรด์ (Cl-)  
(9) อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม (SAR) 

- บ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ งที่ 1-2 (Inspection 
pond No. 1-2) 

 

- เครื่องตรวจวดัคุณภาพน ้าอย่างต่อเนื่อง 
(Monitoring Online) ตลอดระยะด้าเนินการ 

- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

3.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ าเสีย/น้ าทิ้ง 
(1) ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH)  
(2) ของแข็งแขวนลอย (SS)  
(3) ออกซิเจนละลาย (DO)  
(4) บีโอดี (BOD)  
(5) น ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)  
(6) ค่าทีเคเอ็น (TKN)  
(7) อัลคาลินติี  (Alkalinity)  
(8) ค่าทีดีเอส (TDS)  
(9) ทองแดง (Cu) 
(10) ซีโอดี (COD) 
(11) นิกเกิล (Ni)  
(12) แมงกานีส (Mn)  
(13) สังกะสี (Zn) 
(14) แคดเมียม (Cd)  

-  ตรวจวัดจ้านวน 2 สถานี ดังนี  (รูปที่ 8) 
(1) น ้าเสียบริเวณบ่อปรับสมดลุที่ 2 

Equalization pond No.2 (TW1) 
(2) น ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดแล้วบรเิวณบ่อ

ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ งที่ 3 (Inspection 
Pond No.3) (TW 2) 

 

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

(15) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+)  
(16) ตะกั่ว (Pb)  
(17) ปรอท (Hg)  
(18) สารหนู (As)  
(19) ไซยาไนด์ (Cyanide)   
(20) ซีลีเนียม (Se) 
(21) อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม (SAR) 

   

3.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 
(1) ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH)  
(2) ของแข็งแขวนลอยทั งหมด (TSS)  
(3) ออกซิเจนละลาย (DO)  
(4) บีโอดี (BOD)  
(5) ของแข็งละลายน ้าทั งหมด (TDS)  
(6) น ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)  
(7) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (Total Colifrom 

Bacteria) 
(8) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ (Fecal Coliform 

Bacteria) 
(9) ไนเตรทในหนว่ยไนโตรเจน (NO3 - N)   
(10) แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N)  
(11) ทองแดง (Cu)  
(12) นิกเกิล (Ni)  
(13) แมงกานีส (Mn)  
(14) สังกะสี (Zn) 
(15) แคดเมียม (Cd)  
(16) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6)  

-  ตรวจวัดจ้านวน 3 สถานี ดังนี  (อ้างถึงรูปที่ 6) 
1) คลองเซียมใกล้กับพื นท่ีโครงการ (SW1) 
2)  คลองเซียมใกล้กับถนนทางหลวง 202 

(SW2) 
3)  คลองเซียมใกล้กับวัดสวา่งอาราม (SW3) 

- ตรวจวัดปลีะ 2 ครั ง  
1)  ครั งท่ี 1 ช่วงหีบอ้อย (ธ.ค.-มี.ค.) เลือก

ตัวแทนฤดูแล้ง 
2)  ครั งท่ี 2 ช่วงขายไฟ (เม.ย.-ต.ค.) เลือก

ตัวแทนฤดูฝน 
 
  

-  บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

(17) ตะกั่ว (Pb)  
(18) ปรอท (Hg)  
(19) สารหนู (As)  
(20) ไซยาไนด์ (Cyanide)   
(21) ซีลีเนียม (Se) 

   

3.4 ตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน 
(1) ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH)  
(2) ค่าทีดีเอส (TDS)  
(3) คลอไรด์ (Cl)  
(4) ฟลูออไรด์ (Fluoride)  
(5) ความกระด้างทั งหมด (Total hardness)  
(6) ซีโอดี (COD)  
(7) ไนเตรต (NO3)  
(8) ซัลเฟต (SO4)  
(9) เหล็ก (Fe) 
(10) แคดเมียม (Cd)  
(11) ตะกั่ว (Pb)   
(12) สารหนู (As)  
(13) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6)  
(14) แมงกานีส (Mn)  
(15) ปรอท (Hg)  
(16) นิกเกิล (Ni)  
(17) ซีลีเนียม (Se) 

