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เอกสารประชาสัมพันธ์ขอ้มูลรายละเอียดโครงการ 
เพื่อการรับฟงัความคิดเห็นครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ 

ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ 
โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล บริษัท น้้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ้ากัด 

ตั้งอยู่ที่ต้าบลผักขะ อ้าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  
 

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1. ความเป็นมาของโครงการ 

 บริษัท น  าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการผลิตน  าตาลและเป็นบริษัทในเครือ
ของบริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) ประสงค์ที่จะย้ายที่ตั งโรงงานจากอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ไปยังอ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้บริษัทย้ายสถานที่ตั งและขยายก าลังการผลิตของโรงงานน  าตาล ผู้ฟ้องคดี  
โดยได้รับการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีให้ย้ายสถานที่ตั งโรงงานน  าตาล จากอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
ไปตั งใหม่ที่อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และขยายก าลังการผลิตจาก 6,479 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 20,400 
ตันอ้อยต่อวัน  

วันที่ 4 กันยายน 2562  บริษัท น  าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด ได้ท าหนังสือถึงส านักชลประทานที่ 9  
ขออนุญาตใช้น  าจากอ่างเก็บน  าห้วยยาง ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนโรงงานแปรรูปอ้อยและมันส าปะหลัง ส านักชลประทานที่ 9 ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า อ่างเก็บน  าห้วยยางในปัจจุบันมีความต้องการใช้น  ามากกว่าปริมาณน  าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน  า ท าให้
โครงการชลประทานสระแก้วต้องจ ากัดพื นที่ท าการเกษตรทั งในฤดูแล้งและฤดูฝน พื นที่ชลประทานของอ่าง
เก็บน  าห้วยยางเพื่อให้ปริมาณน  าเพียงพอกับความต้องการ จึงไม่สามารถจัดสรรน  าให้ได้ แต่เพื่อเป็นการ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในภาคอุตสาหกรรมพืชพลังงานทดแทน กรมชลประทานยินดีพิจารณาจัดสรร
น  าจากอ่างเก็บน  าพระปรง อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วให้แก่บริษัท เนื่องจากปัจจุบันปริมาณการใช้น  า
จากอ่างเก็บน  าพระปรงยังน้อยกว่าปริมาณน  าไหลลงอ่างเก็บน  ารายปี  

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 บริษัทฯ จึงมีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขอย้ายสถาน
ที่ตั งโรงงานจากอ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปยังอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ ว ซึ่งเป็นพื นที่
สามารถหาแหล่งน  าดิบได้ จากแหล่งน  าธรรมชาติ โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้น  าของเกษตรกร และอยู่ใกล้
กับแหล่งวัตถุดิบ (อ้อย) ที่ทางบริษัทได้ท าการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยท าให้ลดต้นทุนการขนส่งทาง
เกษตรกรที่เป็นคู่สัญญาของบริษัทฯ หลังจากได้ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั งโรงงานน  าตาลจากอ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว ไปยังอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 สมาคมเกษตรกร ชายแดนบูรพา สภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว และ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดสระแก้ว ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั นต้นขอให้เพิกถอนหลักเกณฑ์การตั งห รือ 
ย้ายสถานที่ตั งโรงงานน  าตาลที่จะตั งใหม่ ต้องมีระยะห่างจากที่ตั งของโรงงานน  าตาลที่มีอยู่เดิมในเส้นทางที่
ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร โดยวัดระยะห่างเชิงเส้นตรงตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการอ้อย  
และน  าตาลทรายที่ อก.0601/862 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 เรื่อง การก าหนดเงื่อนไขการย้ายสถานที่ตั ง 
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และขยายก าลังการผลิตของโรงงานน  าตาล ซึ่งศาลปกครองชั นต้นมีค าพิพากษาในคดีหมายเลขแดง  
ที่ 2007/2557 ให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย ที่ อก.
0601/862 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550  

วันที่ 16 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.3) เพื่อพิจารณา
ออกใบอนุญาตประกอบโรงงาน (ร.ง.4) และน ามาฟ้องคดีต่อศาลชั นต้น ต่อมาวันที่ 24 กันยายน 2558  
ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.1118/2558 พิพากษาแก้ค าพิพากษาศาลปกครอง
ชั นต้นเป็นเพิกถอนหลักเกณฑ์ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทรายที่ อก. 0601/862 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2558 เรื่อง การก าหนดเงื่อนไขการย้ายสถานที่ตั งและขยายก าลังการผลิตของโรงงาน
น  าตาล เฉพาะหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ที่ก าหนดให้โรงงานที่จะตั งใหม่ต้องมีระยะห่างจากที่ตั งของโรงงานน  าตาลที่
มีอยูเดิมในเส้นทางใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร โดยให้มีผลนับแต่วันที่ออกหลักเกณฑ์ พิจารณาค าขอ
ย้ายสถานที่ตั งโรงงานน  าตาลของผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้
แล้วเสร็จ และประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรววงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี
เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั งโรงงานมาที่อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

อ้างถึงคดีหมายเลขด าที่ อร.67/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อร.25/2562 ศาลปกครองสูงสุด วันที่  
13 สิงหาคม 2562  เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ปฎิบัติหรือปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกิน
สมควร (อุทธรณ์ค าพิพากษา) ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน  โดยพิพากษาแก้ค าพิพากษาศาล
ปกครองชั นต้น เป็นให้เพิกถอนค าวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ตามค าวินิจฉัยที่ 1/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
2559 ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของบริษัทฯ โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัยดังกล่าว และเพิกถอน
ค าสั่งของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั งโรงงานน  าตาลจากเดิมที่อ าเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปตั งที่อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตามหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม  
ด่วนที่สุด ที่ อก. 0603/3558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกค าสั่งดังกล่าว 
โดยให้พิจารณาค าขอเพื่อออกใบอนุญาตตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ตามกฎ 
ระเบียบ ที่ใช้บังคับในขณะที่บริษัทฯยื่นค าขอให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาและ  
ให้ยกฟ้องกระทรวงอุตสาหกรรม และให้ค าสั่งทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครองของปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม สิ นผลนับตั งแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา 

อ้างถึงหนังสือที่ อก 0304/(ส.5)13316 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง
การขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั งโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเรื่องนี แล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีแผนการ
เตรียมอ้อยเข้าสู่โรงงานที่เหมาะสมในการย้ายสถานที่ตั งโรงงานน  าตาลไปตั งที่อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว ซี่งส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทรายได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัทฯ ทราบ
แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั น เพื่อให้การย้ายโรงงานเป็นไปตามที่บริษัทฯ ร้องขอและเป็นไปตามค าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อร.25/2562 ที่พิพากษาให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาค าขอ
เพื่อออกใบอนุญาตตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ตามกฎ ระเบียบ ที่ใช้บังคับใน
ขณะที่บริษัทฯ ยื่นค าขอ จึงขอให้บริษัทฯ ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ.2535 เพื่อจะได้พิจารณาเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานต่อไป 
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อ้างถึงหนังสือที่ อก 0604/2137 ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย ลงวันที่ 23 กันยายน 
2562 เรื่องผลการพิจารณาแผนการเตรียมปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงานเพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายสถาน
ที่ตั งโรงงานส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทรายพิจารณาแผนการเตรียมปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายสถานที่ตั งโรงงาน ไปตั งที่ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ก าลังการผลิต 
20,400 ตันอ้อยต่อวัน ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทรายพิจารณาตามบันทึกส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย ที่ อก 0601/862 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 การก าหนดเงื่อนไขการ
ย้ายสถานที่ตั งและขยายก าลังการผลิตของโรงงานน  าตาล ประกาศส านักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครอง
พิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ในคดีหมายเลขด า ที่ อ.67/2561 คดีหมายเลขแดง ที่ อร.25/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ตามเอกสาร
ที่อ้างถึง 3-5 แล้ว มีความเห็นว่า บริษัท น  าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด มีแผนการเตรียมอ้อยเข้าสู่โรงงาน  
ที่เหมาะสมในการย้ายสถานที่ตั งโรงงานน  าตาลไปตั งที่ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีก าลังการผลิต 
20,400 ตันอ้อยต่อวัน ทั งนี การหีบอ้อยในปีแรกจะต้องมีปริมาณอ้อยไม่น้อยกว่า 50% ของก าลังการผลิต 
20,400 ตันอ้อยต่อวัน โดยก าหนดจ านวนวันหีบอ้อยของโรงงานทั่วประเทศเฉลี่ย 120 วันต่อปี และต้องไม่ใช่
อ้อยของเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานที่ตั งอยู่ในพื นที่เดิม 

จากประเภทโครงการ กิจการหรือการด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562) ได้ก าหนดให้การ
ด าเนินโครงการหรืออุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน  าตาลทุกขนาด (การท าน  าตาลทรายดิบ น  าตาล
ทรายขาว และน  าตาลทรายขาวบริสุทธิ์) ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั นตอน 
การขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณีเสนอต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อให้คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ 
พิจารณา โดยบริษัท น  าตาลนิวกว้างสุ้นหลี  จ ากัด ได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
(บริษัทที่ปรึกษา) เป็นผู้ศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อน าเสนอต่อ สผ. ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 1) เพื่อศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการด าเนินงาน ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์พื นที่
โครงการ ขนาด กิจกรรมการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการด้าน  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ 

 2)  ศึกษาข้อมูลพื นฐานสภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปในพื นที่ศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาทางด้าน
ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรชีวภาพ โดยจ าแนกเป็นชนิดที่ฟื้นฟูได้และฟื้นฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่า  
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รวมถึงการด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การสาธารณสุข และสุขภาพ  

 3) เพื่อน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการจากการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในขั นตอนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ มาประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครบถ้วนและ
รอบด้านมากที่สุด 
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 4)   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ นต่อสภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการที่มีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทั ง 4 ด้าน 

 5)   เพื่อเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั งในระยะก่อสร้างและด าเนินการ 
ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและสภาพ
พื นที่และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อหน่วยงานอนุญาต เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการต่อหน่วยงานอนุญาตต่อไป  

1.3 แนวทางการศึกษา 

 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือ  
การด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่   
4 มกราคม 2562) 

2) แนวทางการจัดท าและหลักเกณฑ์การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ด้านโครงการอุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน  าตาล ส าหรับงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2558 

 3) ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 
พ.ศ. 2562) 

 4) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 

5) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ ส าหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2561) 

6) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพเสียงส าหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2561) 

7) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน  าเสียส าหรับ
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของกองวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2562) 

8)  แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ 
ส าหรับคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
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1.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาแนวทางเลือกของโครงการ 

1.4.1 แนวทางเลือกในการด้าเนินโครงการ 

การพิจารณาแนวทางเลือกในการพัฒนาโครงการโรงงานผลิตน  าตาลเบื องต้น ได้พิจารณาไว้ 2 
ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 ย้ายที่ตั งโครงการใหม่ไปตั งที่ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
และทางเลือกที่ 2 ย้ายที่ตั งโครงการใหม่ไปตั งต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยพิจารณาใน
ประเด็นที่ส าคัญกล่าว คือ 

1)  ทางเลือกในการย้ายที่ตั้งโครงการใหม่ไปตั้งที่ต้าบลโคคลาน อ้าเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว เป็นการย้ายสถานที่ตั งโครงการจากเดิมต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปตั งใหม่ที่
ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และขยายก าลังการผลิตจาก 6,479 ตันอ้อย/วัน เป็น 
20,400 ตันอ้อย/วัน แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตน  าตาลต้องมีพื นที่ในการด าเนินงานรวมทั งพื นที่ที่
เกี่ยวข้อง เช่น พื นที่ระบบบ าบัดน  าเสีย พื นที่ลานจอดรถอ้อย พื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย เป็นต้น อีกทั งมีการ
ใช้น  าในกระบวนการผลิตปริมาณมาก อ้างถึงหนังสือส านักงานชลประทานที่ 9 ที่กช 0318/2357 ลงวันที่ 21 
ตุลาคม 2552 ได้พิจารณาว่า อ่างเก็บน  าห้วยยางในปัจจุบันมีความต้องการใช้น  ามากกว่าปริมาณน  าที่ไหลเข้า
อ่างเก็บน  า ท าให้โครงการชลประทานสระแก้วต้องจ ากัดพื นที่ท าการเกษตรทั งในฤดูแล้งและฤดูฝน พื นที่
ชลประทานของอ่างเก็บน  าห้วยยางเพื่อให้ปริมาณน  าเพียงพอกับความต้องการ จึงไม่สามารถจัดสรรน  า ให้ได้ 
แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในภาคอุตสาหกรรมพืชพลังงานทดแทน กรมชลประทานยินดี
พิจารณาจัดสรรน  าจากอ่างเก็บน  าพระปรง อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วให้แก่บริษัท เนื่องจากปัจจุบัน
ปริมาณการใช้น  าจากอ่างเก็บน  าพระปรงยังน้อยกว่าปริมาณน  าไหลลงอ่างเก็บน  ารายปี ดังนั นโครงการจึงได้
พิจารณาย้ายที่ตั งโครงการใหม่ไปตั งที่ต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

2) ทางเลือกในการย้ายที่ตั้งโครงการใหม่ไปตั้งที่ต้าบลผักขะ อ้าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว เป็นการย้ายสถานที่ตั งโครงการจากเดิมต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปตั งใหม่ที่
ต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งอ้างถึงคดีหมายเลขด าที่ อร.67/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 
อร.25/2562 ศาลปกครองสูงสุด วันที่ 13 สิงหาคม 2562  เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ปฎิบัติหรือปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (อุทธรณ์ค าพิพากษา)  

ซึ่งต่อมากรมโรงงานอุตสาหกรรม อ้างถึงหนังสือที่ อก 0304/(ส.5)13316 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั งโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม
พิจารณาเรื่องนี แล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีแผนการเตรียมอ้อยเข้าสู่โรงงานที่เหมาะสมในการย้ายสถานที่ตั ง
โรงงานน  าตาลไปตั งที่อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซี่งส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทรายได้มี
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัทฯ ทราบแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั น เพื่อให้การย้ายโรงงานเป็นไป
ตามที่บริษัทฯ ร้องขอและเป็นไปตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อร.25/2562 ที่
พิพากษาให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาค าขอเพื่อออกใบอนุญาตตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ตามกฎ ระเบียบ ที่ใช้บังคับในขณะที่บริษัทฯ ยื่นค าขอ จึงขอให้บริษัทฯ ด าเนินการให้
เป็นไปตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เพื่อจะได้พิจารณาเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานต่อไป 
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 อ้างถึงหนังสือที่ อก 0604/2137 ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย ลงวันที่ 
23 กันยายน 2562 เรื่องผลการพิจารณาแผนการเตรียมปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงานเพื่อประกอบการพิจารณา
การย้ายสถานที่ตั งโรงงานส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทรายพิจารณาแผนการเตรียมปริมาณอ้อย
เข้าสู่โรงงานเพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายสถานที่ตั งโรงงาน ไปตั งที่ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
ก าลังการผลิต 20,400 ตันอ้อยต่อวัน ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทรายพิจารณาตามบันทึก
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย ที่ อก 0601/862 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 การก าหนด
เงื่อนไขการย้ายสถานที่ตั งและขยายก าลังการผลิตของโรงงานน  าตาล ประกาศส านักงานศาลปกครอง เรื่อง 
ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และค าพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขด า ที่ อ.67/2561 คดีหมายเลขแดง ที่ อร.25/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
ตามเอกสารที่อ้างถึง 3-5 แล้ว มีความเห็นว่า บริษัท น  าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด มีแผนการเตรียมอ้อยเข้าสู่
โรงงานที่เหมาะสมในการย้ายสถานที่ตั งโรงงานน  าตาลไปตั งที่ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีก าลัง
การผลิต 20,400 ตันอ้อยต่อวัน ทั งนี การหีบอ้อยในปีแรกจะต้องมีปริมาณอ้อยไม่น้อยกว่า 50% ของก าลัง
การผลิต 20,400 ตันอ้อยต่อวัน โดยก าหนดจ านวนวันหีบอ้อยของโรงงานทั่วประเทศเฉลี่ย 120 วันต่อปี และ
ต้องไม่ใช่อ้อยของเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานที่ตั งอยู่ในพื นที่เดิม 

จากรายละเอียดดังกล่าว เพื่อให้ได้ปริมาณอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นไปตาม
เป้าหมาย บริษัทฯ ต้องวางแผนส่งเสริมการปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว โดยในฤดูกาลผลิตปี 2565/66 ได้แก่ 
อ าเภอเมือง มีพื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยประมาณ 9,500 ไร่ อ าเภอวัฒนานคร มีพื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย
ประมาณ 15,500 ไร่ อ าเภออรัญประเทศ มีพื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยประมาณ 15 ,000 ไร่ อ าเภอโคกสูง  
มีพื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยประมาณ 14,500 ไร่ อ าเภอตาพระยาและอ าเภอเขาฉกรรจ์ มีพื นที่ส่งเสริมการ
ปลูกอ้อยอ าเภอละประมาณ 7,000 ไร่ อ าเภอวังน  าเย็น มีพื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยประมาณ 5 ,000 ไร่ 
อ าเภอคลองหาด มีพื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยประมาณ 8,000 ไร่ และอ าเภอวังสมบูรณ์ มีพื นที่ส่งเสริมการ
ปลูกอ้อยประมาณ 4,000 ไร่ โดยตั งเป้าหมายให้ได้ผลผลิต 13 ตัน/ไร่  อีกทั งมีการพัฒนาพื นที่ส่งเสริมการ
ปลูกอ้อยของโครงการให้ได้ปริมาณอ้อยตามเป้าหมายที่ก าลังการผลิต 20,400 ตันอ้อย/วัน ในฤดูกาลผลิตปีที่ 
4 ในส่วนของการเพิ่มพื นที่ปลูกอ้อยและเพิ่มผลผลิตตัน/ไร่นั น โครงการจะมีพื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยรวม
ประมาณ 114,000 ไร่ ที่ปริมาณอ้อย 13 ตัน/ไร่ ซึ่งจากการวางแผนการพัฒนาพื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย 
ท าให้ทราบว่าวัตถุดิบ (อ้อย) มีความเพียงพอต่อก าลังการผลิตตามเงื่อนไขในการออกใบรับรองการตั ง 
โรงงานน  าตาล  

ส าหรับท าเลที่ตั งของโครงการอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ถนนสุวรรณศร 
(เฉพาะช่วงภาชี–อรัญประเทศ) นั น ท าให้มีความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่โครงการ รวมทั งระบบ
สาธารณูปโภค เช่น แหล่งน  า น  าใช้ ไฟฟ้า และแหล่งวัตถุดิบที่มีการใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพื นที่
ของโรงงานน  าตาล โครงการจะวางแผนและจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีความสะดวกต่อการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในการจัดระบบการขนส่งอ้อยเข้าสู่พื นที่โครงการจะเป็นการบริหารจัดการแบบระบบคิวล็อค 
เพื่อบริหารจัดการปริมาณรถอ้อยที่จะเข้าสู่พื นที่โครงการ จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การหา
ที่ตั งโครงการใหม่มีความเหมาะสมในด้านที่ตั งโครงการ เนื่องจากมีพื นที่เพียงพอต่อการด าเนินการ มีแหล่งน  า
ใช้เพียงพอ และแผนการเตรียมปริมาณอ้อยจากการส่งเสริมและพัฒนาอ้อยเข้าสู่โรงงานมีความเหมาะสม 
ในการส่งเสริมการปลูกอ้อย 
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1.4.2 เกณฑ์การคัดเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

 การคัดเลือกแนวทางเลือกการเพิ่มก าลังการผลิต เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสม
ของแต่ละแนวทางเลือก โดยจัดท ารายการตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklists) 
ซึ่งเป็นการพิจารณาให้คะแนน-ถ่วงน  าหนัก (Scaling Weighting Technique) ร่วมกับการพิจารณา
ผลกระทบการพิจารณาเลือกที่ตั งโครงการ ด้านวิศวกรรมและการลงทุน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม  
ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการศึกษาทางเลือกครั งนี จึงค านึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยก าหนดน  าหนักคะแนนด้านสิ่งแวดล้อมสูงที่สุดเท่ากับ 35 คะแนน เพื่อให้การด าเนิน
โครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงน้อยที่สุด ส่วนคะแนนด้านวิศวกรรมและการลงทุน 
ด้านสังคม ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะมีคะแนนในล าดับรองลงมา คะแนนเต็ม 100 
คะแนน เพื่อวิเคราะห์และคัดเลือกแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาสูงสุด  โดยมีหลักเกณฑ์ 
ปัจจัยย่อย และน  าหนักคะแนนในแต่ละด้านดังนี  

1)  ด้านที่ตั้งโครงการ (20 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

(1) ด้านความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนด (7 คะแนน) : พิจารณาถึงลักษณะ
การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการซึ่งเป็นอุตสาหกรรมผลิตน  าตาลว่า ประเภท ชนิด และจ าพวกของโรงงาน  
ที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดไว้เป็น 
สีเขียวหรือประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 
การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส าหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่ และให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต เว้นแต่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัยที่มีแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตไม่เกิน 800 ตารางเมตร ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
แปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ทั งนี  ที่ตั งโครงการตั งอยู่ในพื นที่ที่มีการบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่
ต าบลป่าไร่ ต าบลบ้านด่าน ต าบลท่าข้าม อ าเภออรัญประเทศ และต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว ภายในบริเวณเลขที่ 8 ก าหนดให้เป็นพื นที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรฯ ซึ่งอนุญาตให้ด าเนินกิจการประเภทโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรได้  ดังนั น ประเภทและ
กิจการของโครงการโรงงานล าดับที่ 11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน  าตาล ซึ่งท าจากอ้อย บีช หญ้าหวาน 
หรือพืชอื่นที่ให้ความหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจึงไม่ขัดต่อข้อก าหนดดังกล่าว 

(2) ด้านระบบเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภค (8 คะแนน) : การที่โครงการ 
ตั งโครงการใหม่จะท าให้มีพื นที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการวางแผนซึ่งจะท าให้สามารถออกแบบระบบเสริม
การผลิตและระบบสาธารณูปโภคให้สามารถรองรับก าลังการผลิตได้ เช่น อาคารส านักงาน อาคารส่วนการ
ผลิต อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ ระบบบ าบัดน  าเสีย พื นที่ลานจอดรถอ้อย การจัดหาน  าใช้ และพื นที่บางส่วนที่ต้อง
เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน  า เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับในกรณีที่ย้ายที่ตั งโครงการใหม่ใน
ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งไม่มีแหล่งน  าใช้เพียงพอต่อกระบวนการผลิต 
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(3) ด้านทรัพยากรบุคคล (5 คะแนน) พิจารณาว่าสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ (พื นที่บางส่วนเป็นพื นที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวล) เนื่องจากมีบางระบบที่ใช้
งานร่วมกันและยังอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน จึงสามารถหมุนเวียนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยในการ
ด าเนินงานจัดการได้ และสามารถให้ค าปรึกษากรณีเกิดปัญหา ซึ่งท าให้สะดวกในแง่ของการบริหารจัดการใน
ภาพรวมของพื นที่ และการรับพนักงานก็สามารถหาแรงงานที่มีฝีมือในการผลิตจากแรงงานในท้องถิ่น หรือ
สามารถท าการฝึกฝนให้เกิดความช านาญในการด าเนินกิจกรรมการผลิตได้ ลดต้นทุนทั งในระยะเวลาการพัฒนา
และมีศักยภาพหรือไม ่

   2)  ด้านสิ่งแวดล้อม (35 คะแนน) : จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ การตรวจสอบข้อจ ากัด
ด้านสิ่งแวดล้อม และการส ารวจภาคสนาม พบว่า มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของแนวทางเลือกทั ง 2 ทางเลือก 
โดยในส่วนที่ไม่มีความแตกต่างกันและไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ในเชิงปริมาณ ได้แก่ (1) สภาพภูมิ
ประเทศ (2) สภาพทางธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว (3) แหล่งน  าผิวดิน/คุณภาพน  าผิวดิน (4) ทรัพยากรดิน  
(5) พรรณไม้ (6) สัตว์ป่าและสัตว์น  า และ (7) แหล่งท่องเที่ยว ส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่าง
และสามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ในเชิงปริมาณ ได้แก่ 1) คุณภาพอากาศและเสียงรบกวน (2) การใช้น  า 
(3) ของเสียจากกระบวนการผลิต (4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ (5) การคมนาคม โดยมีรายละเอียดดังนี  

(1) คุณภาพอากาศและเสียงรบกวน (5 คะแนน) : พิจารณาจากพื นที่อ่อนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่ราชการ รวมถึงชุมชนที่ตั งอยู่ใกล้เคียง
พื นที่โครงการ และทิศทางลมที่พัดผ่านพื นที่โครงการ เป็นต้น เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิด 
ฝุ่นละออง ซึ่งอาจฟุ้งกระจายไปยังพื นที่ข้างเคียงและส่งผลกระทบต่อต่อสุขภาพของประชาชนตามทิศทางลม
ในแต่ละช่วงมรสุม เช่นเดียวกับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดความรู้สึกร าคาญหรือส่ง  
ผลกระทบต่อการสื่อสารด้วยวาจาได้ และในระยะด าเนินการอาจก่อให้เกิดมลพิษด้านคุณภาพอากาศจาก 
การระบายมลพิษจากปล่อง และการขนส่งที่เพิ่มมากขึ นได้ เช่นเดียวกับมลพิษด้านเสียงที่อาจเพิ่มขึ นจาก
กระบวนการผลิตและการขนส่งผลิตภัณฑ์ / การขนส่งของเสีย / การเดินทางของพนักงานและผู้มาติดต่อ
โรงงาน ซึ่งมลพิษดังกล่าวนี อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเพ่ิมขึ น 

(2) การใช้น  า (10 คะแนน) : พิจารณาปริมาณการใช้น  าทั งในระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ โดยในระยะก่อสร้างจ าแนกตามลักษณะกิจกรรมได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) น  าใช้เพื่อการอุปโภค-
บริโภคของคนงานก่อสร้าง และ 2) น  าใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ส่วนในระยะด าเนินการจะพิจารณาการใช้น  าใน
ขั นตอนกระบวนการผลิตน  าตาล (ทั ง 3 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงฤดูหีบ 2) ช่วงละลายน  าตาลนอกฤดู และ  
3) ช่วงผลิตน  าเชื่อมซูโครสนอกฤดู) และกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าในพื นที่เป็นหลัก เนื่องจาก
โรงงานผลิตน  าตาลรับผิดชอบในการรวบรวมน  าฝนที่ตกลงมาในพื นที่และผันน  าจากแหล่งน  าสาธารณะเข้าสู่
บ่อเก็บน  าดิบที่อยู่ในพื นที่ของโรงงานผลิตน  าตาล ซึ่งเป็นสาเหตุของการขอย้ายที่ตั งโครงการจากทางเลือกที่ 1 

(3) ของเสียและน  าเสียจากกระบวนการผลิต (5 คะแนน) : โดยพิจารณาการปริมาณ
ของเสียจากกระบวนการผลิตซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิตและการซ่อมบ ารุง เช่น กากตะกอน 
หม้อกรอง กากน  าตาล ชานอ้อย น  ามันเครื่องใช้แล้ว และปริมาณน  าเสีย เป็นต้น 

(4) การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื นที่ศึกษา (5 คะแนน) : แนวทางเลือกทั ง 2 ทางเลือก 
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื นที่โรงงาน  
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(5) การคมนาคมขนส่ง (10 คะแนน) : เนื่องจากในระยะก่อสร้างโครงการมีการขนส่ง 
วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรอาจส่งผลกระทบด้านการกีดขวางเส้นทางการคมนาคมขนส่ง และท าให้ปริมาณ
การจราจรในพื นที่หนาแน่น แต่เป็นช่วงระยะเวลาสั นๆ โดยพิจารณาถึงความหนาแน่นจากปริมาณการจราจร
ที่เพิ่มขึ น ส่วนระยะด าเนินการปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ นจากการขนส่งวัตถุดิบ  (อ้อย) จากก าลังการผลิต 
20,400 ตันอ้อยต่อวันหรือประมาณ 1 ,239 เที่ยวต่อวัน/สารเคมีเข้าสู่พื นที่โรงงานจะท าให้มีปริมาณ
การจราจรเพิ่มขึ น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนที่อยู่ในเส้นทางการขนส่งวัตถุดิบ/สารเคมี 
เข้าสู่โรงงาน 

3)  ด้านวิศวกรรมและการลงทุน (15 คะแนน) : โครงการจะต้องพิจารณาความเหมาะสม 
ทั งทางด้านวิศวกรรม การออกแบบ และการก่อสร้าง โดยมีดัชนีชี วัดที่จะน ามาพิจารณาดังนี  

(1) ด้านการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ (3 คะแนน) : พิจารณาจากชนิด
วัตถุดิบ (อ้อย) และปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่น ามาใช้ในแต่ละแนวทางเลือกว่ามีปริมาณวัตถุดิบที่
น ามาใช้มากน้อยต่างกันเพียงใด ระยะทางในการขนส่ง/การบริหารทางด้านโลจิสติกส์ รวมทั งการขนส่ง
ผลิตภัณฑเ์ดินทางได้อย่างสะดวกหรือไม่ 

(2) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3 คะแนน) : การด าเนินโครงการในที่ตั งโครงการใหม่ 
เป็นการก่อสร้างพื นที่ระบบสาธารณูปโภคเพื่อใช้ประโยชน์ระหว่างกิจกรรมการผลิตน  าตาลและโรงไฟฟ้าชีว
มวลซึ่งต้องใช้พื นที่ขนาดใหญ่ เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตน  าตาลต้องมีพื นที่ในการด าเนินงานรวมทั งพื นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น พื นที่ระบบบ าบัดน  าเสีย พื นที่ลานจอดรถอ้อย พื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย เป็นต้น 

(3) ด้านการลงทุน (3 คะแนน) : พิจารณามูลค่าของการลงทุนในการประเมิน
เปรียบเทียบจะพิจารณาจากมูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนินโครงการ ได้แก่ ค่าก่อสร้างโครงการ ค่า
บ ารุงรักษา ความคุ้มค่าและการลงทุน อัตราผลตอบแทนโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) อัตรา
ผลตอบแทนที่คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV : Net Present) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (B/C : Benefit Cost Ratio) ของแต่ละทางเลือกว่ามากหรือน้อยเพียงใดที่จะส่งผลให้มีมูลค่าการ
ลงทุนต่ ากว่า 

(4) ด้านระบบสาธารณูปโภค (3 คะแนน) : เนื่องจากโครงการมีระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปโภคร่วมกับโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื นที่ของโรงงานผลิตน  าตาล เช่น แหล่งน  า น  าใช้ ไฟฟ้า และ 
ชานอ้อย 

(5) ด้านความยากง่ายในการปฏิบัติงานและควบคุม (2 คะแนน) : เป็นการพิจารณา 
ความสะดวก/ความเหมาะสมของการปฎิบัติงาน ความยากง่ายในการปฏิบัติงาน และการควบคุม  

(6) ความยากง่ายในการซ่อมบ ารุง (1 คะแนน) : เป็นการพิจารณาความสะดวก/
รูปแบบการซ่อมบ ารุง ระยะเวลาหรือความถี่ในการบ ารุงรักษา และความยากง่ายของการซ่อมบ ารุง  

4)  ด้านสังคม (15 คะแนน) : เนื่องจากการพัฒนาโครงการทั งในระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีความวิตกกังวล ดังนั นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการคัดเลือกแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดการยอมรับโครงการ  
มากที่สุด โดยมีรายละเอียดของปัจจัยในการพิจารณาดังนี  
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(1) การรบกวน/เพิ่มภาระต่อสถานบริการของรัฐหรือเอกชน ชุมชนหรือแหล่งประชุม
ชุมนุมเพื่อกิจกรรมของประชาชนส่วนใหญ่ สถานพยาบาล ศาสนสถาน โรงเรียน (5 คะแนน) : พิจารณาว่า
การด าเนินการของแต่ละแนวทางเลือกจะเป็นการรบกวน/เพิ่มภาระต่อสถานบริการของรัฐหรือเอกชน ชุมชน
หรือแหล่งประชุมชุมนุมเพื่อกิจกรรมของประชาชนส่วนใหญ่ เช่น สถานพยาบาล ศาสนสถาน โรงเรียน  
มากหรือน้อยเพียงใด 

(2) การจ้างงานในชุมชน (3 คะแนน) : พิจารณาว่าการด าเนินการของแต่ละแนวทางเลือก 
ซึ่งมีการจ้างงานในชุมชนทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการมากหรือน้อยเพียงใด 

(3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (7 คะแนน) : 
พิจารณาว่าการด าเนินการของแต่ละแนวทางเลือกจะส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ นจากการด าเนินการของโครงการมากหรือน้อยเพียงใด  

 5) ด้านสุขภาพ/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (15 คะแนน) : การพิจารณาความ
เหมาะสมด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาแนวทางเลือก ทั งนี   
หากแนวทางเลือกอยู่ในพื นที่ที่เข้าถึงยากหรือพื นที่ที่มีความเสี่ยงสูงย่อมมีผลกระทบในระดับสูงกว่าแนว
ทางเลือกของโครงการที่อยู่ในพื นที่เดิม โดยมีดัชนีชี วัดที่น ามาใช้ประกอบการพิจารณาดังนี  

(1) ความปลอดภัยจากการขนส่ง (7 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

1.1) ระยะก่อสร้าง (2 คะแนน) : พิจารณาจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ นของ 
แต่ละแนวทางเลือกจากการขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์ในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ
เพิ่มสูงขึ น 

1.2) ระยะด าเนินการ (5 คะแนน) : พิจารณาจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ น 
ของแต่ละแนวทางเลือกจากการขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) ผลิตภัณฑ์และกากของเสีย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ
เพิ่มสูงขึ น 

(2)  ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย (8 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

2.1)  ระยะก่อสร้าง (3 คะแนน) : เนื่องจากการก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่โดยรอบพื นที่โครงการและงานก่อสร้างทั งทางด้านคุณภาพ
อากาศ เสียง ความเครียด/ความกังวล และการคมนาคม แต่มีผลกระทบเพียงระยะสั นเท่านั น 

2.2)  ระยะด าเนินการ (5 คะแนน) : เนื่องจากการด าเนินการของโครงการอาจ 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่โดยรอบพื นที่โครงการและพนักงานที่ท างาน 
ในโครงการ ทั งทางด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความเครียด/ความกังวล การคมนาคม การสัมผัสสารเคมี  
โรคจากการประกอบอาชีพ และสภาพสิ่งแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น  
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1.4.3 เกณฑ์การประเมินแนวทางเลือกที่เหมาะสมและการถ่วงน้้าหนัก 

ส าหรับการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละปัจจัยจะพิจารณาจากความได้เปรียบ/เสียเปรียบ หรือ
ข้อดี/ข้อเสีย โดยการให้ค่าตัวคูณลักษณะเช่นเดียวกันกับการให้คะแนนค่าความส าคัญ การให้ค่าตัวคูณหรือ
ค่าถ่วงน  าหนักจะเป็นการถ่วงค่าความส าคัญของปัจจัยในแต่ละแนวทางเลือกของโครงการ ส าหรับค่าตัวคูณ
ในโครงการนี ได้ก าหนดให้เป็น 2 ลักษณะ ตามประเภทของข้อมูลในแต่ละปัจจัยย่อยที่จะน ามาเปรียบเทียบ
ดังแสดงในตารางที่ 1.4.3-1 และตารางที่ 1.4.3-2 คือ ค่าตัวคูณส าหรับประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้ 
และประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขได้ ตามล าดับ ซึ่งค่าตัวคูณของทั งสองลักษณะดังกล่าวแบ่งเป็น 5 ระดับ 
โดยก าหนดให้ปัจจัยในแต่ละแนวทางเลือกที่ไม่ดี มีความเหมาะสมน้อย หรือมีผลกระทบรุนแรงมีค่าตัวคูณ
เท่ากับ 0.2 เพื่อหลีกเลี่ยงการพัฒนาโครงการ ส่วนปัจจัยในแต่ละแนวทางเลือกที่ดีมาก มีความเหมาะสมที่สุด 
หรือไม่มีผลกระทบมีค่าตัวคูณเท่ากับ 1.0 ซึ่งจะเป็นแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการต่อไป 
ส่วนแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมค่อนข้างสูง หรือมีผลกระทบต่ า แนวทางเลือกที่มีความเหมาะสม  
ปานกลาง หรือมีผลกระทบปานกลาง และแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมค่อนข้างต่ า หรือมีผลกระทบสู ง 
จะมีค่าตัวคูณเท่ากับ 0.8 0.6 และ 0.4 ตามล าดับ 

ตารางที่ 1.4.3-1  ค่าตัวคูณส าหรับประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขไม่ได ้
ระดับเชิงคุณภาพ ค่าตัวคูณ 

ดีมาก 1.0 
ดี 0.8 

ปานกลาง 0.6 
พอใช้ 0.4 

ไม่ค่อยดี 0.2 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 

 
ตารางที่ 1.4.3-2  ค่าตัวคูณส าหรับประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขได ้

ระดับ ระดับเชิงคุณภาพ ค่าตัวคูณ 
1 มีความเหมาะสมสูงที่สุด หรือไม่มีผลกระทบ 1.0 
2 มีความเหมาะสมค่อนข้างสูง หรือมีผลกระทบต่ า 0.8 
3 มีความเหมาะสมปานกลาง หรือมีผลกระทบปานกลาง 0.6 
4 มีความเหมาะสมค่อนข้างต่ า หรือมีผลกระทบสูง 0.4 
5 มีความเหมาะสมน้อย หรือมีผลกระทบรุนแรง 0.2 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 
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2. รายละเอียดโครงการ 

2.1  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

  โครงการโรงงานผลิตน  าตาล ของบริษัท น  าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด ตั งอยู่ที่ต าบลผักขะ อ าเภอ 
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีพื นที่โครงการทั งหมดประมาณ 1,652.76 ไร่ โดยจัดสรรเป็นพื นที่ของโรงงาน 
ผลิตน  าตาลประมาณ 1,614.76 ไร่ และเป็นพื นที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวล ประมาณ 38.00 ไร่ ปัจจุบันพื นที่
โครงการเป็นพื นที่เกษตรกรรม โดยพื นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณโดยรอบ ดังนี  (แสดงดัง 
รูปที่ 2.1-1) 

  ทิศเหนือ  จรดพื นที่เกษตรกรรม (พื นที่ปลูกข้าว) 

  ทิศใต้   จรดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ถัดไปเป็นพื นที่เกษตรกรรม (พื นที่ปลูกข้าว) 

  ทิศตะวันตก  จรดพื นที่เกษตรกรรม (พื นที่ปลูกข้าว) 

  ทิศตะวันออก  จรดพื นที่เกษตรกรรม (พื นที่ปลูกข้าว) 

การเดินทางเข้าสู่พื นที่โครงการ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยรถยนต์ โดยเริ่มต้นเดินทางจาก
กรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อถึงแยก 
หินกอง ประมาณกิโลเมตรที่ 90 แยกขวาใช้เส้นทางหมายเลข 33 ผ่านอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
จังหวัดนครนายก และอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว แล้วมุ่งหน้าเข้าสู่พื นที่
โครงการที่ต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร 