- ตรวจวัดน ้าใตด้ินจากบ่อสังเกตการณ์ 4 สถาน ี
(อ้างถึงรูปที่ 8) 
 1)  บริเวณทิศเหนือของระบบบ้าบัดน ้าเสยี 

(UW1) 
 2)  บริเวณทศิตะวันออกของบ่อคอนเดนเซอร์ 2 

(UW2) 
3)  บริเวณทิศใต้ของบ่อหน่วงน ้าฝน (UW3) 
4)  บริเวณทิศตะวันตกของแปลงอ้อยสาธิต

(UW4) 
 

- ตรวจวัดทุก 2 ครั ง/ป ีดังนี  
1)  ครั งท่ี 1 ช่วงหีบอ้อย (ธ.ค.-มี.ค.) เลือก

ตัวแทนฤดูแล้ง 
2)  ครั งท่ี 2 ช่วงขายไฟ (เม.ย.-ต.ค.) เลือก

ตัวแทนฤดูฝน 

-  บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

4. ทรัพยากรชีวภาพ 
 ปริมาณ ชนิด ความหลากหลายและความชุกชุมของ

แพลงค์ตอนพืช แพลงค์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน 

- ตรวจวัดจา้นวน 3 สถานี ดังนี  (รูปที่ 9) 
1)  คลองเซียมใกล้กับพื นท่ีโครงการ (Bio 1) 
2)  คลองเซียมใกล้กับถนนทางหลวง 202 (Bio 

2) 
3)  คลองเซียมใกล้กับวัดสวา่งอาราม (Bio 3) 

- ตรวจวัดทุก 2 ครั ง/ป ีดังนี  
1)  ครั งท่ี 1 ช่วงหีบอ้อย (ธ.ค.-มี.ค.) เลือก

ตัวแทนฤดูแล้ง 
2)  ครั งท่ี 2 ช่วงขายไฟ (เม.ย.-ต.ค.) เลือก

ตัวแทนฤดูฝน 

- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

5.  คุณภาพน้ าฝน 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
- ซัลเฟต 
- ไนเตรท 

(เปรียบเทียบกับ Guidelines for Drinking-water 
Quality (WHO, 2004)) 

- ตรวจวัดจ้านวน 5 จุด (ดังรูปที่ 10) ดังนี  
1) พื นที่โครงการ (R1) 
2) วัดสว่างวนาราม (R2) 
3) วัดสว่างอาราม (R3) 
4) วัดบัวขาว (R4) 
5) วัดส้าโรง บ้านส้มโฮง (R5) 

-  ตรวจวดัปีละ 1 ครั ง ในช่วงฤดูฝน  
(ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม) 

- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

6. การใช้น้ า 
(1) จดบันทึกปริมาณน ้าดิบที่สูบมาใช้ในโครงการจาก 

บ่อเก็บน ้าดิบเป็นประจ้าทุกวันจากการติดตั งมาตร 
วัดน ้า 

(2) รวบรวมข้อมูลปริมาณน ้าในกระบวนการผลิต (แยก
เป็นน ้าดิบ น ้าประปา น ้า RO และน ้าอ่อน) และจัดท้า
รายงานสรุปปริมาณการใช้เป็นรายเดือน 

 
- พื นที่โรงงาน 

 
- บันทึกทุกวันและจัดท้ารายงานทุกเดือน 

 
- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

7. การจัดการของเสีย 
(1) รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจาก

การด้าเนินการโครงการและสัดส่วนปริมาณของเสียที่
น้าไป ท้าปุ๋ยหมัก หรือ recycle หรือส่งไปก้าจัด 

(2) เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการจัดการ 
กากของเสียที่เกิดจากการด้าเนินโครงการเป็นรายเดือน 
อย่างต่อเนื่อง 