2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 

 มีพื นที่โครงการทั งหมดประมาณ 1,652.76 ไร่ โดยจัดสรรเป็นพื นที่ของโรงงานผลิตน  าตาลประมาณ 
1,614.46 ไร่ และเป็นพื นที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวล ประมาณ 38.30 ไร ่โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งเป็น
พื นที่อาคารการผลิต อาคารสนับสนุนการผลิต อาคารเก็บสินค้า พื นที่ลานจอดรถอ้อย พื นที่ถนน พื นที่บ่อ
บ าบัดน  าเสีย บ่อเก็บน  าดิบ พื นที่รอการใช้ประโยชน์ และพื นที่สีเขียวและแนวกันชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของพื นที่โครงการ (แสดงดังตารางที่ 2.2-1 และแสดงดังรูปที่ 2.2-1) 
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รูปที่ 2.1-1 ต าแหน่งที่ตั งโครงการและพื นที่โดยรอบ 
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ตารางที่ 2.2-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ   
ล้าดับ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ 
พื้นที่โรงงานน้้าตาล 

1. อาคารส านักงาน/โรงอาหาร       
1.1 ส านักงาน 11,820 7.39 0.46 
1.2 ส านักงานฝ่ายไร ่ 7,720 4.83 0.30 
1.3 โรงอาหาร 670 0.42 0.03 
1.4 ส านักงานบุคคลและห้องพยาบาล 990 0.62 0.04 
2. อาคารพัสดุและพื นที่เก็บสารเคมี 4,230 2.64 0.16 
3. อาคารวิศวกรรมและห้องวิเคราะห์ 3,160 1.97 0.12 
4. พื นที่อาคารส่วนการผลิต    
4.1 อาคารลูกหีบ 46,320 28.95 1.79 
4.2 อาคารหม้อต้ม 8,760 5.48 0.34 
4.3 อาคารหม้อเคี่ยว 7,400 4.63 0.29 
4.4 ถังน  าร้อน 1,010 0.63 0.04 
4.5 อาคารรีไฟน์ 2,310 1.44 0.09 
4.6 อาคารผลิตน  าเชือ่มซูโครส (LS/MIS) 2,180 1.36 0.08 
4.7 โรงกลึง 990 0.62 0.04 
5. พื นที่เก็บผลิตภัณฑ์    
5.1 อาคารเก็บน  าตาลทรายดิบ 65,340 40.84 2.53 
5.2 อาคารเก็บน  าตาลทรายขาว และน  าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 37,390 23.37 1.45 
6. ระบบปรับปรุงคุณภาพน  า 35,560 22.23 1.38 
7. หอหล่อเย็น (Cooling Tower) 7,870 4.92 0.30 
8. อาคารยานยนต์ 1,040 0.65 0.04 
9. ถังเก็บกากน  าตาล 27,130 16.96 1.05 
10. ลานกองชานอ้อย 151,300 94.56 5.86 
11. อาคารกองชานอ้อย 7,550 4.72 0.29 
12. ลานกองกากตะกอนหม้อกรองและโรงผลิตสารปรับปรุงดิน 24,000 15.00 0.93 
13. บ่อรับน  าชะจากลานกองชานอ้อย 2,660 1.67 0.10 
14. ห้องชั่งกากตะกอนหม้อกรองและเถ้า 1,590 0.99 0.06 
15. อาคารเก็บของเสีย 200 0.13 0.01 
16. ห้องน  าชาวไร่ 100 0.06 0.01 
17. ห้องชั่งอ้อย 2,500 1.56 0.10 
18. ลานจอดรถอ้อย    
18.1 ลานจอดรถอ้อยใน 9,530 5.96 0.37 
18.2 ลานจอดรถอ้อยนอก 45,500 28.44 1.76 
19. สถานีไฟฟ้าย่อย (Sub station) 1,570 0.98 0.06 
20. ระบบบ าบัดน  าเสีย 113,520 70.95 4.39 
21. บ่อคอนเดนเซท (condensate) 51,215 32.01 1.98 
22. บ่อคอนเดนเซอร์ (condenser) 69,500 43.44 2.69 
23. บ่อน  าดิบ 448,910 280.57 17.38 
24. พื นที่สีเขียว 264,990 165.62 10.26 
25. พื นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์และอื่นๆ 1,116,611 697.85 43.22 

รวมพื้นที่โรงงานน้้าตาล 2,583,136 1,614.46 100.00 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ   
ล้าดับ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ 
พื้นทีโ่รงไฟฟ้าชีวมวล 

1 อาคารหม้อไอน  า 18,140 11.34 29.61 
2 อาคารไฟฟ้า 2,130 1.33 3.47 
3 หอหล่อเย็น (Cooling Tower) 3,760 0.48 1.25 
4 สถานีไฟฟ้าย่อย (Sub Station) 760 2.35 6.14 
5 ลานกองเถ้าและบ่อตกตะกอนน  าขี เถ้า 10,270 6.42 16.76 
6 บ่อขี เถ้า 2,670 1.67 4.36 
7 บ่อรับน  าทิ ง (Blowdown) 590 0.37 0.97 
8 บ่อตรวจสอบคุณภาพน  าทิ ง (Inspection pit) 60 0.04 0.10 
9 บ่อพักน  าทิ งผ่านการบ าบัด 590 0.37 0.97 
10 บ่อพักน  าทิ งฉุกเฉิน (Emergency pond) 1,180 0.74 1.93 
11 อาคารเก็บของเสีย 210 0.13 0.34 
12 พื นที่สีเขียวและแนวกันชน    

12.1 พื นทีแ่นวกันชน 6,500 4.06 10.60 
12.2 พื นที่สีเขียว 3,300 2.05 5.36 
13 พื นที่ว่างและอื่นๆ 11,120 6.95 18.14 

รวมพื้นที่โรงไฟฟ้า 61,280 38.30 100.00 
พื้นที่รวมทั้งหมด 2,644,416 1,652.76 - 

ที่มา : บริษัท น  าตาลนิวกว้างสุ้นหล ีจ ากัด, 2563 
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รูปที่ 2.2-1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื นที่โครงการ  
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2.3 วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 

 1) วัตถุดิบ 

  วัตถุดิบหลักส าคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตน  าตาลของโครงการ คือ อ้อย ซึ่งมีแหล่งที่มาจากพื นที่
ส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีความต้องการใช้อ้อยในปริมาณ 20,400 ตันอ้อย/วัน  

 2) สารเคมี  

  สารเคมีที่ใช้ในโครงการแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น  
ปูนขาว น  ายาพักใส สารโพลีอะคลีลาไมด์ เป็นต้น (2) สารเคมีที่ใช้ในในระบบหอหล่อเย็น ได้แก ่น  ายาป้องกัน
ตะกรัน/ตะไคร่ในระบบน  าหล่อเย็น และคลอรีน และ (3) สารเคมีที่ใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน  าและระบบ
บ าบัดน  าเสีย ได้แก่ โพลิอลูมิเนียม สารป้องกันตะกรันในระบบผลิตน  า โซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดไฮโดรคลอริก 
และโซเดียมคลอไรด์ เป็นต้น โดยแหล่งที ่มาของสารเคมีมาจากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.3-1  

 3) ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 

  ผลิตภัณฑ์หลักของโครงการ คือ น  าตาลทรายดิบ น  าตาลธรรมชาติ น  าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 
น  าตาลทรายขาว น  าตาลทรายสีร า น  าตาลกรวด น  าเชื่อมซูโครส (Liquid Sucrose: LS) และน  าเชื่อมซูโครส 
(Midium Invert Sucrose: MIS) ส่วนผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ได้แก่ กากชานอ้อย กากน  าตาล และกากตะกอน
หม้อกรอง รายละเอียดดังตารางที่ 2.3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ส่งเสริมการปลูกอ้อย 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
การตัดอ้อยสด 

อ้อยสดเข้าสู่กระบวนการผลติ ผลิตภัณฑ์ของโครงการ 
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ตารางที่ 2.3-1 ประเภทของวัตถุดิบและสารเคมีของโรงงานผลิตน  าตาล 
วัตถุดิบ / สารเคมี / ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์ ปริมาณ วิธีการขนส่ง / การกักเก็บ ประเภทรถที่ใช้ ความถ่ีในการขนส่ง 

1.  วัตถุดิบ 
1.1  อ้อย 

 
- เป็นวัตถุดิบในการผลิตน  าตาลทรายดิบ 

น  าตาลธรรมชาติ น  าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 
น  าตาลทรายขาว น  าตาลทรายสีร า น  าตาลกรวด 
น  าเชื่อมซูโครส (Liquid Sucrose: LS) และ
น  าเชื่อมซูโครส (Midium Invert Sucrose: MIS) 

 
20,400 ตัน/วัน 

 
- รถบรรทุกจอดในพื นที่โครงการที่

จัดเตรียมไว้ประมาณ 34.40 ไร่ เพื่อ
รอเทอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิต  

 
รถบรรทุก 

 
1,300 เที่ยว/วัน 

2.  สารเคมี 
2.1  ปูนขาว (Calcium oxide: CaO) 

 
- ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน  าอ้อยใน

ขั นตอนการสกัดน  าอ้อย การอุ่นน  าอ้อย และ
การท าน  าอ้อยใส เพื่อการผลิตน  าตาลทรายดิบ 

 
30 ตัน/วัน 

 
- ขนส่งด้วยรถบรรทุกปูน (รถเต้าปูน) 

และเก็บพักในไซโลขนาด 100 ตัน 
จ านวน 2 ไซโล บริเวณอาคารเก็บ
พัสดุและพื นที่เก็บสารเคมี 

 
รถบรรทุก 

 
10 เที่ยว/สัปดาห์ 

2.2  น  ายาพักใส (Flocculants)  
(Polyacrylamide: PAM) 

- เป็นสารช่วยรวมตะกอนในขั นตอนการท าใส
น  าอ้อย 

0.10 ตัน/วัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงขนาด 25 
กิโลกรัมด้วยรถบรรทุก และเก็บ
ภายในพื นที่เก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 3 เที่ยว/สัปดาห์ 

2.3  น  ายาป้องกันตะกรันหม้อต้ม  
(Anti-scales)  
(Sodium Polyacrylate: SAP) 

- ป้องกันการเกิดตะกรันภายในหม้อต้มและ
ช่วยให้ตะกรันที่เกิดขึ นเหมาะสมกับการล้าง 

0.02 ตัน/วัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นถังขนาด 
200 ลิตร ด้วยรถบรรทุก และเก็บ
ภายในพื นที่เก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 1 เที่ยว/ฤดูหีบ 

2.4  น  ายาป้องกันตะกรันหม้อต้ม  
 (Anti-scales)  (Acetylated 

monoglycerides: C100H188O22) 

- ป้องกันการเกิดตะกรันภายในหม้อต้มและ
ช่วยให้ตะกรันที่เกิดขึ นเหมาะสมกับการล้าง 

0.02 ตัน/วัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นถังขนาด 
200 ลิตร ด้วยรถบรรทุก และเก็บ
ภายในพื นที่เก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 1 เที่ยว/ฤดูหีบ 

2.5  โซเดียมไฮดรอกไซด์  
(Sodium Hydroxide: NaOH) 

- ล้างตะกรันในหม้อต้มและหม้อเคี่ยว 3.50 ตัน/วัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นถังขนาด 
200 ลิตร ด้วยรถบรรทุก และเก็บ
ภายในพื นที่เก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 2 เที่ยว/เดือน 
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ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ) ประเภทของวัตถุดิบและสารเคมีของโรงงานผลิตน  าตาล 
วัตถุดิบ / สารเคมี / ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์ ปริมาณ วิธีการขนส่ง / การกักเก็บ ประเภทรถที่ใช้ ความถ่ีในการขนส่ง 

2.  สารเคมี (ต่อ) 
2.6  เชื อน  าตาลส าเร็จรูป  

(Sugar Seed Slurry) 

 
- ใช้เป็นเชื อตั งต้นส าหรับระบบการเคี่ยว

น  าตาล เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุม
ขนาดผลึกน  าตาลในหม้อเคี่ยวน  าตาล
ทรายดิบและน  าตาลรีไฟน์ 

 
0.02 ตัน/วัน 

 
- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถังขนาด 20 

ลิตร ด้วยรถบรรทุก และเก็บภายใน
พื นที่เก็บสารเคมี 

 
รถบรรทุก 

 
1 เที่ยว/ปี 

2.7  สารช่วยกรอง (Filter Aids) - เป็นสารช่วยกรองภายในหม้อกรองน  าเชื่อม
รีไฟน์ 

0.40 ตัน/วัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงขนาด 20 
กิโลกรัม ด้วยรถบรรทุก และเก็บ
ภายในพื นที่เก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 1 เที่ยว/เดอืน 

2.8  สารดูดซับสีน  าเชื่อมรีไฟน์/สารกรอง 
(Activated Cabon) 

- ใช้ดูดลดค่าสีของน  าเชื่อมรีไฟน์ที่ผ่านการ
ฟอกสีแล้ว 

1.2 ตัน/วัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงขนาด 20 
กิโลกรัม ด้วยรถบรรทุก และเก็บ
ภายในพื นที่เก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 1 เที่ยว/เดือน 

3.  สารเคมีที่ใช้ในระบบหอหล่อเย็น 
3.1  น  ายาป้องกันตะกรัน/ตะไคร่ในระบบ

น  าหล่อเย็น (Polyvap 900FG) 

 
- ใช้ป้องกันตะกรัน/ตะไคร่ในระบบน  า

หล่อเย็น 

 
0.01 ตัน/วัน 

 
- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถังขนาด 20 

ลิตร ด้วยรถบรรทุก และเก็บภายใน
พื นที่เก็บสารเคมี 

 
รถบรรทุก 

 
1 เที่ยว/เดือน 

3.2  คลอรีน 10% (Chlorine: Cl2) - ใช้ท าลายสารอินทรีย์ เชื อโรค และเหล็ก 
(Fe2+) ในน  าดิบและระบบหอหล่อเย็น 

0.80 ตัน/วัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงขนาด 20 
กิโลกรัม ด้วยรถบรรทุก และเก็บ
ภายในพื นที่เก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 4 เที่ยว/เดือน 

4.  สารเคมีที่ใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า
และระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
4.1 โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ 

(Poly Aluminium Chloride: 
(Al2(OH)nCl(6-n))m; PAC) 

 
 
- ใช้ในการตกตะกอน 

 
 

0.45 ตัน/วัน 

 
 
- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถังขนาด 20 

ลิตร ด้วยรถบรรทุก และเก็บภายใน
พื นที่เก็บสารเคมี 

 
 

รถบรรทุก 

 
 

4 เที่ยว/เดือน 

4.2  โพลิเมอร์ประจุลบ  
(Anionic Polymer) 

- ใช้ในการตกตะกอน 0.02 ตัน/วัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงขนาด 25 
กิโลกรัม ด้วยรถบรรทุก และเก็บ
ภายในพื นที่เก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 2 เที่ยว/เดือน 
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ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ) ประเภทของวัตถุดิบและสารเคมีของโรงงานผลิตน  าตาล 
วัตถุดิบ / สารเคมี / ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์ ปริมาณ วิธีการขนส่ง / การกักเก็บ ประเภทรถที่ใช้ ความถ่ีในการขนส่ง 

4.  สารเคมีที่ใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า
และระบบบ้าบัดน้้าเสีย (ต่อ) 
4.3  สารป้องกันตะกรันในระบบผลิตน  า 

(ชื่อทางการค้า: Nalco PC-191T 
(Anti-Scale)) 

 
 
- ใช้ป้องกันการเกิดตะกรัน 

 
 

0.30 กก./วัน 

 
 
- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถังขนาด 25 

ลิตร ด้วยรถบรรทุก และเก็บภายใน
พื นที่เก็บสารเคมี 

 
 

รถบรรทุก 

 
 

1 เที่ยว/เดือน 

4.4  สารป้องกันการอุดตันในระบบผลิตน  า 
(ชื่อทางการค้า: Nalco 7408 
(Biocide)) 

- ใช้ป้องกันการอุดตันจากสารอินทรีย์ 0.30 กก./วัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถังขนาด 25 
ลิตร ด้วยรถบรรทุก และเก็บภายใน
พื นที่เก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 1 เที่ยว/เดือน 

4.5  โซเดียมไฮดรอกไซด์ 50%  
(Sodium Hydroxide: NaOH 

- ใช้ในการล้างเมมเบรน และเรซินของ Mix bed 0.15 ตัน/วัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นถังขนาด 
1,000 กิโลกรัม ด้วยรถบรรทุก และ
เก็บภายในพื นที่เก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 4 เที่ยว/เดือน 

4.6  กรดไฮโดรคลอริก 35%  
(Hydrocholoric acid: HCl) 

- ใช้ในการล้างเมมเบรน และเรซินของ Mix bed 0.30 ตัน/วัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นถังขนาด 
1,000 กิโลกรัม ด้วยรถบรรทุก และ
เก็บภายในพื นที่เก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 4 เที่ยว/เดือน 

4.7  โซเดียมคลอไรด์ (Brine: NaCl) - ใช้ในการล้างเรซินของระบบผลิตน  าอ่อน 11 ตัน/วัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นถังขนาด 
1,000 กิโลกรัม ด้วยรถบรรทุก และ
เก็บภายในพื นที่เก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 10 เที่ยว/เดือน 

5.  ผลิตภัณฑ์ 
5.1  น  าตาลทรายดิบ (Raw Sugar) 

 
- เป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตน  าตาลทรายขาว

บริสุทธิ์ น  าตาลทรายขาว น  าตาลทรายสีร า 
น  าตาลกรวด น  า เชื่ อมซู โครส  (Liquid 
Sucrose: LS) และน  าเชื่อมซูโครส (Midium 
Invert Sucrose: MIS)  

 
2,048 ตัน/วัน 

 
- เก็บพักในไซโลเก็บผลิตภัณฑ์ขนาด 

140,000 ตัน จ านวน 3 ไซโล ภายใน
อาคารเก็บน  าตาลทรายดิบ 

 
รถบรรทุก 

 
- 

5.2  น  าตาลทรายธรรมชาติ  
(Natural Brown Sugar) 

- จ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 500 ตัน/วัน - เก็บพักในไซโลเก็บผลิตภัณฑ์ขนาด 
86,400 ตัน จ านวน 1 ไซโล ภายใน
อาคารเก็บน  าตาลทรายดิบ 

รถบรรทุก 25 เที่ยว/วัน 
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ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ) ประเภทของวัตถุดิบและสารเคมีของโรงงานผลิตน  าตาล 
วัตถุดิบ / สารเคมี / ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์ ปริมาณ วิธีการขนส่ง / การกักเก็บ ประเภทรถที่ใช้ ความถ่ีในการขนส่ง 

5.  ผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 
5.3  น  าตาลทรายขาวบริสุทธิ์  

(Refine Sugar) 

 
- จ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ  

 
500 ตัน/วัน 

 
- เก็บพักภายในอาคารเก็บน  าตาลทรายขาว

บริสุทธิ์และน  าตาลทรายขาว 

 
รถบรรทุก 

 
25 เที่ยว/วัน 

5.4  น  าตาลทรายขาว (White Sugar) - จ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 200 ตัน/วัน - เก็บพักภายในอาคารเก็บน  าตาลทรายขาว
บริสุทธิ์และน  าตาลทรายขาว 

รถบรรทุก 10 เที่ยว/วัน 

5.5  น  าตาลทรายสีร า (Molass Sugar) - จ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 60 ตัน/วัน - เก็บพักภายในอาคารเก็บน  าตาลทรายขาว
บริสุทธิ์และน  าตาลทรายขาว 

รถบรรทุก 4 เที่ยว/วัน 

5.6  น  าตาลกรวด (Rock Sugar) - จ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 2 ตัน/วัน - เก็บพักภายในอาคารเก็บน  าตาลทรายขาว
บริสุทธิ์และน  าตาลทรายขาว 

รถบรรทุก 1 เที่ยว/วัน 

5.7  น  าเชื่อมซูโครส  
(Liquid Sucrose: LS) 

- จ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 593 ตัน/วัน - เก็บพักไว้ในถังสแตนเลสแบบปลอดเชื อ
ขนาด 300 ตัน จ านวน 4 ถัง 

รถบรรทุก 30 เที่ยว/วัน 

5.8  น  าเชื่อมซูโครส  
(Midium Invert Sucrose: MIS) 

- จ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 130 ตัน/วัน - เก็บพักไว้ในถังสแตนเลสแบบปลอดเชื อ
ขนาด 300 ตัน จ านวน 2 ถัง 

รถบรรทุก 7 เที่ยว/วัน 

6.  ผลพลอยได้ที่ถือเป็นสิ่งปฏิกูล และวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว 
6.1  กากน  าตาล (Molass) 

 
 

- เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่น าไปจ าหน่าย
ต่อไป  

 
 

895 ตัน/วัน 

 
 

- น าไปพักที่ถังเก็บกากน  าตาลก่อนน าไป
จ าหน่าย 

 
 

รถบรรทุก 

 
 

45 เที่ยว/วัน 

6.2  ชานอ้อย  (Bagasses) - เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่น าไปจ าหน่าย
ต่อไป 

5,786 ตัน/วัน - น าไปกองพักที่ลานกองชานอ้อย ก่อนน า 
ไปเป็นเชื อเพลิงส าหรับหม้อไอน  าของ
โรงไฟฟ้าชีวมวล 

สายพานล าเลียง - 

6.3  กากตะกอนหม้อกรอง (Filter Cake) - เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่น าไปแจกจ่าย
และจ าหน่ายให้เกษตรกร 

870 ตัน/วัน - น าไปกองพักที่ลานกองกากตะกอนหม้อ
กรองส าหรับรอแจกจ่ายและจ าหน่ายให้
เกษตรกร 

รถบรรทุก 44 เที่ยว/วัน 

ที่มา : บริษัท น  าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด, 2563
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ตารางที่ 2.3-2 รายละเอียดผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ของโครงการ 

ผลิตภัณฑ์ 
ปริมาณการผลิต 

(ตัน/วัน)  
การจ้าหน่าย 

1. ผลิตภัณฑ์   
-  น  าตาลทรายดิบ (Raw sugar) 2,048 น าเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อเนื่อง 
-  น  าตาลทรายธรรมชาติ (Natural Brown sugar) 500 จ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 
-  น  าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refine sugar) 500 จ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 
-  น  าตาลทรายขาว (White sugar) 200 จ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 
-  น  าตาลทรายสีร า (Molas sugar) 60 จ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 
-  น  าตาลกรวด (Rock sugar) 2 จ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 
-  น  าเชื่อมซูโครส (Liquid Sucrose (LS)) 593 จ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 
-  น  าเชื่อมซูโครส (Midium Invert Sucrose (MIS) 130 จ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 

2. ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได ้   
-  กากน  าตาล (Molasses) 895 จ าหน่ายภายในประเทศ 
-  กากชานอ้อย (Bagasse) 5,786 ส่งให้โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ตั งอยู่ในพื นที่

เดียวกัน 
-  กากตะกอนหม้อกรอง (Filter cake) 870 แจกจ่ายและจ าหน่ายให้เกษตรกร 

ที่มา :  บริษัท น  าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด, 2563 
 

2.4 กระบวนการผลิต 

 โรงงานผลิตน  าตาลจะด าเนินการผลิตน  าตาลทราย แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี  

- ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี หรือที่เรียกว่า “ช่วงฤดูหีบ” มีระยะเวลาด าเนินการหีบ
อ้อยประมาณ 120 วัน เพื่อผลิตน  าตาลทรายดิบ น  าตาลธรรมชาติ น  าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น  าตาลทรายขาว 
น  าตาลทรายสีร า น  าตาลกรวด น  าเชื่อมซูโครส (Liquid Sucrose: LS) และน  าเชื่อมซูโครส (Midium Invert 
Sucrose: MIS) 

-   ช่วงเดือนเมษายน หรือที่เรียกว่า “ช่วงละลายน  าตาลนอกฤดู” มีระยะเวลาประมาณ 30 วัน  
ด าเนินการละลายน  าตาลดิบ เพื่อผลิตน  าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น  าตาลทรายขาว น  าตาลทรายสีร า น  าตาลกรวด 
น  าเช่ือมซูโครส (Liquid Sucrose: LS) และน  าเช่ือมซูโครส (Midium Invert Sucrose: MIS)  

- ช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม หรือที่เรียกว่า “ช่วงผลิตน  าเชื่อมซูโครสนอกฤดู” มีระยะเวลา
ประมาณ 111 วัน  ด าเนินการละลายน  าตาลดิบ เพื่อผลิตน  าเช่ือมซูโครส (Liquid Sucrose: LS) และน  าเช่ือม
ซูโครส (Midium Invert Sucrose: MIS) 

ส าหรับช่วงที่ไม่มีการผลิตน  าตาลทราย หรือที่เรียกว่า “ช่วงปิดการผลิต/ซ่อมบ ารุงเครื่องจักร”  
โครงการจะท าความสะอาดพร้อมทั งซ่อมบ ารุง/ปรับปรุงพัฒนาระบบเครื่องจักรต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานในช่วงฤดูหีบต่อไป เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต แสดงดังตารางที่ 
2.4-1 และขั นตอนการผลิตน  าตาลทราย แสดงดังรูปที่ 2.4-1 สามารถสรุปได้ดังนี  
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 1)  กระบวนการรับอ้อย การเตรียมอ้อย และการหีบอ้อย 

1.1)  การรับอ้อย อ้อยจะถูกขนส่งจากไร่อ้อยเข้าสู่พื นที่โครงการโดยรถบรรทุก ท าการจอดรอ
บริเวณลานจอดรถอ้อยของโครงการ หลังจากนั นเคลื่อนรถมายังห้องชั่ง  ซึ่งติดตั งตาชั่งแบบดิจิตอล ท าให้
ได้ผลการชั่งน  าหนักที่เที่ยงตรงและแม่นย าสูงสุดเพื่อชั่งน  าหนักและรับใบล าดับคิวชั่ง หลังจากนั นรถบรรทุก
อ้อยที่ผ่านการช่ังน  าหนักแล้วจะมาจอดเป็นแถวหน้ากระดานเพื่อรอเข้าแท่นเท 

1.2) การเตรียมอ้อย อ้อยที่เทออกจากรถบรรทุกที่แท่นเทจะไหลลงสะพานขวาง จากนั นจะถูก
ล าเลียงผ่านเครื่องแยกดินทรายโดยท าการเขย่ากองอ้อยที่ส่งผ่านไปนั น ท าให้ดินทรายที่ติดมาร่วงลงด้านล่าง
จากเครื่องแยกทรายอ้อยจะถูกส่งไปลงสะพานหลักที่เรียกว่า “Main Cane Carrier” ซึ่งสะพานนี จะล าเลียง
อ้อยผ่านเครื่องเกลี่ยระดับ ผ่านมีดชนิดหมุน เพื่อท าหน้าที่ทอนอ้อยให้เป็นท่อนขนาดเล็กลง 

1.3)  การหีบอ้อยเพื่อสกัดน้้าอ้อย เป็นการบีบอัดอ้อยด้วยชุดลูกหีบเพื่อสกัดน  าอ้อยออกจาก 
กากชานอ้อยก่อนส่งน  าอ้อยเข้าสู่ขั นตอนการท าน  าอ้อยให้บริสุทธิ์ต่อไป ส าหรับกากชานอ้อยจะถูกส่งไปเป็น
เชื อเพลิงหม้อไอน  าของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ต่อไป 

 2) กระบวนการผลิตน้้าตาลทรายดิบ 

2.1) การท้าใสน้้าอ้อย น  าอ้อยที่ได้จากการหีบจะถูกน ามาแยกสิ่งเจือปนที่ติดมาด้วย เช่น  
เศษดิน หิน กากชานอ้อย เป็นต้น โดยอาศัยหลักการตกตะกอนและการกรองด้วยตะแกรง ก่อนส่งน  าอ้อยใส
ที่ได้เข้าสู่ขั นตอนการต้มระเหยน  าอ้อยต่อไป 

2.2) การต้มระเหยน้้าอ้อย การต้มน  าอ้อยใสเพื่อระเหยน  าออกโดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยน
ความร้อนระหว่างน  าอ้อยและไอน  าที่รับมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ที่ตั งอยู่ภายในพื นที่โครงการ  
เพื่อท าให้น  าอ้อยใสเข้มข้นขึ นจนกลายเป็นน  าเชื่อม เรียกว่า “น  าเชื่อมดิบ” ก่อนส่งเข้าสู่ขั นตอนการผลิต
น  าตาลทรายดิบต่อไป 

2.3) การเคี่ยวและปั่นน้้าตาลทรายดิบ เป็นการเคี่ยวน  าเชื่อมดิบด้วยความร้อนจนกลายเป็น
สารละลายอิ่มตัวก่อนท าการตกผลึก แล้วท าการปั่นแยกผลึกน  าตาลทรายดิบออกจากน  าเลี ยงผลึก 
(กากน  าตาล) ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน  าตาลทรายดิบ  

 2) กระบวนการผลิตน้้าตาลทรายธรรมชาติ 

3.1) การท้าใสน้้าอ้อย น  าอ้อยที่ได้จากการหีบจะถูกน ามาแยกสิ่งเจือปนที่ติดมาด้วย เช่น  
เศษดิน หิน กากชานอ้อย เป็นต้น โดยอาศัยหลักการตกตะกอนและการกรองด้วยตะแกรง ก่อนส่งน  าอ้อยใส
ที่ได้เข้าสู่ขั นตอนการต้มระเหยน  าอ้อยต่อไป 

3.2) การต้มระเหยน้้าอ้อย การต้มน  าอ้อยใสเพื่อระเหยน  าออกโดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยน
ความร้อนระหว่างน  าอ้อยและไอน  าที่รับมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ที่ตั งอยู่ภายในพื นที่โครงการ  
เพื่อท าให้น  าอ้อยใสเข้มข้นขึ นจนกลายเป็นน  าเชื่อม เรียกว่า “น  าเชื่อมดิบ” ก่อนส่งเข้าสู่ขั นตอนการผลิต
น  าตาลทรายดิบต่อไป 
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3.3) การเคี่ยวและปั่นน้้าตาลทรายธรรมชาติ เป็นการเคี่ยวน  าเชื่อมดิบด้วยความร้อนจน
กลายเป็นสารละลายอิ่มตัวก่อนท าการตกผลึก แล้วท าการปั่นแยกผลึกน  าตาลทรายดิบออกจากน  าเลี ยงผลึก 
(กากน  าตาล) ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน  าตาลทรายธรรมชาต ิ

4) กระบวนการผลิตน้้าตาลทรายขาว และน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น  าตาลทรายดิบจะถูกท าให้
ละลายจนกลายเป็นสารละลายน  าตาลทรายดิบก่อนท าการดูดซับสีด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (Carbonation 
Active) และท าการกรองเพื่อแยกสารแขวนลอยที่เจือปนออกจากน  าอ้อย จากนั นจะเข้าสู่ถังดูดซับสีด้วย
คาร์บอนอีกครั ง ก่อนเคี่ยวสารละลายน  าตาลใสที่ได้ด้วยความร้อนจนกลายเป็นสารละลายอิ่มตัวก่อนการตก
ผลึก และท าการปั่นแยกผลึกน  าตาลทรายขาวก่อนน าไปอบแห้งและบรรจุใส่ถุงกระสอบเพื่อรอการจ าหน่าย
เป็นผลิตภัณฑ์น  าตาลทรายขาว และน  าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ต่อไป 

5) กระบวนการผลิตน้้าเชื่อมซูโครส แบ่งออกเป็น 2 ขั นตอน ดังนี   

 5.1)  กระบวนการผลิตซูโครส (Liquid Sucrose: LS) สารละลายน  าตาลใสที่ได้จากขั นตอน
การผลิตน  าตาลทรายขาว และน  าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จะถูกน ามาผ่านกระบวนการดูดสีโดยใช้เม็ดสารดูด
ซับสี กระบวนการขจัด/ปรับสภาพแร่ธาตุที่ตกค้าง และขั นตอนปรับปรุงกลิ่น/รส ก่อนจะส่งเข้ากระบวนการ
ต้มระเหยจนได้น  าเช่ือมซูโครส (LS)  

 5.2)  กระบวนการผลิตซูโครส (Midium Invert Sucrose: MIS) มีกระบวนการผลิตใกล้เคียง
กับกระบวนการผลิตซูโครส (Liquid Sucrose: LS) โดยสารละลายน  าตาลใสที่ผ่านกระบวนการดูดสีโดยใช้
เม็ดสารดูดซับสี กระบวนการขจัด/ปรับสภาพแร่ธาตุที่ตกค้าง และขั นตอนปรับปรุงกลิ่น/รสเรียบร้อยแล้ว จะ
ถูกน ามาผ่านกระบวนการคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์ เพื่อเปลี่ยนเป็นน  าเชื่อมซูโครส (Midium Invert 
Sucrose: MIS) 

6) กระบวนการผลิตน้้าตาลกรวด (Rock Sugar) สารละลายน  าตาลใสที่ได้จากขั นตอนการผลิต
น  าตาลทรายขาว และน  าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ถูกส่งเข้าหม้อเคี่ยวและท าการเคี่ยวจนกระทั่งได้ขนาดผลึก 
ขนาด 10-30 มิลลิเมตร จากนั นจะถูกปล่อยเข้าสู่ขั นตอนการปั่นแยกกากน  าตาล และการอบแห้ง จนกระทั่ง
ได้เป็นน  าตาลกรวด  

 
ตารางที่ 2.4-1 จ านวนเครื่องจักรที่มีการติดตั งในกระบวนการผลิต  

ล้าดับ รายละเอียด จ้านวนเครื่องจักร 
การผลิตน้้าตาลทรายดิบ 

1. แท่นเทอ้อย (Truck Tipper) 12 ชุด 
2. เครื่องช่วยเกี่ยวอ้อยจากรถบรรทุกลงสู่สะพาน (Cane unloader) 4 ชุด 
3. สะพานขวางรับอ้อยจากรถบรรทุก (Side Cane Carrier) 2 ชุด 
4. เครื่องเกลี่ยระดับอ้อย (Cane Leveler/Cane Kicker) 10 ชุด 
5. สะพานอ้อยหลัก (Main Cane Carrier) 2 ชุด 
6. เครื่องย่อยตีอ้อย (Shredder) 2 ชุด 
7. ชุดลูกหีบ (Mill Tandem) 4 ชุด 
8. เครื่องสกัดอ้อยแบบแช่น  า (Bagasse Diffuser) 2 ชุด 
9. สะพานโซ่ล าเลียงกากอ้อย (Bagasse Chain Elevator) 6 ชุด 
10. สะพานโซ่ล าเลียงกากอ้อย (Bagasse Belt Conveyor) 6 ชุด 
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ตารางที่ 2.4-1 (ต่อ) จ านวนเครื่องจักรที่มีการติดตั งในกระบวนการผลิต  
ล้าดับ รายละเอียด จ้านวนเครื่องจักร 

การผลิตน้้าตาลทรายดิบ (ต่อ) 
11. หม้ออุ่นน  าอ้อย (Juice Heaters) 40 ชุด 
12. ถังพักใส (Juice Clarifiers) 4 ใบ 
13. หม้อกรองสุญญากาศ (Rotary Vacuum Filters) 8 ชุด 
14. หม้อต้มระเหย (Evaporator/Multiple effects) 22 ใบ 
15. หม้อเคี่ยวชนิดตั ง (Batch Vacuum Pans) 22 ใบ 
16. หม้อเคี่ยวชนิดอัตโนมัติ (Continuous Vacuum Pans) 12 ใบ 
17. รางกวนนอน (Horizontal Crystallizers) 54 ชุด 
18. รางกวนตั ง (Vertical Crystallizers) 8 ถัง 
19. หม้อปั่น A (Batch type Centrifugals) 24 ใบ 
20. หม้อปั่น B,C (Continuous type Centrifugals) 26 ใบ 
21. หม้ออบน  าตาลทรายดิบ (Sugar Dryer/Cooler) 4 ชุด  

การผลิตน้้าตาลทรายขาวและน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์
1. หม้อต้มแบบ Multiple Effect Evaporator 3 ชุด 
2. หม้อเคี่ยวน  าตาลทรายขาว (Refined Vacuum Pans) 4 ใบ 
3. รางกวนนอน (Refined Crystallizers) 4 ชุด 
4. หม้อปั่น (Centrifugal) 5 ใบ 
5. หม้ออบ (Sugar Dryer/Cooler) 2 ชุด 
6. เครื่องกรองฟิลเตอร์เพรส (Filter Press) 4 ชุด  
7. หม้อฟอกสีน  าเชื่อม (Carbonators) 1 ชุด 
8. ถังปรับสภาวะความชื น (Conditioning Silos) 1 ชุด 
9. เครื่องร่อนคัดเม็ดน  าตาล (Sugar Sifter) 2 ชุด 

กระบวนการผลิตน้้าเชื่อมซูโครส  
1. ถังผสมน  าเชื่อมใสกับเม็ดสารดูดสี (Reactor Tanks) 3 ชุด 
2. เครื่องกรองน  าเชื่อมชุด 1 (Press Filter/ Leaf Filter) 3 ชุด 
3. เครื่องลดอุณหภูมิน  าเชื่อม (Plate Cooler) 1 ชุด 
4. Mixed Bed Resin Column 8 ชุด  
5. เครื่องกรองน  าเชื่อมชุด 2 (Press Filter/Leaf Filter) 2 ชุด 
6. Catalytic Inversion Resin Column 2 ชุด 
7. เครื่องเพิ่มอุณหภูมิน  าเชื่อม (Plate Heater) 1 ชุด 
8. เครื่องกรองน  าเชื่อมสะอาด (Sterilized Sheet Filters) 3 ชุด 
9. หม้อต้มระเหยแบบ 3 ระดับ 1 ชุด 

10. ถังเก็บน  าเชื่อม  6 ชุด 
กระบวนการผลิตน้้าตาลกรวด   

1. ถังละลาย/ถังพักน  าเชื่อมใส 2 ชุด 
2. หม้อเคี่ยวชนิดหมุน (Rotary Vacuum Pans) 4 ชุด  
3. หม้อปั่นน  าตาลกรวด 3 ใบ 
4. ถังพักโมลาส 3 ใบ  
5. หม้ออบน  าตาล 3 ชุด 
6. เครื่องบรรจุ/เครื่องชั่งและระบบล าเลียง 1 ชุด 

 ที่มา : บริษัท น  าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด, 2563 
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รูปที่ 2.4-1 ขั นตอนการผลิตน  าตาลทรายดิบ น  าตาลธรรมชาติ น  าตาลทรายขาวบริสทุธิ์ น  าตาลทรายขาว น  าตาลทรายสรี า น  าตาลกรวด น  าเชื่อมซูโครส (LS) และน  าเชื่อมซูโครส (MIS) 

น ้ำเชื่อมซูโครส 

น ้ำตำลทรำยธรรมชำติ 

/ ขำวบริสุทธิ์ / น ้ำตำลกรวด 

น ้ำตำลสีร้ำ 

CO2 
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2.5 ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่างๆ 

 เนื่องจากในบริเวณที่ตั งโครงการจะมีพื นที่บางส่วนที่เป็นพื นที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวล ดังนั นในการบริหาร
จัดการการใช้สาธารณูปโภคบางส่วนมีการใช้ร่วมกัน โดยระบบสาธารณูปโภคเป็นระบบสนับสนุนหรือเป็น
ระบบเสริมในการผลิตน  าตาลทราย เช่น ระบบผลิตไอน  าและไฟฟ้า (โรงงานผลิตน  าตาลรับไอน  าจาก
โรงไฟฟ้า) ระบบหล่อเย็น ระบบควบแน่นน  าระเหยจากน  าอ้อย ระบบน  าใช้ ระบบบ าบัดน  าเสีย และระบบ
ระบายน  า เป็นต้น ทั งนี  โครงการได้แยกความรับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวแสดงดังตารางที่ 2.5-1 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี  