 
- พื นที่โรงงาน 

 
- บันทึกและจัดท้ารายงานทุกเดือน 

 
- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

7. การจัดการกากตะกอนหม้อกรอง 
(1) ปริมาณความชื นและสิ่งที่ระเหยได้ 
(2) ปริมาณอินทรียวัตถุ 
(3) ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH)  
(4) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N)  
(5) ค่าการน้าไฟฟ้า (EC :Electrical Conductivity)  
(6) ไนโตรเจน (total N)  
(7) ฟอสฟอรัส (total P2O5)  
(8) โพแทสเซียม (total K2O)  

 
- กากตะกอนหม้อกรองจากระบวนการผลิตของ

โครงการ 

 

 
- เดือนละ 1 ครั ง ระยะช่วงฤดูหีบออ้ย 

(ธันวาคม-มีนาคม) 

 
- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

(9) สารหนู (Arsenic)  
(10) แคดเมียม (Cadmium) 
(11) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนต์ (Cr6+)  
(12) ทองแดง (Copper)  
(13) ตะกั่ว (Lead)  
(14) ปรอท (Mercury)  
(15) นิกเกิล (Nickel) 
(16) ซีลีเนียม (Selenium)  
(17) อัตราความสามารถในการดูดซบัธาตุโซเดียม (SAR) 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

8. คุณภาพดิน 
(1) ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH)  
(2) ปริมาณอินทรียวัตถ ุ
(3) สภาพการน้าไฟฟ้า (Electro Conductivity, EC) 
(4) ความจุในการแลกเปลีย่นประจุบวก (CEC) 
(5) ความหนาแน่นรวม (Bulk density) 
(6) สารหนู (As)  
(7) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมยีม (Cd)  
(8) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6)  
(9) ตะกั่ว (Pb)  
(10) แมงกานีส และสารประกอบแมงกานีส (Mn) 
(11) ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)  
(12) นิกเกิลในรูปของเกลือท่ีละลายน ้าได้ (Ni)  
(13) ซีลีเนียม (Se)  
(14) อัตราความสามารถในการดดูซับธาตุโซเดียม (SAR)  

 
- บริเวณพื นท่ีปลูกอ้อยหรือพื นท่ีสเีขียวของ

โครงการ จ้านวน 4 จุด (อ้างถึงรูปที่ 7) 
(1)  พื นที่สีเขียวบริเวณบ่อน ้าคอนเดนเซอร์   

 (S1)  
(2)  พื นที่สีเขียวบริเวณระบบบ้าบัดน ้าเสียและ 

 ลานกองชานอ้อย (S2) 
(3)  พื นที่สีเขียวบริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย (S3) 
(4)  พื นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย (S4) 
 

    
- ปีละ 1 ครั ง 

 
 
 
 
 
 
 

 
- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากดั 

9. อาชีวอนามัยและปลอดภัย    
9.1  คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Working Area) 

(1) ฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust) 
(2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีสามารถเข้าสู่ระบบหายใจ 

(Respirable Dust) 
 

- ตรวจวัดจา้นวน 4 จุด  
(1) บริเวณแท่นเทอ้อย  
(2) บริเวณชุดลูกหีบ 
(3) บริเวณจัดเก็บและเตรยีมปูนขาว 
(4) บริเวณระบบสายพานล้าเลียงชานอ้อยจาก

โรงงานน ้าตาลไปโรงไฟฟ้า 

-  ตรวจวัดปีละ 2 ครั ง  
(1)  ครั งที่ 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย (ธ.ค-มี.ค.)  
(2)  ครั งท่ี 2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อย (เม.ย.-พ.ย.) 

- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

9.2 ระดับเสียง 
(1) ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงใน

สถานที่ท้างาน โดยท้าการตรวจวัดบริเวณที่มีความ
เสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง 
 
 

 

 
- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสมัผัสเสยีงดัง 

จ้านวน 4 จุด ดังนี   
(1) บริเวณแท่นเทอ้อย  
(2) บริเวณชุดลูกหีบ 
(3) บริเวณอาคารหม้อต้ม 
(4) บริเวณอาคารหม้อเคี่ยว/หม้อปั่น 

 
- ตรวจวัดปีละ 2 ครั ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

(1)  ครั งที่ 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย (ธ.ค-มี.ค.) 
ตรวจในเดือนมีนาคม  

(2)  ครั งท่ี 2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อย (เม.ย.-พ.ย.)   
 ตรวจในเดือนเมษายน 

 
- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

(2) ตรวจวัดระดับเสียงที่พนักงานได้รับสัมผัสเสียงใน
บริเวณสถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงสูงสุด 
(Peak sound pressure level) ของเสียงกระทบ
และเสียงกระแทก (Impact or impulse noise 

- บริเวณแท่นเทอ้อย -  ปีละ 2 ครั ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 
 (1)  ครั งที่  1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย (ธ.ค- 

 มี.ค.) ตรวจในเดือนมีนาคม โดยตรวจ   
12 ช่ัวโมง ตามระยะเวลาการท้างาน 

 (2)  ครั งที่  2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อย (เม.ย.-
พ.ย.) ตรวจในเดือนเมษายน โดยตรวจ 
8 ช่ัวโมง ตามระยะเวลาการท้างาน 

- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

(3)  ตรวจวัดค่าระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลา
การท้างานในแต่ละวัน (Time Weighted Average-
TWA) และระดับเสียงสะสมที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ โดย
การเก็บตัวอย่างที่ตัวบุคคล (Personal sampling) 
ตามปัจจัยเสี่ยง 

- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสมัผัสเสยีงดัง
จากพนักงานที่ท้างานบริเวณพื นที่ 4 จุด 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 
(1) ครั งที่ 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย (ธ.ค-มี.ค.) 

ตรวจในเดือนมีนาคม โดยตรวจ 12 
ช่ัวโมง ตามระยะเวลาการท้างาน 

(2)  ครั งที่ 2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อย (เม.ย.-พ.ย.) 
ตรวจในเดือนเมษายน โดยตรวจ 8 
ช่ัวโมง ตามระยะเวลาการท้างาน 

- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

(4)  จดัท้า Noise Contour Map - พื นที่โครงการ -  ตรวจวัด 1 ปี หลังจากโครงการเปิดด้าเนินการ 
และทบทวนแนวเส้น เสี ย งจาก Noise 
Contour ทุก ๆ 3 ป ี

- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

9.3  ความร้อน 
ตรวจความร้อนในสถานที่ปฏิบัติ งาน (Heat stress 
index ในรูป WBGT) 

 

 
- ตรวจวัดจา้นวน 3 จุด ดังนี  

(1) บริเวณชุดลูกหีบ 
(2) บริเวณอาคารหม้อต้ม 
(3) บริเวณอาคารหม้อเคี่ยว/หม้อปั่น 

 
- ตรวจวัดปีละ 2 ครั ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

(1)  ครั งที่ 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย (ธ.ค-มี.ค.)  
ตรวจในเดือนมีนาคม 

(2)  ครั งที่ 2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อย (เม.ย.-พ.ย.) 
ตรวจในเดือนเมษายน 

 
-  บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

9.4 การบันทึกอุบัติเหตุ 
(1) สาเหตุ 
(2) ลักษณะการเกิด 
(3) จ้านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 

   
- ภายในโครงการ 

 
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาด้าเนินการ 

และจัดท้ารายงานสรุปผลปีละ 1 ครั ง 

 
-  บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

(4) ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ ้า 
(6) ท้าการบันทึกสถิติอุบัติเหตุแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

หยุดงานไมเกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพและตาย 

   

10. สาธารณสุขและสขุภาพ    
-  บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 10.1  การตรวจสุขภาพของพนักงาน 