 1) โรงงานผลิตน  าตาลจะรับผิดชอบจัดส่งชานอ้อยให้กับโรงไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการของโรงไฟฟ้า ดูแล
ระบบบ าบัดน  าเสีย อนุญาตให้โรงไฟฟ้าใช้เส้นทางเข้า-ออกร่วมกัน รวมทั งอนุญาตให้ใช้อาคารส านักงานและ
การเช่ือมต่อระบบระบายน  าฝนร่วมกัน 

 2) โรงไฟฟ้าชีวมวล จะรับผิดชอบดูแลระบบผลิตไอน  าและไฟฟ้า ซึ่งจะท าการผลิตและส่งให้โรงงาน 
ผลิตน  าตาลใช้งาน  

ตารางที่ 2.5-1 ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่าง ๆ ของโครงการ  
ระบบสนับสนุนการผลิต รายละเอียด 

1.  แหล่งน  าใช้ - โครงการมีความต้องการน  าใช้ในกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่าง ๆ รวมประมาณ 
4,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจัดให้มีบ่อเก็บน  าดิบขนาดความจุรวม
ประมาณ 2,500,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมน  าฝนที่ตกในพื นที่มาใช้ภายใน
โครงการ  

2.  ระบบผลิตไอน  าและไฟฟ้า - โครงการไม่มีการผลิตไอน  าและไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตแต่อย่างใด โดยจะ
รับไอน  าและไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น  าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด  
ซึ่งตั งอยู่ในพื นที่เดียวกับโรงงานผลิตน  าตาลมาใช้ในกระบวนการผลิต  

3.  ระบบบ าบัดน  าเสีย - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน  าเสียทางชีวภาพที่สามารถรองรับน  าเสียที่เกิดขึ น
ภายในโครงการและจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ประกอบด้วย บ่อตรวจสอบคุณภาพน  าทิ ง 
(Inspection pit) บ่อพักน  าทิ งฉุก เฉิน (Emergency pond) และบ่อพักน  าทิ ง 
(Holding pond) ทั งนี  โครงการจะไม่มีการระบายน  าทิ งหลังการบ าบัดออกนอก
พื นที่โครงการ โดยโครงการจะน ากลับมาใช้ประโยชน์ภายในพื นที่โครงการ เช่น รด
พื นที่สีเขียว และฉีดพรมลานกองชานอ้อย เป็นต้น 

4.  ระบบระบายน  าและป้องกัน
น  าท่วม 

- โครงการจัดให้มีระบบระบายน  าภายในโครงการ เพื่อรวบรวมน  าฝนที่เกิดขึ นเข้าสู่
บ่อหน่วงน  าฝน (ใช้ร่วมกับบ่อเก็บน  าดิบ) ขนาดความจุรวมประมาณ 2,500,000 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อกักเก็บน  าฝนไว้ใช้ภายในโครงการ 

5.  ระบบขนส่ง - โครงการมีกิจกรรมขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
และของเสีย โดยส่วนใหญ่ใช้รถบรรทุกในการขนส่ง  

- โครงการใช้ระบบการจัดคิวตัดอ้อย เพื่อสามารถจัดสรรคิวล าดับการส่งอ้อยเข้าสู่
โครงการ โดยใช้ระบบโควตาการส่งอ้อยโดยที่รถบรรทุกไม่ต้องมาจอดรอหน้า
โครงการ โครงการจัดให้มีพื นที่เพียงพอส าหรับรถบรรทุกอ้อยจอดรอส่งอ้อยเข้า
โรงงาน ซึ่งรองรับรถบรรทุกอ้อยมากถึง 1,500 คัน เพื่อหลีกเลี่ยงการจอดรถบรรทุก
บนทางหลวงหน้าโรงงาน 
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ตารางที่ 2.5-1 (ต่อ) ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่าง ๆ ของโครงการ  
ระบบสนับสนุนการผลิต รายละเอียด 

6.  ระบบหอหล่อเย็น - โครงการจัดให้มีระบบหอหล่อเย็นแบบปิด ซึ่งท าหน้าที่ถ่ายเทความร้อนออกจากไอ
น  าและน  า ส าหรับโรงงาน ผลิตน  าตาล โดยจะใช้หอหล่อเย็น (Cooling Tower) 
เพื่อถ่ายเทความร้อนออกจากไอน  าที่คอนเดนเซอร์ (Turbine Condenser) เพื่อให้
กลั่นตัวเป็นหยดน  า ซึ่งสามารถน ากลับ มาใช้งานในระบบได้อีกครั ง ซึ่งน  าหล่อเย็นที่
ใช้ในเครื่องควบแน่นนี จะถูกจ่ายโดยระบบน  าหมุนเวียน ส าหรับน  าที่สูญเสียไปจาก
การระเหยที่หอหล่อเย็นนี จะทดแทนโดยน  าจากระบบปรับปรุงคุณภาพน  า 

ที่มา : บริษัท น  าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด, 2563 

2.6 มลพิษและการควบคุม 

 มลพิษที่เกิดจากการด าเนินงานของโครงการทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ รวมถึงการ
จัดการมลพิษในแต่ละด้าน สามารถสรุปไดด้ังตารางที่ 2.6-1 

ตารางที่ 2.6-1 แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการมลพิษของโครงการ 
มลพิษหลัก แหล่งก้าเนิดมลพิษ การจัดการมลพิษ 

1. มลพิษทางอากาศ ระยะก่อสร้าง 
- มลพิษหลัก คือ ฝุ่นละอองจาก

กิจกรรมการก่อสร้าง และจาก
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  

ระยะด้าเนินการ 
- มลพิษหลัก ได้แก่ ฝุ่นละออง

จากลานจอดรถบรรทุกอ้อย 
ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 
เป็นต้น  

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมาฉีดพรมน  าในบริเวณ

พื นที่ที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และจ ากัดความเร็ว
ของยานพาหนะเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นที่อาจเกิดขึ น 
 

ระยะด้าเนินการ 
- ลานจอดรถบรรทุกอ้อย : โครงการก าหนดให้มีการฉีด 

พรมน  าอย่างน้อยวันละ 2 ครั ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่นละออง 

- ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง : โครงการก าหนดให้มีการ
ติดตั งตาข่ายสูงรอบพื นที่ดังกล่าวเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นและลดแรงลมที่พัดผ่านส่วนด้านนอกแนวตาข่าย
ท าการปลูกไม้ทรงสูงเพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

2. มลพิษทางน้้า ระยะก่อสร้าง 
- น  าเสียที่เกิดขึ นจากห้องน  า-

ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง  
 

ระยะด้าเนินการ 
- แหล่งก าเนิดน  าเสีย แบ่งเป็น  

2 ส่วน คือ น  าเสียจากพนักงาน 
และน  าเสียจากกระบวนการ
ผลิต  

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมห้องน  า-ห้องส้วม

ให้เพียงพอ ซึ่งน  าเสียจะถูกบ าบัดด้วยถังบ าบัดส าเร็จรูป 
(Septic tank) 

ระยะด้าเนินการ 
- โครงการจะบ าบัดน  าเสียตามความเหมาะสมก่อนรวบรวม

เข้าสู่ระบบบ าบัดน  าเสียทางชีวภาพ ซึ่งถูกออกแบบให้มี
บ่อตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง (Inspection pit) บ่อพักน  าทิ ง
ฉุกเฉิน (Emergency pond) และบ่อพักน  าทิ ง (Holding 
pond) ก่อนน าน  าทิ งกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่  และน า 
น  าทิ งที่ผ่านการบ าบัดแล้วไปใช้ภายในพื นที่โครงการ 
อีกครั ง โดยไม่มีการระบายน  าทิ งออกนอกพื นที่โครงการ  

 
 



 

-29- 

ตารางที่ 2.6-1 (ต่อ) แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการมลพิษของโครงการ 
มลพิษหลัก แหล่งก้าเนิดมลพิษ การจัดการมลพิษ 

3. ขยะมูลฝอย 
 และกากของเสีย 

ระยะก่อสร้าง 
- ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการอุปโภค-

บริโภคของคนงานก่อสร้าง  
 
 
 

ระยะด้าเนินการ 
- แหล่งก าเนิดของเสียแบ่งออกเป็น  

2 ส่วน คือ ของเสียจากพนักงาน 
และของเสียจากกระบวนการผลิต
หรื อจ ากระบบ เสริ มการผลิ ต / 
สาธารณูปโภค 

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดหาถุงด าและ 

ถังรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิดวางกระจายตามจุด
ต่างๆ ภายในพื นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อรวบรวมให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมารับไป
ก าจัดต่อไป 

ระยะด้าเนินการ 
- ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน  

จะรวบรวมและประสานให้หน่วยงานท้องถิ่น/
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการเข้ามาด าเนินการ
เก็บขนขยะเพื่อน าไปก าจัด  

- ผลพลอยได้ที่เกิดขึ นจากกระบวนการผลิต ได้แก่  
1) ชานอ้อย โครงการจัดส่งให้โรงไฟฟ้า เพื่อเป็น
เชื อเพลิงชีวมวล 2) กากน  าตาล โครงการจัดจ าหน่าย
ภายในประเทศ และ 3) กากตะกอนหม้อกรอง 
โครงการแจกจ่ายและจ าหน่ายให้เกษตรกร 

- กากของเสียจากกระบวนการผลิตจะคัดแยกของเสีย
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ออกจากของเสียอื่นๆ 
เพื่อลดปริมาณของเสียที่ เกิดขึ น  และติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปก าจัด 

4. มลพิษทางเสียง ระยะก่อสร้าง 
- เกิดจากการท างานพร้อมกันของ

เครื่องจักรกลต่างๆ เช่น การติดตั ง
เครื่องจักร เป็นต้น  

 
 
ระยะด้าเนินการ 
- แหล่งก าเนิดที่ก่อให้ เกิดเสียงดัง

อย่างมีนัยส าคัญในกระบวนการผลิต 
ได้แก่ แท่นเทอ้อย การบรรจุ และ
โรงซ่อมบ ารุง เป็นต้น 

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการได้ก าหนดให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียง

ส่วนบุคคลส าหรับคนงานที่ท างานสัมผัสกับเสียงดัง 
เช่น ปลั๊กอุดหูและที่ครอบหู รวมทั งการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรอุปกรณ์/ส าหรับการติดตั งต่างๆ ให้มี
สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

ระยะด้าเนินการ 
- การควบคุมที่แหล่งก าเนิด : ก าหนดให้เครื่องจักร

และอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงอยู่ภายในอาคาร 
และพิจารณาเลือกใช้วิธีการควบคุมเสียงที่แหล่งก าเนิด 
เพื่อลดโอกาสของการเกิดเสียง 

- การป้องกันที่ตัวกลาง : ท าการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณ
ริมรั วโครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันเสียงดัง       

- การป้องกันที่ตัวบุคคล : จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล และก าหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอย่างชัดเจน 
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ตารางที่ 2.6-1 (ต่อ) แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการมลพิษของโครงการ 
มลพิษหลัก แหล่งก้าเนิดมลพิษ การจัดการมลพิษ 

5. การคมนาคมขนส่ง ระยะก่อสร้าง 
- ผลกระทบที่ อาจ เกิ ดขึ น  ได้ แก่  

ปริมาณการจราจรที่ เพิ่มขึ นจาก
กิจกรรมการขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์การ
ก่อสร้าง คนงานก่อสร้างและอุบัติเหตุ
จากการขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์การ
ก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง  

ระยะด้าเนินการ 
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ น ได้แก่ ปริมาณ

การจราจรที่เพิ่มขึ นจากการขนส่ง
วัตถุดิบ (อ้อย) และผลิตภัณฑ์ และ
อุบัติเหตุจากการขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) 
และผลิตภัณฑ์  

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการได้ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก าชับให้คนงาน

ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงจ ากัด
ความเร็วรถในพื นที่ก่อสร้างและที่วิ่งผ่านเขตชุมชน 
เป็นต้น 

 
 
ระยะด้าเนินการ 
- โครงการได้ก าหนดให้มีการจัดคิวรถบรรทุกอ้อยเพื่อ

ลดปริมาณการจอดรอ ตลอดจนการจ ากัดความเร็ว
รถท่ีว่ิงผ่านเขตชุมชน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและ
ดูแลบริเวณทางเข้า-ออกของรถทุกประเภทในพื นที่
โครงการและลานจอดรถบรรทุกอ้อย 

- โครงการก าหนดให้รถบรรทุกอ้อยมีความสูงจากพื น
ไม่เกิน 3.8 เมตร และมีความยาวที่ยื่นออกจากตัวถัง
ด้านหลังไม่เกิน 2.3 เมตร พร้อมทั งมีการผูกมัดให้
แน่น 

- โครงการก าหนดให้มีการตรวจสอบสภาพความพร้อม
ของรถบรรทุกอ้อยทุกคันก่อนน า มาใช้บรรทุกอ้อย 

ที่มา :  บริษัท น  าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด, 2563 
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3. ร่างขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ความหมายและประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้ให้ 
ค านิยามของค าว่า “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผล 
ที่อาจเกิดขึ นจากการด าเนินโครงการหรือกิจการ หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการ 
ด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน ทั งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษา เรียกว่า รายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ 

1) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยพิจารณาว่าโครงการที่ก าลังจะเกิดขึ นอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในระดับมากน้อยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้พัฒนา
โครงการจะต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมก่อนด าเนินการ 

2) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ประเด็นปัญหาส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ นตามหลัก
วิชาการ ซึ่งจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนตั งแต่ขั นเตรียมโครงการ รวมทั งเป็นแนวทางในการก าหนด
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่าง ๆ ทั งที่เกิดขึ นภายหลังจากได้มีการก่อสร้างและด าเนินการ 

3) เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน แผนการเงิน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในขั นตอนการอนุมัติ/อนุญาตของหน่วยงาน
ที่มีอ านาจตามกฎหมาย 

4) ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลแก่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ และลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรที่อาจเกิดขึ นได ้

แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั งนี  เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
ด าเนินโครงการ โดยพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน รวมถึงน าข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมพิจารณาในการประเมินผลกระทบเพิ่มเติม 
ทั งนี  เพื่อให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 
รวมทั งแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมประกอบกิจการ
เกี่ยวกับน  าตาล  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กันยายน พ.ศ. 2558 
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โดยพื นที่ศึกษาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื องต้นครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั ง
โครงการ อย่างไรก็ตาม หากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่ามีประเด็นใดมีแนวโน้มส่งผลกระทบ  
เกินขอบเขตการศึกษาข้างต้น คณะผู้ศึกษาจะพิจารณาศึกษาให้ครอบคลุมพื นที่ที่ได้รับผลกระทบข้างต้นด้วย 

3.1   การศึกษารายละเอียดโครงการ 

 จุดประสงค์การศึกษารายละเอียดของโครงการเพื่อศึกษาความเหมาะสมในแง่ของการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม และเป็นข้อมูลพื นฐานส าหรับการกลั่นกรองโครงการ (Screening) เพื่อพิจารณากิจกรรมที่อาจมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในเบื องต้น มีรายละเอียดแสดงดังนี  

1) ที่ตั้งและการใชป้ระโยชน์ที่ดินของโครงการ น าเสนอที่ตั งโครงการ แสดงขอบเขตของพื นทีโ่ครงการ 
(Project Boundary) เส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรอง และลักษณะการใช้ประโยชน์พื นที่บริเวณโดยรอบ
พร้อมภาพถ่ายสภาพที่ตั งโครงการในปัจจุบัน และพื นที่อาณาเขตติดต่อกับโครงการ และการวางผังการใช้
ประโยชน์พื นที่ของโครงการ 

2) วัตถุดิบ สารเคมี เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ ศึกษาชนิด/แหล่งที่มา/ปริมาณวัตถุดิบ 
(อ้อย) และสารเคมีที่น ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการรวมถึงเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย 
(Material Safety Data Sheet : MSDS) วิธีการขนส่ง การเก็บกัก และปริมาณผลิตภัณฑ์  

3) การขนส่ง น าเสนอข้อมูลกิจกรรมการขนส่งและปริมาณรถขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 

4) กระบวนการผลิต น าเสนอรายละเอียดขั นตอนการผลิต พร้อมทั งแสดงรูปหรือแผนผังการผลิต 
(Flow Diagram) รวมทั งดุลมวล (Mass Balance) และผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ น  

5) ระบบสนับสนุนการผลิตและระบบสาธารณูปโภค น าเสนอระบบต่าง ๆ ที่ใช้สนับสนุน การผลิต
ของโครงการ เช่น ระบบน  าใช้ ระบบปรับปรุงคุณภาพน  า ระบบไฟฟ้า ระบบหล่อเย็น  

6) ระบบระบายน้้าฝนและการป้องกันน้้าท่วม น าเสนอรายละเอียดวิธีการระบายน  าฝนปนเปื้อน
และน  าฝนไม่ปนเปื้อน และการจัดการน  าฝนปนเปื้อนและน  าฝนไม่ปนเปื้อนทั งในระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ รายละเอียดบ่อหน่วงน  าฝน รายละเอียดการระบายน  าออกจากพื นที่โครงการ จุดระบายน  า  
การควบคุมอัตราการระบายน  าออกจากพื นที่โครงการ  

7) มลพิษและการควบคุม น าเสนอแหล่งก าเนิดมลพิษและชนิดของมลพิษที่เกิดจากการผลิตและ
กิจกรรมเสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั งมลพิษทางอากาศ น  าเสีย ระดับเสียง และของเสีย รวมทั ง
แสดงลักษณะมลพิษที่เกิดขึ น วิธีการควบคุมมลพิษ และอัตราการระบายมลพิษ  

8) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย น าเสนอระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพื่อควบคุมสภาพสิ่งแวดล้อมการท างานให้มีความเหมาะสม และน าเสนอระบบป้องกันการเกิดอุบัติภัยจาก
การท างาน รวมถึงการก าหนดแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในด้านต่าง ๆ 

9) พนักงาน น าเสนอจ านวนพนักงาน จ านวนวันท างาน และแผนผังโครงสร้างองค์กร 
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10) พื้นที่สีเขียวและแนวป้องกัน น าเสนอแนวป้องกันหรือพื นที่สีเขียวที่มีการปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น  
เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบและสร้างทัศนียภาพที่ดีของโครงการ  

11) แผนชุมชนสัมพันธ์ น าเสนอแผนงานประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์ หรือมวลชนสัมพันธ์ใน
รูปแบบตาราง โดยระบุกรอบเวลาที่ชัดเจน วิธีการ ช่องทาง ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณในการด าเนินงาน 
ทั งระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ ทั งนี  ลักษณะของกิจกรรมที่จะก าหนดในแผนงาน 
ควรส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการและชุมชนเป้าหมาย ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้และ  
ความเข้าใจ การรับรู้ในกิจกรรมของโครงการ รวมถึงให้ชุมชนมีรากฐานการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองได้  
อย่างยั่งยืน และอาจพิจารณาลักษณะกิจกรรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เช่น หน่วยงานราชการ หรือ
สื่อมวลชนท้องถิ่นประกอบด้วย และน าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนงานประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์ 
หรือมวลชนสัมพันธ์โดยสรุป และประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

12) การรับเรื่องร้องเรียน ศึกษาแผนขั นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบพื นที่โครงการ
โดยน าเสนอข้อมูลสรุปข้อร้องเรียนที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา 3-5 ปี การด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
มาตรการและวิธีการในการป้องกันการเกิดปัญหาซ  า 

3.2   การศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

 จุดประสงค์ของการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื นที่ศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื นฐานก่อนด าเนิน
โครงการ (Baseline data) ซึ่งใช้เปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมในพื นที่ศึกษา
ภายหลังด าเนินโครงการในอนาคต อีกทั งใช้เป็นข้อมูลพื นฐานเพื่อก าหนดขอบเขตหรือประเด็นการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีขอบเขตการศึกษาดังนี  

 1) ทรัพยากรทางกายภาพ 

(1) ลักษณะภูมิประเทศ : การศึกษาด้านสภาพภูมิประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง
ลักษณะสภาพภูมิประเทศของพื นที่ตั งโครงการและบริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการ โดยศึกษาลักษณะภูมิ
ประเทศของพื นที่ศึกษาจากข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร ภาพถ่ายดาวเทียม และการส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติม โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ นจากการ
พัฒนาโครงการหรืออาจจะมีผลกระทบต่อโครงการ ทั งนี  การศึกษาสภาพภูมิประเทศได้ก าหนดขอบเขตพื นที่
ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั งโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลและหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

(2) ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว การศึกษาด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และแผ่นดินไหว  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะปัจจุบันของธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และแผ่นดินไหว ในพื นที่โครงการ
และบริเวณใกล้เคียง เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากโครงการ และ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อการด าเนินการโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง เช่น การจ าแนก
เขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 
แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย และรายงานการศึกษาต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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(3) ทรัพยากรดิน การศึกษาด้านทรัพยากรดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะปัจจุบัน
ของชุดดินในพื นที่โครงการและบริเวณโดยรอบพื นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะน ามาใช้ 
ในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ นจากโครงการ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอาจมีผลต่อการด าเนิน
โครงการ ตลอดจนเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมพัฒนา
ที่ดิน เป็นต้น ส ารวจสภาพปัจจุบันของทรัพยากรดิน และวิเคราะห์คุณภาพดินบริเวณพื นที่โครงการ 

(4) สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ : ศึกษาลักษณะอุตุนิยมวิทยาในสภาพ
ปัจจุบันบริเวณพื นที่ศึกษา และสภาพอุตุนิยมวิทยาประจ าถิ่น (Micro Scale Meterological Condition) 
เนื่องจากอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ในด้านอุตุนิยมวิทยาจะส่งผลต่อรูปแบบการแพร่กระจายของสารมลพิษทาง
อากาศจากแหล่งก าเนิดไปสู่ผู้รับผลกระทบในบริเวณพื นที่ศึกษา โดยระดับความรุนแรงที่เกิดขึ นในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมากน้อยแตกต่างกันไปขึ นอยู่กับพิกัดภูมิศาสตร์ของแหล่งก าเนิดและผู้รับผลกระทบ ประกอบกับ
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพื นฐานส าหรับการประเมิน  
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่เกิดขึ นจากกิจกรรมก่อสร้างและการด าเนินการของโครงการ การศึกษาสภาพ
อุตุนิยมวิทยาได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากสถานีตรวจอากาศที่ตั งอยู่ใกล้พื นที่โครงการมากที่สุด เพื่อเป็น
ข้อมูลพื นฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ ส าหรับการศึกษาคุณภาพอากาศ
เป็นตัวชี วัดที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาโครงการ ดังนั น การศึกษาข้อมูลคุณภาพอากาศโดยรอบพื นที่
โครงการจึงมีความส าคัญต่อการประเมินผลกระทบของโครงการ รวมทั งน าไปก าหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป ที่ปรึกษาได้ก าหนดพื นที่ศึกษาครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั งโครงการ  
ให้ท าการตรวจวัดความเข้มข้นมลพิษในบรรยากาศ ส าหรับแต่ละค่าเฉลี่ยต่อเวลา (Averaging Time) ที่สนใจ 
รอบพื นที่โครงการอย่างน้อย 4 จุด โดยพิจารณาต าแหน่งของจุดตรวจวัดตามข้อมูลลมและสภาพภูมิประเทศ
ของพื นที่ศึกษา และท าการตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน ครบรอบสัปดาห์ อย่างน้อย 2 ช่วงทิศทางลม
หลัก (Prevailing Winds) คือ ช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม และช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม โดยช่วงเวลา
ที่ตรวจวัดจะต้องห่างกัน 5-7 เดือน รวมทั งรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(5) เสียง : การพัฒนาโครงการทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในด้านการรบกวนชุมชนในพื นที่ใกล้เคียงในรูปของเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างและด าเนินการ
ของโครงการ ดังนั น จึงจ าเป็นต้องท าการตรวจวัดระดับเสียงปัจจุบันบริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพื นฐานในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากกิจกรรมของโครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาจะท า
การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการ จ านวน 4 สถานีๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุด
และวันท าการ เพื่อตรวจวัดระดับเสียงในสภาพปัจจุบันบริเวณพื นที่ศึกษา โดยสถานที่ตรวจวัดระดับเสียงเป็น
สถานีเดียวกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ส าหรับดัชนีที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr.) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) และค่าระดับเสียง
สูงสุด (Lmax)  

(6) อุทกวิทยาน้้าผิวดินและคุณภาพน้้าผิวดิน : ด้านคุณภาพน  าผิวดินของพื นที่ศึกษาใน
ปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และน าไปก าหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าผิวดินที่เหมาะสมต่อไปท าการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ และท าการส ารวจภาคสนามเพื่อเก็บตัวอย่างมีการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดินบริเวณพื นที่
โดยรอบโครงการ ส าหรับดัชนีคุณภาพน  าผิวดินที่จะท าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ดัชนีทางกายภาพ ดัชนีทาง
เคมี ดัชนีทางชีวภาพ โลหะหนัก และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
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(7) อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้้าใต้ดิน : การศึกษาสภาพปัจจุบันของคุณภาพน  าใต้ดินใน
บริเวณพื นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงก่อนมีการพัฒนาโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการประเมิน 
ผลกระทบต่อคุณภาพน  าใต้ดินที่อาจเกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการ และได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลคุณภาพน  าใต้ดินในพื นที่ศึกษา และใช้ในการประเมินผลกระทบด้าน
คุณภาพน  าใต้ดิน โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลพื นฐานบ่อน  าบาดาลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทรัพยากรน  าบาดาลในพื นที่ศึกษา และข้อมูลปฐมภูมิ บริษัทที่ปรึกษาจะด าเนินการเก็บตัวอย่างน  าบาดาล
จากบ่อบาดาลในพื นที่ศึกษา 

2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

(1)  ทรัพยากรชีวภาพบนบก : การศึกษาเรื่องทรัพยากรป่าไม้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทรัพยากร 
ป่าไม้และพืชพรรณที่อยู่ในบริเวณพื นที่โครงการและพื นที่ศึกษาโดยรอบ โดยศึกษารายละเอียดการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้และพืชพรรณในพื นที่โครงการและพื นที่
ศึกษา และส ารวจข้อมูลภาคสนาม โดยจะส ารวจพรรณพืชร่วมกับการส ารวจด้านนิเวศวิ ทยาสัตว์ป่า  
(ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของทรัพยากรสัตว์ป่าในบริเวณพื นที่ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
ความชุกชุมของสัตว์ป่า ชนิดของสัตว์ป่าที่พบในพื นที่โครงการและพื นที่ศึกษา) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย ประเภทป่าไม้ ชนิดพรรณไม้ พันธุ์ไม้หวงห้ าม โดยรายละเอียดชื่อภาษาไทยและชื่อ
พฤกษศาสตร์ของชนิดนั นๆ ตามรายชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
ด าเนินการของโครงการที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้และพืชพรรณ ทั งในด้านขนาดและทิศทางของผลกระทบ 
รวมทั งเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั งมาตรการในการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่เหมาะสม 

(2)  ทรัพยากรชีวภาพในน้้า : การศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของระบบนิเวศวิทยาทางน  า โดยเฉพาะ
องค์ประกอบความหลากหลายและความชุกชุมของชนิดของสิ่งมีชีวิต ศึกษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของ
นิเวศวิทยาแหล่งน  า โดยท าการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน สัตว์น  า และพืชน  า
ในแหล่งน  า ในบริเวณเดียวกับจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน  าที่อยู่ใกล้ที่ตั งโครงการเพื่อเป็นข้อมูลพื นฐานน าไป
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ นต่อสภาพนิเวศวิทยาทางน  า เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่
อาจเกิดขึ นต่อนิเวศวิทยาทางน  าให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด รวมทั งเสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน  าที่เหมาะสมต่อโครงการต่อไป ตลอดจนเพื่อให้ชุมชนมั่นใจและยอมรับ
โครงการ 

3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

(1) การใช้ที่ดิน : ศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื นที่ศึกษา กรณีที่มีรูปแบบการพัฒนา
พื นที่อุตสาหกรรมอยู่ก่อนแล้วและมีการพัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ประโยชน์
ที่ดินในปัจจุบันของพื นที่ที่เป็นที่ตั งโครงการและพื นที่บริเวณใกล้เคียง โดยบริเวณที่ตั งโครงการจะถูก
เปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่เดิมไปอย่างถาวร โดยแจกแจงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆ เช่น พื นที่
อุตสาหกรรม พื นที่อยู่อาศัย และพื นที่เกษตรกรรม  
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(2) การคมนาคมขนส่ง : การพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้าง ประกอบด้วย การขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องจักร และคนงานก่อสร้างเข้าสู่พื นที่โครงการ ซึ่งอาจมีผลท าให้ปริมาณ
จราจรและการเกิดอุบัติเหตุในพื นที่เพิ่มสูงขึ น ส่วนในระยะด าเนินการ ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ นจะมาจาก
การขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ การเดินทางของพนักงานที่เดินทางเข้าสู่โรงงาน ซึ่งในช่วงเวลา
ดังกล่าวจะมีปริมาณจราจรค่อนข้างมาก และอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการคมนาคมขนส่งในพื นที่บางส่วน 
ดังนั นในการพัฒนาโครงการจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการคมนาคมขนส่งในสภาพ
ปัจจุบันบริเวณพื นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยศึกษาสภาพการคมนาคมโดยทั่วไปของเส้นทาง
คมนาคมในปัจจุบันโดยรอบพื นที่โครงการ รวมทั งสถิติปริมาณการจราจรของเส้นทางคมนาคมสายหลักที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ จากส านักอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง รวมถึงการส ารวจภาคสนามทั งสภาพ
การจราจรในช่วงเร่งด่วน และช่วงปกติ เพื่อให้ครอบคลุมสภาพปัญหาในปัจจุบันเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ใน
การศึกษาประเมินผลกระทบด้านคมนาคมขนส่งที่อาจจะเกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการ รวมถึงการก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เหมาะสมกับโครงการต่อไป 

(3) การระบายน้้า :  การศึกษาด้านการระบายน  าและการป้องกันน  าท่วม เป็นการศึกษาสภาพ
ทิศทางการระบายน  าในบริเวณพื นที่โครงการและพื นที่ศึกษาในปัจจุบัน รวมทั งศึกษาข้อมูลและสถิติการเกิดน  า
ท่วมในบริเวณพื นที่โดยรอบโครงการ เพื่อน าผลที่ได้มาใช้ประเมินผลกระทบต่อทิศทางการระบายน  าและ  
การกีดขวางการระบายน  าอันเนื่องจากโครงการ โดยท าการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิสถิติน  าท่วมของจังหวัด  
จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS Data) จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการ
ระบายน  าและพื นที่น  าท่วมในบริเวณพื นที่ศึกษาและบริเวณโดยรอบพื นที่โครงการ โดยการประเมินผลกระทบ
ต่อระบบระบายน  าได้พิจารณาในประเด็นหลัก คือ ผลกระทบต่อการระบายน  าฝนในพื นที่ศึกษาในแง่ของ
ผลกระทบที่อาจส่งเสริมท าให้พื นที่ได้รับปัญหาน  าท่วมขัง ทั งในส่วนของระบบระบายน  าฝนและความเพียงพอ
ของบ่อหน่วงน  าฝน โดยหลักการของบ่อหน่วงน  าจะค านึงถึงอัตราการระบายน  าก่อนและหลัง จากมีการพัฒนา
โครงการ จากการค านวณเปรียบเทียบอัตราการระบายน  าฝนก่อนมีโครงการและภายหลังจากพัฒนาโครงการ 

(4) การเกษตรกรรม : การเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ส าคัญของประเทศไทย โดยการด าเนิน
กิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรม จึงท าการศึกษาเรื่องเกษตรกรรมเพื่อเป็นการ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการ รวบรวมข้อมูลด้านเกษตรกรรมจากหน่วยงานในพื นที่
ศึกษาโดยการรวบรวม ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลี ยงสัตว์น  า
บริเวณพื นที่ศึกษา ประกอบด้วย ระบบการเกษตรในปัจจุบัน ได้แก่ ชนิดของพืชที่เพาะปลูก ประเภทและ
ชนิดปศุสัตว์ และการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ขนาดพื นที่ที่ครอบคลุมระยะเวลาของการเพาะปลูกในแต่ละปี 
ผลผลิต วิธีการเพาะปลูก/เลี ยงสัตว์ และการเพาะเลี ยงสัตว์น  า การส่งเสริมการเกษตรและปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ซึ่งควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนองค์กรทางการเกษตรที่มีอยู ่

(5) การใช้น้้า ศึกษาถึงแหล่ง ชนิด ปริมาณการใช้น  าของชุมชนใกล้เคียง และกิจกรรมอื่นๆ 
สภาพปัญหาการใช้น  า จากการส ารวจเอกสารของการประปาส่วนภูมิภาค/ประปาหมู่บ้านในพื นที่รับผิดชอบ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั งการส ารวจภาคสนามเนื่องจากการใช้น  าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัย
หนึ่ง เนื่องจากน  าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องตั งแต่เริ่มกระบวนการในระยะก่อสร้างจนถึงระยะด าเนินการโครงการ 
ดังนั นการศึกษาด้านการใช้น  าจึงนับเป็นการศึกษาอีกด้านหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา ซึ่งข้อมูลพื นฐาน
นี จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการต่อการใช้น  าด้านต่างๆ ของ
ประชาชนที่อยู่บริเวณพื นที่ศึกษา พร้อมทั งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบต่อการใช้น  าของชุมชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
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(6) การใช้ไฟฟ้า ศึกษาแหล่งจ่ายไฟฟ้า พลังงาน ชนิด ประเภท ปริมาณการใช้พลังงานของ
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของชุมชน และสภาพปัญหาการใช้ไฟฟ้า 
จากการส ารวจเอกสารของหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจากการส ารวจโดยการสอบถาม
เพิ่มเติมโดยรวบรวมข้อมูลด้านการใช้ไฟฟ้าจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบถึงการใช้พลังงานใน
ปัจจุบันของประชาชนบริเวณพื นที่ศึกษาโครงการ และเพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่อาจเกิดขึ นต่อไป 

(7) การจัดการของเสีย การด าเนินโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการอาจส่งผล
กระทบต่อการจัดการขยะและกากของเสียของหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในบริเวณพื นที่โครงการ ซึ่งหาก
ขาดการจัดการขยะและกากของเสียที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของ
ประชาชนใกล้เคียงได้ ดังนั นจึงมีความจ าเป็นในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการประเมินผลกระทบจากโครงการ โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านการจัดการขยะของ
หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษาการจัดการมูลฝอยและขอบข่ายการให้บริการตลอดจนขีดความสามารถ
ในการให้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น รวมถึงสถานการณ์
และปัญหาด้านการจัดการของเสียและขยะมูลฝอยในพื นที่ศึกษาปัจจุบัน 

(8) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การด าเนินกิจกรรมของโครงการทั งในระยะก่อสร้าง
และระยะด าเนินการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องศึกษา
เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการ
โดยจะรวบรวมข้อมูลด้านระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานในพื นที่ศึกษา และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีดับเพลิง หรือศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)  

4) คุณค่าคุณภาพชีวิต 

(1) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม รวบรวมและเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคมในภาพรวมให้ครบ 
ทุกมิติ ตั งแต่ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และระดับชุมชนในเทศบาลหรือหมู่บ้านท้องถิ่น โดยให้
น าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงให้เห็น
สถานภาพแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) ในช่วง 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี โดยให้เป็นข้อมูลที่อยู่
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันในทุกประเด็นเพี่อใช้วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ พร้อมทั งระบุแหล่งอ้างอิง/ปี พ.ศ.
ของแหล่งข้อมูลให้มีความทันสมัย โดยให้ครอบคลุมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะชุมชนและสภาพ
พื นที่ การบริหารและการปกครอง โครงสร้างประชากรตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีการเพิ่มขึ นและ/หรือ 
ลดลงแต่ละปี เช่น จ านวนหลังคาเรือน จ านวนครัวเรือนและประชากร ความหนาแน่นต่อพื นที่ ประชากร
แรงงาน ภาวการณ์ย้ายถิ่น การเกิด การตาย รวมทั งอัตราการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางประชากรและแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงประชากรในอนาคต เป็นต้น สภาพทางสังคม เช่น การนับถือศาสนา รูปแบบการศึกษา 
สภาพเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับภาคและจังหวัด ระบบเศรษฐกิจหลักชุมชน ลักษณะการ
ประกอบอาชีพและการผลิต รูปแบบวัฒนธรรมและความเชื่อ และการบริการขั นพื นฐานและสังคม 
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(2) การส้ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา 
เป็นการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื นที่ศึกษาผ่านทางแบบสอบถาม ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ โครงสร้างครัวเรือน ภูมิล าเนาและการย้ายถิ่น สภาพทาง
เศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย/สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันและความพึงพอใจ 
เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชีวิตประจ าวัน ตลอดจนความคิดเห็นต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อมปัจจุบันและในอนาคตเมื่อมีโครงการ โดยการส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม และ 
ความคิดเห็นของประชาชนในพื นที่ศึกษาจะระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอบเขตการศึกษา วิธีการ 
ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ ช่วงเวลาท าการศึกษาพื นที่และพื นที่อ่อนไหว รวมทั งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ 

(3) สาธารณสุข ท าการรวบรวมข้อมูลพื นฐานด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชากร 
ในภาพรวม และระบบบริการสาธารณสุขในระดับองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื นที่ศึกษา  
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสถานบริการด้านสาธารณสุขของพื นที่ศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข โดยแสดงอัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรในพื นที่ รวมถึงสถานบริการ
สาธารณสุขในพื นที่ศึกษา เพื่อแสดงถึงสภาพความพร้อมในการให้บริการและความเพียงพอเกี่ยวกับสถาน
บริการสาธารณสุข บุคลากรทางสาธารณสุข แสดงข้อมูลสถานะทางสุขภาพของประชาชน โดยเสนอ 
ข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในแต่ละชุมชนที่อยู่โดยรอบบริเวณโครงการ ที่มารับการรักษาใน
สถานพยาบาลทั งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โรคส าคัญ โรคประจ าถิ่น (Endemic Disease) โรคระบาด 
(Epidemic Disease) ซึ่งรวมถึงกลุ่มอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ โดยรวบรวมจาก
ข้อมูล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) โรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลย้อนหลัง
อย่างน้อย 5 ปี 

(4) สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว รวบรวมข้อมูลสถานที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยว 
ที่น่าสนใจทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่ส าคัญ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เอกลักษณ์  
ทางวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมท้องถิ่น เป็นต้น ที่อยู่ใกล้เคียงพื นที่โครงการ โดยอธิบายลักษณะและ
ความส าคัญของสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั งระบุระยะห่างจากโครงการ พิกัดอ้างอิง และแผนที่แสดงที่ตั งของ
สถานที่ส าคัญร่วมกับที่ตั งของโครงการ  