(1) ท้างานสัมผัสฝุ่นละออง : ตรวจสมรรถภาพปอด 
(2) ท้างานสัมผัสเสียงดัง : ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 
(3) ท้างานสัมผัสความร้อน : ตรวจการท้างานของไต 
(4) ท้างานที่ต้องใช้สายตาเพ่งนานและงานละเอียด : 

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 
(5) การตรวจสุขภาพอื่น ๆ : เอกซเรย์ปอด (X-ray), 

ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE), ความสมบูรณ์
ของเม็ดเลือด (CBC) และสมรรถภาพการท้างาน
ของตับ (SGOT/SGPT) 

- พนักงานใหม่และพนักงานประจา้ทุกคน 
 

- พนักงานใหม่ก่อนเข้าท้างาน และพนักงาน
ประจ้า ปีละ 1 ครั ง 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

10.2 รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยและผลการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานในโครงการ 

- ภายในพื นที่โครงการ - รวบรวมปีละ 1 ครั ง และท้าการวิเคราะห์
ข้อมูลทุก 3 ป ี

- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

10.3 รวบรวมข้อมูลสถิติภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลและศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพื นท่ีใกล้เคียงโครงการ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลและศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพื นท่ีใกล้เคียงโครงการ 

- วิเคราะห์ข้อมูลสถิติผูป้่วยเป็นประจ้าทุกปี - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

11. ระบบป้องกันอัคคภีัย    
11.1 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
- จุดที่มีการติดตั งระบบป้องกันอัคคีภัยภายใน

โครงการ 
- ทุก 1 เดือน หรือตามข้อกฎหมายก้าหนด - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

11.2 ฝึกซ้อม/อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และซ้อม
ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้ 

- พนักงานทุกคนของโครงการ 
 

- ปีละ 1 ครั ง และจัดท้ารายงานสรุปผลปีละ  
1 ครั ง 

- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

12. สังคม-เศรษฐกิจ    
12.1 รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหาการติดตาม 

และมาตรการป้องกันการเกิดซ ้าจากภายในโครงการ
และชุมชนภายนอกโครงการ 

- พื นที่โครงการและชุมชนรอบโครงการ - รวบรวมปลีะ 1 ครั ง - บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 

12.2 จัดให้มีการศึกษาส้ารวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และ
ความคิดเห็นของครัวเรือนประชาชนในชุมชนโดยรอบ
และชุมชนที่ เก็บตัวอย่างดัชนีทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
พร้อมทั งส้ารวจความคิดเห็นของผู้น้าชุมชน ผู้น้าท้องถิ่น 
และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พื นที่ชุมชนโดยรอบและชุมชนที่เก็บตัวอย่าง
ดัชนีทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ พร้อมทั งส้ารวจ 
ความคิดเห็นของผู้น้าชุมชน ผู้น้าท้องถิ่น และ
ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- จัดท้ารายงานสรุปผล ปีละ 1 ครั ง ในช่วง 
ฤดูเปิดหีบอ้อย (ธ.ค-เม.ย) 

- บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
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รูปที่ 1 ผังแสดงรูปแบบและแนวการปลูกต้นไม้ยืนต้นรอบพื นที่โครงการ   
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 ตารางท่ี 1 แผนการปลูกต้นไม้บนพื นที่สีเขียว 

 
 หมายเหตุ : ซื อต้นไม้จากภายนอกขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ซื อต้นไม้จากภายนอกมาปลูก 
 ที่มา : บริษัท น ้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด, 2562 
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รูปที่ 2 ขั นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 
 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ข้อร้องเรียน 
จากผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกโครงการ ผา่นช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (ตลอด 24 ช่ัวโมง) ดังนี  

- ส้านักงาน : ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-030392 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : csrbanpongsugar101@gmail.com 
- สื่อสังคมออนไลน์ : Facebook ; CSR BPS และ Fanpage ; ชุมชนสัมพันธ์ น ้าตาลบ้านโป่ง-ร้อยเอ็ด 
- จุดรับเรื่องร้องเรียนบรเิวณป้อมยามด้านหนา้โรงงาน 

 

แจ้งผล 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1-2 วัน ท้าการ 

1-2 วัน ท้าการ 

แจ้งผู้ร้องเรียนเพื่อรับทราบ 

บันทึกและจัดเกบ็ข้อร้องเรียน 
และวิธกีารแก้ไขข้อร้องเรียน 

แจ้งตอบ/ชี แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบข้อเท็จจริง 
หรือแจ้งวธิีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไขและผลด้าเนินการแก้ไข
ของโครงการ/โรงงานรายโรง 

 
 พิจารณาข้อร้องเรียน 

แล้วด้าเนินการตามกรณี 

1 วัน  

บันทึกข้อร้องเรียน 

ไม่ได้มีสาเหตุจากโครงการ 

 

โครงการด้าเนินการแก้ไขหรือควบคุม 
ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ 

ก้าหนดแผนงานการแก้ไขปญัหาโดยเร็ว  
 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

มีสาเหตุเกิดจากโครงการ 

แจ้งผลทุก ๆ 7 วนั 

 

กรณีแก้ไขปัญหาไม่ได้ใน 
ระยะสั น ให้ดา้เนินการ 

แจ้งให้ผู้ร้องเรียน/คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบ 



   บทที ่8 
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รปูท่ี 3 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของโครงการ 



   
 

-277- 

 

รูปที่ 4 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
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รูปที่ 5 จุดตรวจวัดระดับเสียง 
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รูปที่ 6 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน 
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รูปที่ 7 จุดตรวจวัดคุณภาพดินบริเวณพื นที่ศึกษา 

S1: พื นที่สีเขียวบริเวณบ่อน า้คอนเดนเซอร์ 
S2: พื นที่สีเขียวบริเวณระบบบา้บัดน ้าเสีย 
     และลานกองชานอ้อย 
S3: พื นที่สีเขียวบริเวณสถานีไฟฟา้ยอ่ย 
S4: พื นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย 
 

 

 

2 

3 

4 

1 
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รูปที่ 8 จุดตรวจวัดน ้าทิ งและน ้าใต้ดิน (monitoring well) 
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รูปที่ 9 จุดตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน ้า 
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รูปที่ 10 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าฝน 
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ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 

 

 

 

 

 

  

 

หน่วยงาน ที่อยู ่ โทรศพัท/์โทรสาร อเีมล ์

เจ้าของโครงการ : บริษัท น้ าตาลบา้นโป่ง จ ากัด  

 คุณศรีสุดา  พลขันธ์ 

   (ผู้ประสานงานดา้นสิ่งแวดล้อม) 

 คุณสาคร  มูลโพนงาม 

(เจ้าหนา้ท่ีชุมชนสัมพันธ์อาวุโส) 

 

89 หมู่ 15  

ต าบลเกษตรวสิัย 

อ าเภอเกษตรวสิัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 

 

โทรศัพท์ : 091-7546692 

 

โทรศัพท์ : 097-3377751 

 

 

srisuda.p@banpongsugar.com 

 

 

 

บริษัทท่ีปรึกษาสิ่งแวดล้อม : บริษัท เทคนคิสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

  คุณกนกพล  มหันต ์

   (นักวชิาการสิ่งแวดลอ้ม) 

 คุณศุภณัฐ ทามัน 

   (นักวชิาการสังคมศาสตร์) 

1/6 ซอยรามค าแหง 145 

แขวงสะพานสูง  

เขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร 10240 

 

โทรศัพท์ : 02-3737799 ต่อ 3110 

โทรสาร : 02-3737979 

โทรศัพท์ : 02-3737799 ต่อ 3206 

โทรสาร : 02-3737979 

 

kanokphon.m@tet1995.com 

 

sapanat.t@tet1995.com 