3.3  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเด็นผลกระทบหลัก 

 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการคาดการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปรียบเทียบในสภาวะก่อนและหลังมีการด าเนินโครงการ การคาดการณ์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจะใช้หลายๆ เครื่องมือร่วมกัน ทั งนี  เพื่อให้เหมาะสมในแต่ละประเด็นสิ่งแวดล้อม เช่น 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ สมการคณิตศาสตร์ และความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ เป็นต้น อีกทั ง 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านจะครอบคลุมถึงภาพรวมของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม และแหล่งก าเนิดมลพิษของโครงการ ทั งนี คณะผู้ศึกษาจะพิจารณาครอบคลุมประเด็น
ที่ได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการก าหนดขอบเขตการศึกษา  
โดยสาธารณะ รวมถึงจะพิจารณาร่วมกับสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมประเด็นผลกระทบใน 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ลักษณะสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของพื นที่ศึกษาและลักษณะกิจกรรมของโครงการ (Screening) พบว่า 
ประเด็นหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นประเด็นที่อยู่ในความวิตกกังวลของชุมชนในพื นที่
ศึกษา แสดงดังตารางที่ 3.3-1 

ตารางที่ 3.3-1  สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ - ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ
ของพื นที่ศึกษา 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ 
ทางอากาศของโครงการและบ่งชี มลพิษหลักที่เกิดขึ น 
(มลพิษทางอากาศที่ส าคัญของโครงการ ได้แก่ ฝุ่นละออง
รวม (TSP) จากพื นที่ลานกองชานอ้อยและลานกอง 
กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake)  เนื่องจากโรงงาน
น  าตาลไม่มีกิจกรรมการเผาไหม้เชื อเพลิง (อยู่ในความ
รับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล) 

- ศึกษาข้อมูลคุณภาพอากาศของพื นที่ศึกษาก่อนด าเนิน
โครงการ 

- คาดการณ์ผลกระทบหรือคุณภาพอากาศของพื นที่ศึกษา
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปหลังจากด าเนินโครงการตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- ผลกระทบต่อทรัพยากรดิน - ศึกษาข้อมูลคุณภาพดินของพื นที่โครงการก่อนด าเนิน
โครงการและภายหลังการด าเนินโครงการ 

- วิเคราะห์สารปรับปรุงดิน (กากตะกอนหม้อกรอง) ที่ได้
จากกระบวนการผลิตก่อนไปแจกจ่ายแก่เกษตรกร 

- ศึกษาข้อมูลลักษณะชุดดิน พร้อมทั งประเมินลักษณะ
สมบัติดิน การระบายน  า และการทรุดตัวของดิน 

- คาดการณ์ผลกระทบต่อทรัพยากรดินจากการก่อสร้าง
และด าเนินโครงการ ทั งด้านการชะล้างพังทลายของดิน 
การทรุดตัวของดิน และความอุดมสมบูรณ์ของดินที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไป  

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
(ต่อ) 

- ผลกระทบต่อคุณภาพน  า  
(น  าผิวดิน/น  าใต้ดิน) 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมก่อให้เกิดมลพิษทางน  า
หรือน  าเสีย  

- ประเมินความเหมาะสมของการจัดการน  าทิ งของโครงการ 
- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของระบบบ าบัด 

น  าเสีย และผลกระทบจากการจัดการน  าทิ งของโครงการ  
- ศึกษาคุณภาพน  าใต้ดินก่อนด าเนินโครงการ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

 - ผลกระทบต่อระดับเสียง - ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง 
อย่างมีนัยส าคัญจากการด าเนินงาน 

- ศึกษาระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นที่อ่อนไหวที่ใกล้เคียง
กับโครงการมากที่สุด 

- การคาดการณ์ระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นที่อ่อนไหว 
ตามแนวทางของกรมควบคุมมลพิษ โดยใช้สมการ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

2.  ทรัพยากรทางชีวภาพ - ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ
บนบก 

- ศึกษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณโครงการและ
พื นที่ศึกษา 

- ประเมินผลกระทบในระยะสั นและระยะยาวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสังคมสิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ในระบบ
นิเวศบนบก 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

 - ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ
ในน  า 

- ศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน  าบริเวณพื นที่ศึกษา 
- ประเมินผลกระทบในระยะสั นและระยะยาวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสังคมสิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ในระบบ
นิเวศในน  า 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.  คุณค่าการใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย์ 

 

- ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

- ศึกษาและคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 

- ศึกษาความสอดคล้องของพื นที่โครงการกับข้อก าหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง และข้อก าหนด
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

 - ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม - ศึกษาข้อมูลด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลี ยง
สัตว์น  าในบริเวณพื นที่ศึกษา 

- น าผลการศึกษาในหัวข้อคุณภาพอากาศ มาท าการประเมิน
คุณภาพอากาศที่อาจมีผลกระทบต่อพื นที่ทางการเกษตร 
หรือผลผลิตทางการเกษตรเมื่อมีการด าเนินโครงการ  

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

 - ผลกระทบต่อระบบคมนาคม
ของพื นที่ศึกษา 

- ศึกษาปริมาณจราจรและสภาพจราจรภายในพื นที่ศึกษา 
- การคาดการณ์สภาพจราจรตามแนวทางหรือเกณฑ์ของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

 - ผลกระทบต่อการใช้น  า - ศึกษาปริมาณการใช้น  าของโครงการ  
- ศึกษาแหล่งที่มาของน  าใช้ของโครงการ 
- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของแหล่งน  าใช้ของ

โครงการ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

 - ผลกระทบต่อการการระบายน  า
และป้องกันน  าท่วม 

- ศึกษาการระบายน  าในพื นที่ศึกษา ทั งในส่วนของการ
ระบายน  าตามธรรมชาติและระบบระบายน  าที่สร้างขึ น 

- ศึกษาปัญหาน  าท่วมบริเวณพื นที่โครงการและพื นที่
ศึกษาโดยรอบ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

 - ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้า - ศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าของพื นที่ศึกษาในปัจจุบัน 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.  คุณค่าการใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย์ (ต่อ) 

 

- ผลกระทบต่อการจัดการ 
กากของเสีย 

- ศึกษาลักษณะและปริมาณการเกิดกากของเสีย  
- พิจารณาและประเมินความเหมาะสมของการจัดการ

กากของเสีย  
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

 - ผลกระทบต่อการบรรเทา 
สาธารณภัย 

- ศึกษาข้อมูลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ประเมินศักยภาพ/ข้อมูลการออกแบบระบบป้องกัน
อัคคีภัยและข้อมูลการบรรเทาสาธารณภัยในพื นที่ศึกษา 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

4.  คุณค่าคุณภาพชีวิต - ผลกระทบต่อสภาพ 
เศรษฐกิจ-สังคม 

- ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในปัจจุบัน 
- คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั ง

ในระดับชุมชน ระดับจังหวัด 
- ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม/การพิจารณา

ก าหนดอัตราชดเชยกรณีพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการกับชุมชนตามข้อกฎหมายก าหนด 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

 - ผลกระทบต่อสาธารณสุข/
สุขภาพ 

- ศึกษาข้อมูลสถานบริการด้านสาธารณสุข บุคลากรทาง
การแพทย์ และสถานะทางสุขภาพของประชาชนใน
พื นที่ศึกษา รวมทั งอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างานของพนักงานในโครงการ และความเพียงพอ
ของสถานบริการด้านสาธารณสุขก่อนและภายหลัง 
มีโครงการ 

- ศึกษา คาดการณ์ วิเคราะห์ และประเมินลักษณะของ
ผลกระทบทั งเชิงบวกและเชิงลบ หรือสิ่งคุกคามสุขภาพ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ นจากการด าเนินโครงการ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563 
 
4. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ เพื่อหาทางเลือกในแนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ และท าให้
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด ซึ่งแนวทางการรับฟัง 
ความคิดเห็นฯ อ้างอิงประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทาง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 36 ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยโครงการวางแผนให้มีเวทีสาธารณะ
เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและทุกภาคส่วน บริเวณพื นที่โดยรอบ
รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั งโครงการ (อ้างถึงรูปที ่2.1-1) จ านวน 2 ครั ง ดังนี  

 1)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั งที่หนึ่ง : เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอ
โครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ นและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ นทั งทางตรงและทางอ้อม รวมทั งขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ อีกทั ง  
ยังเป็นการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดท า
รายงานฯ ให้ครบถ้วน 

 2)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั งที่สอง : เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท าร่าง
รายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั งนี  ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้น ามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวก 
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ ส าหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนอาจจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นใน
วงกว้าง โดยอาจพิจารณาใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมอ่ืนๆ ที่เหมาะสมด้วย 

  

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.  คุณค่าคุณภาพชีวิต 
(ต่อ) 

- ผลกระทบต่อสุนทรียภาพและ
การท่องเที่ยว 

- ศึกษาข้อมูลสถานที่ส าคัญต่าง ๆ หรือสิ่งที่มีคุณค่า 
ทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้โดยรอบพื นทีโ่ครงการ 

- ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างและ 
การด าเนินการของโครงการต่อการเสื่อมคุณค่าของ
สถานที่ส าคัญ หรือสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
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 ทั งนี  ในการให้ข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ จะต้องจัดวางเอกสารที่
เกี่ยวข้องไว้ในสถานที่สาธารณะ รวมทั งอาจเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยบริษัทที่ปรึกษาจะวิเคราะห์ สรุป และรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้เสียหรือสาธารณชน และผู้เชี่ยวชาญ จากการรับฟังความคิดของประชาชนภายหลังการจัดเวที
ทุกครั ง ในการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พื นที่ศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย ในด าเนินการ 
การมีส่วนร่วมของโครงการครอบคลุมพื นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั งโครงการ ส่วนการด าเนินงานด้าน  
การประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีขั นตอนแสดงดังตารางที่ 4.1-1  

 ส าหรับการศึกษาแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 7 กลุ่ม สอดคล้องกับการจ าแนกผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทาง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มกราคม 2562 ดังนี  

(1) ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก ่

“กลุ่มผู้เสียประโยชน”์ เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านลบทั งทางตรงและทางอ้อม 

“กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านบวกทั งทางตรงและ
ทางอ้อม 

(2) ผู้ที่รับผิดชอบจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

“เจ้าของโครงการ” ในที่นี อาจหมายถึงหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่เป็น 
ผู้ด าเนินโครงการ ซึ่งรวมถึงกรณีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

“ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย” 

ทั งนี  เจ้าของโครงการและผู้จัดท ารายงานฯ จะต้องด าเนินการร่วมกันในทุกขั นตอนของการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(3) ผู้ที่ท้าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก ่

“ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)”ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) หรือหน่วยงาน
ของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

“คชก.” และ/หรือ “กก.วล.” 

“ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติอนุญาตโครงการ” เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย 

(4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ทั งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น  
กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น 
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(5) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 

“องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม” ที่ขึ นทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
หรือองค์กรชุมชนที่สนใจและท างานด้านสิ่งแวดล้อม หรือองค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่อยู่ใน
เขตพื นที่หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื นที ่

“สถาบันการศึกษา” ในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ภายในพื นที่ศึกษา หรือบริเวณใกล้เคียง 

“นักวิชาการอิสระ” รวมทั งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และนักวิชาการต่างๆ 

(6) สื่อมวลชน ทั งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง ซึ่งมีบทบาทในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการ ผลกระทบของโครงการและความก้าวหน้าในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(7) ประชาชนทั่วไป ที่สนใจและมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม 
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ตารางที่ 4.1-1 กิจกรรมของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ขั้นตอนการด้าเนินงาน กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

 
 
 

- ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย/การจัดเตรียม
สื่อประชาสัมพันธ์ 

 
 

- รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการ
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้มีส่วน
ได้เสียได้ทราบรายละเอียดเบื องต้นของ
โครงการ 

 
 
 
 

- เข้าพบหน่วยงานราชการ/ผู้น าชุมชน  
- ประชาสัมพันธ์โครงการรายครัวเรือน 
- ปิดประกาศ/ส่งหนังสือเชิญประชุม 

และส่งเอกสารประกอบการประชุม 
ครั งที่ 1 

- เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
รายละเอียดโครงการ/เชิญกลุ่มเป้าหมาย
และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นครั งที่ 1  

 
 
 
 
 

- การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  
ครั งที่ 1 

- ส่งหนังสือและปิดประกาศสรุปผลการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั งที่ 1 

- เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้อง  เกี่ ยวกับรายละเอียด
โครงการที่จะเกิดขึ นและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ นทั งทางตรงและทางอ้อม
รวมทั งขอบเขตการศึกษา และการ
ประเมินทางเลือกโครงการ 

- เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบ 
การศึกษา และการจัดท ารายงานฯ ให้
ครบถ้วน 

 
 

 
 
 

- สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้น าชุมชน และ
ตัวแทนครัวเรือนในพื นที่ศึกษา 

- สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

 
 

- เพื่อรวบรวมข้อมูลชุมชนในด้านต่างๆ 
รวมทั งส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ  

- เพื่อเป็นการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั ง
สอบถามและข้อมูลในด้านต่างๆ ของ 
แต่ละหน่วยงานมาประกอบการศึกษา 

 
 
 

- ปิดประกาศและส่งหนังสือเชิญประชุม 
ครั งที่ 2 

- ส่งเอกสารประกอบการประชุม ครั งที่ 2 
- การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั งที่ 2 
- ส่งหนังสือและปิดประกาศสรุปผลการ

ประชุม ครั งที่ 2 
 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ 
และมาตรการฯ ทั งนี  ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความ
คิดเห็นให้นามาปรับปรุงรายงานฯ และ
มาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็น 
ส่วนหนึ่งของรายงานฯ 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563  

 
ขั้นตอน 

การเตรียมงาน 
 

การเตรียมความพร้อมของ
ชุมชนโดยให้ข้อมูลกับ

ประชาชน 

การประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นของ 

ประชาชน ครั้งที่ 1 
การรับฟังความคิดเห็น 
ต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ 
ขอบเขตการศึกษา  

และการประเมินทางเลือก
โครงการ 

 

การส้ารวจ 
และรับฟังความคิดเห็น 

ต่อโครงการ 

การประชุม 
รับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชน คร้ังที่ 2  
การรับฟังความคิดเห็นต่อ 
การจัดท้าร่างรายงาน และ
มาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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5.   ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพทั งทางบวกและทางลบ  
ที่อาจเกิดขึ นจากโครงการ โดยพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในทุกมิติ ทั งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยและผลที่เกิดจากการด าเนินโครงการและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนิน
โครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน หรือก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ซึ่งการด าเนินโครงการต่างๆ นั นอาจน ามาซึ่งการสูญเสียทรัพยากร และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม-เศรษฐกิจ ชุมชน โดยจะพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ก าหนดสุขภาพจะก่อให้เกิดภาวะคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนในกลุ่มใดบ้าง โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพส่วนบุคคล ชุมชน สังคมอย่างไร 
เช่น การเกิดโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บจากการท างาน ความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม เพื่อหามาตรการ
รองรับที่เหมาะสมทั งในเชิงการส่งเสริมและการป้องกัน อันจะน าไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของคนในชุมชน  

บริษัท น  าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด มีวัตถุประสงค์จะด าเนินการประกอบกิจการผลิตน  าตาล ซึ่งเข้า
ข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่ งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562  

ถึงแม้ว่าลักษณะโครงการจะไม่เข้าข่ายโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตาม
ประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น แต่เพื่อให้การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีความรอบด้านและครอบคลุม
ประเด็นสุขภาพ โครงการจึงได้พิจารณาประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยได้ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติและ
วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับกรอบแนวคิดในการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ แสดงดังตารางที่ 5-1 ซึ่งขั นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แบ่งเป็น 5 ขั นตอน 
แสดงดังรูปที่ 5-1 และรายละเอียดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ นจากการด าเนินงาน
ของโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ สรุปได้ดังตารางที่ 5-2 และตารางที่ 5-3 
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ตารางที่ 5-1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ 
ปัจจัยก้าหนด

สุขภาพ 
การเปลี่ยนแปลง 

ของปัจจัยก้าหนดสุขภาพ 
กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น  
ฝุ่นละออง แสง เสียง ความร้อน 
รังสี ความสั่นสะเทือน เป็นต้น 

- ประชาชนที่อยู่ในพื นที่
มลพิษแพร่กระจายไป
ถึ งพื นที่ เ ส้นทางการ
ขนส่ง และพื นที่กิจกรรม
โครงการ โดยควรค านึง 
ถึงกลุ่มเปราะบาง ได้แก ่
 กลุ่มเด็ก 0 - 5 ปี 
 หญิงตั งครรภ์ 
 คนชรา 
 ผู้พิการ 
 กลุ่มไวต่อการรับสัมผัส 

- ผู้ที่ปฏิบัติงานภายใน
โครงการ 

-  โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น  
 กลุ่มโรคที่เกิดขึ นจากสารเคมี 
 กลุ่มโรคที่เกิดขึ นจากสาเหตุทาง

กายภาพ 
 กลุ่มโรคที่เกิดขึ นจากสาเหตุทาง

ชีวภาพ 
 กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจที่

เกิดขึ นเนื่องจากการท างาน 
 กลุ่มโรคผิวหนังจากการท างาน 
 โรคระบบกล้ามเนื อและโครงสร้าง

กระดูกจากการท างาน 
-  โรคไม่ติดต่อ เช่น 
 โรคพิษจากโลหะหนัก 
 มะเร็ง 

-  โรคติดต่อ เช่น 
 โรคระบบทางเดินหายใจ 
 โรคน าโดยแมลง ได้แก่ มาลาเรีย 

ไข้เลือดออก เท้าช้าง เป็นต้น 

- สิ่งแวดล้อมทางเคมี เช่น CO NOx 
SOx โลหะหนัก เป็นต้น  

- สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น การ
ปนเปื้อนน  าทิ งที่มี เชื อโรคลงสู่
แหล่งน  า แมลงหรือสัตว์พาหะน า
โรคชนิดต่างๆ เป็นต้น 

ด้านเศรษฐกิจ - 
สังคม 

- การรวมกลุ่มทางสังคม 
- สภาพการมีงานท า 
- การจ้างงาน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- การติดยาเสพติด 
- พฤติกรรมสุขภาพ 

- การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
- ความขัดแย้งในสังคม 
- ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการ

ท างาน 
- ความเครียด วิตกกังวล 
- การติดยาเสพติด 
- โรคเอดส์ 

ด้านบริการ
สาธารณะและ
สาธารณสุข 

- จ านวนสถานบริการทางการแพทย์ 
- จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ 
- การบรรเทาสาธารณภัย 
- การจัดการของเสีย  

(ขยะ/สิ่งปฏิกูล) 
- การบริการน  าดื่ม/น  าใช ้
- สุขาภิบาลที่พักอาศัย 
- อาชีวอนามัย 

-  ความเป็นอยู่ที่ดี เช่น 
 การเข้าถึงระบบการบริการ

สาธารณะและได้รับการรักษา 
พยาบาล 

 ความมีจิตใจอันดีงามและเอื อเฟื้อ 
เผื่อแผ่ 

 

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

รูปที่ 5-1 ขั นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

1. การกลั่นกรอง 
(Screening) 

พิจารณาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
โดยครอบคลุมพนักงานที่ปฏิบัติงานและประชาชนในกลุ่มเสี่ยง  
-  ระบุพื นท่ีและประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลกระทบ 
-  ระบุปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ 
-  ระบุข้อวิตกกังวลของประชาชนในพื นที่และข้อมูลอื่นๆ 

-  ระบุประเด็นสุขภาพที่จะท าการประเมินผลกระทบ รวมถึง
กลุ่มเป้าหมาย พื นที่ เครื่องมือ และระยะเวลาในการศึกษา 
โดยพิจารณาให้ครอบคลุมปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

-  พิจารณาโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น สิ่งคุกคามสุขภาพ การรับสัมผัส ผลกระทบต่อ
สุขภาพ ผลกระทบต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ 

-  สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้แสดงข้อห่วง
กังวลและร่วมก าหนดประเด็นการศึกษา 

-  ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั งในระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ โดยการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สังคม 
เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ  

-  ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยใช้แนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

จัดท ารายงานเสนอผู้มีอ านาจในการตัดสินใจต่อการพัฒนา
โครงการหรือนโยบาย  
-  แสดงความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทาง

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ 
-  ข้อเสนอแนะและมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และลด

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

5. การติดตามและประเมินผล  
(Monitoring and Evaluation) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว ้

4. การจัดท ารายงานและให้
ข้อเสนอแนะ (Reporting and 

Recommendation) 

2. การก าหนดขอบเขตการศึกษา  
(Scoping) 

3. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
(Appraisal) 

การมสี่วนร่วมของประชาชน 
(การจดัประชุมฯ ครั งที่ 1)  

 

การมสี่วนร่วมของประชาชน 
(การส ารวจความคิดเห็นฯ)  

 

การมสี่วนร่วมของประชาชน 
(การจดัประชุมฯ ครั งที่ 2)  
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ตารางที่ 5-2 ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน 
1.1  กิจกรรมการก่อสร้างหลักของ
โครงการ ได้แก่  

-  การเตรียมพื นที่/งานฐานราก 
-  การสร้างโครงอาคาร/งาน 

 อาคาร/งานติดตั งเครื่องจักร  
-  การปรับปรุงพื นที่หลังการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
รวมถึงการขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ 

และการรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง 

-  ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากกิจกรรม
การปรับฐานราก 
-  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) จากการเผาไหม้เชื อเพลิงของ
เครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ และชุมชนที่อยู่ใน

แนวทิศทางลม 

โรคระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดความร าคาญ 
รวมถึงบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นบริเวณ
เส้นทางการขนส่ง 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

-  ระดับเสียงจากการใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในกิจกรรมการก่อสร้างหลัก 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

คุณภาพชีวิต ในเรื่องเหตุร าคาญจากระดับเสียง
รบกวน 

-  ความสั่นสะเทือน ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ และชุมชนที่อยู่ติด

กับเส้นทางการขนส่ง 

ก่อให้เกิดความรู้สึกเดือดร้อนร าคาญ ความเครียด 
หงุดหงิด และส่งผลต่อการนอนหลับพักผ่อน
ในเวลากลางวัน  

1.2  การขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การก่อสร้าง รวมถึงการรับ-ส่งคนงาน
ก่อสร้าง 

- อุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง 
 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ รวมทั งผู้ใช้รถ 

ในเส้นทางขนส่ง 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือสูญเสีย
อวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
 - ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคม

ไม่สะดวก 
ประชาชนโดยรอบพื นที่

โครงการ รวมทั งผู้ใช้รถใน
เส้นทางขนส่ง 

ปัญหาการจราจรหนาแน่น/การแย่งพื นที่ผิว
จราจรท าให้พื นผิวจราจร ช ารุด เกิดความเสียหาย
และไม่สะดวกในการเดินทาง 

1.3  น  าใช้ การแย่งใช้น  าจากชุมชน ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

ความเพ ียงพอของน  า ใช ้ในช ่วงฤด ูแล ้ง /
คุณภาพน  า 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 5-2 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1.4  การจัดการน  าเสีย/น  าทิ ง  น  าเสีย/น  าทิ ง และสิ่งปฏิกูลจากคนงาน

ก่อสร้าง และกิจกรรมการก่อสร้าง 
ประชาชนโดยรอบพื นที่

โครงการ 
ไม่สามารถอุปโภค -บริ โภคน  า ใช้ ในพื นที่  
เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนของน  าเสียลงสู่
แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้ดินหรือก่อให้เกิด
ความร าคาญในเรื่องของกลิ่นเหม็น 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.5 การจัดการขยะมูลฝอย/ของเสีย ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการ

ก่อสร้าง และกิจกรรมการอุปโภค- 
บริโภคของคนงานก่อสร้าง 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกองขยะ 
และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร หรือการได้รับ
อันตรายจากการปนเปื้อนของเสียสู่สิ่งแวดล้อม
และมนุษย์  

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 
1.6  การใช้แรงงานก่อสร้างสูงสุด 
ประมาณ 600 คน ท าให้เกิดการ 
จ้างงาน 18 เดือน 

การจ้างงานภายในชุมชน ประชาชนในชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงที่ตั งโครงการ และ

ภายในจังหวัดสระแก้ว 

รายได้ต่อครัวเรือนและอัตราการจ้างงานที่
เพิ่มขึ น และความต้องการใช้สินค้าในการ
อุปโภค-บริโภค และการขยายตัวธุรกิจท้องถิ่น 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  แผนงานก่อสร้างโครงการ 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  

1.7  การเพิ่มขึ นหรือย้ายถิ่นเข้ามา
ของคนงานก่อสร้าง 

ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน 
และวิถีชีวิตของชุมชนเกิดการรบกวน 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

ปัญหาด้านสังคม การลักทรัพย์หรือการก่อ
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การแย่งใช้
บริการด้านสาธารณูปโภค เช่น โรงเรียน 
ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น  

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.8  สุขาภิบาลที่พักอาศัย โรคติดต่อจากคนงานก่อสร้าง ประชาชนโดยรอบพื นที่

โครงการ 
เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและสามารถ
แพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นได้ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม  
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ตารางที่ 5-2 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1.9 ระบบบริการทางด้านสาธารณสุข 
และการเข้ าถึ งบริการทางด้ าน
การแพทย ์

ความเพียงพอของสถานพยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์ในพื นที่ 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

เกิดการแย่งใช้บริการ/การเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ท าให้การเข้ารับ
บริการเกิดความล่าช้า เกิดความวิตกกังวล 
ความเครียดในการเข้ารับบริการทางด้าน
สาธารณสุข 

-  ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลระบบบริการทางด้านสาธารณสุข

ในพื นที ่
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 

2.  ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง  
2.1  กิจกรรมการก่อสร้างหลักของ
โครงการ ได้แก่  

-  การเตรียมพื นที่/งานฐานราก 
-  การสร้างโครงอาคาร/งาน

อาคาร/งานติดตั งเครื่องจักร  
-  การปรับปรุงพื  นที ่หลังการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

-  ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากกิจกรรม
การปรับฐานราก 
-  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) จากการเผาไหม้เชื อเพลิงของ
เครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง 

คนงานก่อสร้าง ก่อให้ เกิดความร าคาญ รวมถึง โรคระบบ 
ทางเดินหายใจ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

-  ระดับเสียงจากการใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในกิจกรรมการก่อสร้างหลัก 

คนงานก่อสร้าง ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน หูอื อ สูญเสีย
การได้ยินชั่วคราวหรือถาวร กรณีที่ได้รับระดับ
เสียงที่ดังเป็นเวลานาน 

-  ความสั่นสะเทือน คนงานก่อสร้าง ท าให้เกิดความเมื่อยล้า ตาพล่ามัว ประสิทธิภาพ
การทรงตัวลดลง การได้รับสัมผัสในระยะ
เวลานานจะส่งผลท าให้อวัยวะภายในผิดปกติ 
เช่น การบาดเจ็บของกล้ามเนื อ ไขสันหลัง
อักเสบ การบาดเจ็บบริเวณเนื อเยื่ออ่อนที่
ข้อมือ ปลายประสาทเสื่อม เป็นต้น 
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ตารางที่ 5-2 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.  ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 
2.2  การขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การก่อสร้าง รวมถึงการรับ-ส่งคนงาน
ก่อสร้าง 

อุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง คนงานก่อสร้าง รวมทั งผู้ใช้
รถในเส้นทางขนส่ง 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือสูญเสีย
อวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.3  การจัดการน  าเสีย/น  าทิ ง น  าเสีย/น  าทิ ง และสิ่งปฏิกูลจากคนงาน

ก่อสร้าง และกิจกรรมการก่อสร้าง 
คนงานก่อสร้าง ไม่สามารถอุปโภค -บริ โภคน  า ใช้ ในพื นที่  

เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนของน  าเสียลงสู่
แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้ดิน หรือเกิดความ
ร าคาญในเรื่องของกลิ่นเหม็น 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.4  การจัดการขยะมูลฝอย/ของเสีย ปริมาณขยะมูลฝอย/ของเสียที่เกิดขึ น

ในระยะก่อสร้าง 
คนงานก่อสร้าง การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกองขยะ 

และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร หรือการได้รับ
อันตรายจากการปนเปื้อนของเสียสู่สิ่งแวดล้อม
และมนุษย์  

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 
2.5  อุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้าง อุบัติ เหตุจากการท างาน (ทั งการ

กระท าที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์
ที่ไม่ปลอดภัย) 

คนงานก่อสร้าง อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือสูญเสีย
อวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
-  ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  

2.5  สุขาภิบาลที่พักอาศัย โรคติดต่อในคนงานก่อสร้าง คนงานก่อสร้าง เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและสามารถ
แพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นได้ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 
2.6  การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ/
ความปลอดภัยในการท างาน/การเข้าถึง
บริการทางด้านการแพทย์ 
 

 

ความเพียงพอของสวัสดิการด้านสุขภาพ 
สถานพยาบาล และบุคลากรทางการ
แพทย ์

คนงานก่อสร้าง การได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย 
หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิตอาจมีเพิ่ม
มากขึ น  เนื่ องจากความไม่ เพียงพอของ
บุคลากรทางการแพทย์ ท าให้การเข้ารับ
บริการเกิดความล่าช้า รวมถึงความเพียงพอ
ของสวัสดิการด้านสุขภาพต่อคนงานก่อสร้าง 

-  ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลระบบบริการทางด้านสาธารณสขุ

ในพื นที ่
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ตารางที่ 5-3 ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1.  ผลกระทบต่อชุมชน 
1.1  มลพิษทางอากาศจากลานจอด
รถบรรทุกอ้อย ลานกองกากตะกอน
หม้อกรอง เป็นต้น รวมถึงมลพิษทาง
อากาศจากปล่องระบายของโรงไฟฟ้าที่
อยู่ในพื นที่เดียวกัน 

-  ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
-  ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM-10) 
-  ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน 
(PM-2.5) 
-  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
-  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

โรคระบบทางเดินหายใจ 
 

-  ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
-  ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

1.2  กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากการจัดหา
วัตถุดิบ (อ้อย) ท่ีใช้ภายในโครงการ 

(1)  กิ จกรรมการเผาอ้ อยของ 
เกษตรกรชาวไร่อ้อย 

-  ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
-  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
-  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
-  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

ประชาชนในชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงที่ตั งโครงการ 

 

โรคระบบทางเดินหายใจ 
 

-  ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
-  ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม (2)  กิจกรรมการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช 

-  การปนเปื้อนสารเคมีก าจัดแมลง/ 
วัชพืชสู่สิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ 
-  ผลกระทบต่อพื นที่เกษตรอินทรีย ์

ประชาชนในชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงที่ตั งโครงการ 

ก่อให้เกิดการระคายเคืองบริเวณที่สัมผัส และ
หากมีการกลืนกินจะเป็นพิษต่อระบบทางเดิน
อาหาร และอาจเสียชีวิตได้ 

(3)  การเปลี่ยนแปลงพื นที่ปลูก
ข้าวเป็นพื นที่ปลูกอ้อย 

-  จ านวนพื นที่ปลูกข้าวลดลง 
 

ประชาชนในชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงที่ตั งโครงการ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากพื นที่ปลูกข้าวเป็นพื นที่ปลูกอ้อย 

1.3  แหล่งก าเนิดเสียงจากเครื่องจักร 
ในกระบวนการผลิต 
 

เสียงจากอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ ใช้ ใน
กระบวนการผลิต (ชุดลูกหีบ หม้อเคี่ยว 
หม้อกรอง และหม้อปั่น) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

คุณภาพชีวิต ในเรื่องเหตุร าคาญจากระดับ
เสียงรบกวน 

-  ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
-  ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1.  ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1.4  การใช้น  า การแย่งใช้น  าจากชุมชน/ปริมาณความ

เพียงพอของแหล่งน  าใช้ 
ประชาชนโดยรอบพื นที่

โครงการ 
- ความเพียงพอของน  าใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
- ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพที่มีการใช้
น  าจากแหล่งน  าสาธารณะแหล่งเดียวกับ
โครงการ 

-  ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
-  ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 
1.5  การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
จากกระบวนการผลิตหรือจากระบบ
เสริมการผลิต/ สาธารณูปโภค 

ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการ ได้แก่ 
(1) ของเสียทั่วไปตาม พรบ.สาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 
(2) ของเสียจากกระบวนการผลิตตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ว พ.ศ. 2548 (อันตราย และไม่
อันตราย) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกองขยะ
และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระ
ร่วง หรือการได้รับอันตรายจากการปนเปื้อน
ของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์  
เป็นต้น 

-  ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
-  ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 

1.6  การจัดการน  าเสีย/น  าทิ ง -  ปริมาณน  าเสีย/น  าทิ งจากพนักงาน 
และน  าเสียจากกระบวนการผลิต 
 

ประชาชนที่ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน  าใกล้เคียง

พื นที่โครงการ 

ไม่สามารถอุปโภค -บริโภคน  าใช้ ในพื นที่  
เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนของน  าเสียลงสู่
แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้ดิน  

-  ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
-  ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 
-  กลิ่นจากระบบบ าบัดน  าเสียของโครงการ ประชาชนโดยรอบพื นที่

โครงการ 
เกิดความร าคาญในเรื่องของกลิ่นเหม็น 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1.  ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1.7  การคมนาคมขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) 
สารเคมี  ของเสีย ผลิตภัณฑ์ และ 
ผลพลอยได้ รวมถึงการเดินทางของ
พนักงาน 

-  อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง 
 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ รวมทั งผู้ใช้รถ
ในเส้นทางการขนส่ง 

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง อันตราย
จากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือสูญเสียอวัยวะ 
พิการ เสียชีวิต 

-  ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
-  ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 
-  ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคม
ไม่สะดวก 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ รวมทั งผู้ใช้รถ
ในเส้นทางการขนส่ง 

ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคมไม่สะดวก 
เกิดความวิตกกังวลหรือความเครียดในการ
เดินทางมากขึ น 

-  ถนนพัง/ช ารุดเสียหาย ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ รวมทั งผู้ใช้รถ
ในเส้นทางการขนส่ง 

ถนนพัง/ช ารุดเสียหาย เสี่ ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ บูรณะ และบ ารุงรักษา/
ซ่อมแซม พื นผิวจราจรที่ช ารุดเสียหาย 

1.8  การจ้างแรงงานและการเพิ่มพื นที่
การส่งเสริมการปลูกอ้อยเพื่อเป็น
วัตถุดิบ 

-  การจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ นและรายได้
จากการส่งเสริมการปลูกอ้อยเพิ่มขึ น 
-  เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ และเกษตรกร

คู่สัญญา 

อัตราการจ้างงานที่ เพิ่มขึ น /มีทางเลือก 
ในการประกอบอาชีพ (การเปลี่ยนพืชชนิดอื่น
เป็นอ้อย) รายได้ต่อครัวเรือน และความต้องการ
ใช้สินค้าในการอุปโภคบริโภคและการขยายตัว
ธุรกิจท้องถิ่น 

-  ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
-  ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 
1.9  การเพิ่มขึ นหรือย้ายถิ่นเข้ามาของ
พนักงานและประชากรแฝง 

-  ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน
และวิถีชีวิตของชุมชนเกิดการรบกวน 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

ปัญหาทางด้านสังคม การลักทรัพย์ หรือการ
ก่ออาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เนื่องจากมี
คนต่างถิ่นเข้ามาในพื นที ่

-  ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
-  ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
-  โรคติดต่อจากพนักงานโครงการ ประชาชนโดยรอบพื นที่

โครงการ 
เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและสามารถ
แพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นๆ ได้ 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1.  ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ) 
1.10 อุบัติเหตุจากกระบวนการผลิต 
หรือความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ น (สารเคมี
รั่วไหล และอัคคีภัย) 

อุบัติเหตุที่ เกิดจากกระบวนการผลิต  
(ทั งการกระท าที่ ไม่ปลอดภัย  และ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย รวมทั งเหตุ
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ น) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือสูญเสีย
อวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

-  ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
-  ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
-  ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.11 ระบบบริการทางด้านสาธารณสุข 
การเข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์ 
 

ความเพียงพอของระบบบริการสาธารณสุข
ในพื นที ่

ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

การแย่งใช้บริการ/การเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 

-  ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น  
-  ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 
2. ผลกระทบต่อพนักงานโครงการ  
2.1 กระบวนการรับอ้อย การเตรียม
อ้อย และการหีบอ้อย 

- กระดาษกรองที่ปนเปื้อนสารตะกั่วอะ
ซีเตท (lead subacetate) 
- สารละลายที่ผ่านการกรองที่มีสารตะกั่ว 
อะซีเตท (lead subacetate) 

พนักงานที่ปฏิบัติงานใน
พื นที่ห้องปฏิบัติการ 

การสัมผัสสารอันตรายอาจท าให้เกิดการ
ระคายเคืองเล็กน้อย นอกจากนี  ส่งผลให้
ปริมาณของเสียอันตรายเพิ่มขึ นสู่สิ่งแวดล้อม 
และอาจเป็นการเพิ่มภาระให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการน าไปก าจัด 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

- ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ  
(Total Dust)  
- ฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ 
(Respirable Dust) 
- ฝุ่นจากชานอ้อย  

พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ 
แสบจมูก ไอ จาม โดยเฉพาะฝุ่นขนาดเล็ก
มากๆ จะสามารถเข้าไปถึงระดับถุงลมได้ ซึ่ง
จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนอากาศน้อยลง 
ส่งผลให้มีอาการหายใจสั น และหัวใจท างาน
หนักมากขึ น 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.  ผลกระทบต่อพนักงานโครงการ (ต่อ) 
2.1 กระบวนการรับอ้อย การเตรียม
อ้อย และการหีบอ้อย (ต่อ) 

- เสียงดังจากการถ่ายโอนอ้อยที่แท่นเท 
- เสียงดังที่เกิดจากหีบสกัดอ้อย 

พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน หูอื อ สูญเสีย
การได้ยินชั่วคราวหรือถาวร กรณีที่ได้รับระดับ
เสียงที่ดังเป็นเวลานาน 

 
- ความร้อน เนื่องจากในขั นตอนการหีบ
มีการใช้น  าร้อนในการฉีดพรม 

พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

อาจท าให้เป็นตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น 
ร่างกายขาดน  า และท าให้เกิดความเครียดได้ 

- การใช้ปูนขาว (CaO) ในขั นตอนการ
สกัดน  าอ้อย และการใช้น  ายาฆ่าเชื อ
แบคทีเรีย (Biocides) บริเวณชุดลูกหีบ 

พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ระบบทางเดิน
หายใจ แต่ถ้าหากได้รับสัมผัสในระยะยาว
อันตรายที่เกิดจากสารเคมีนั นย่อมทวีความ
รุนแรงขึ น 

2.2 กระบวนการผลิตน  าตาลทรายดิบ/
น  าตาลทรายธรรมชาติ ประกอบด้วย  

(1)  การท าใสน  าอ้อย 
(2)  การต้มระเหยน  าอ้อย 
(3)  การกรอง การเคี่ยวและปั่น

น  าตาลทรายดิบ/น  าตาลทรายธรรมชาต ิ

- การใช้ปูนขาว (CaO)  น  ายาพักใส 
น  ายาป้องกันตะกรันหม้อต้ม เชื อน  าตาล
ส าเร็จรูป สารช่วยกรองและโซเดียม 
ไฮดรอกไซด ์(NaOH) 

พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ระบบทางเดิน
หายใจ แต่ถ้าหากได้รับสัมผัสในระยะยาว
อันตรายที่เกิดจากสารเคมีนั นย่อมทวีความ
รุนแรงขึ น 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

- ฝุ่นจากกากตะกอนหม้อกรอง  
(Filter Cake) 

พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การท างาน
ของปอดลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจ 

- ความร้อน พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

อาจท าให้เป็นตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น 
ร่างกายขาดน  า และท าให้เกิดความเครียดได้ 

- เสียงดังจากการท างานของเครื่องจักร พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน หูอื อ สูญเสีย
การได้ยินชั่วคราวหรือถาวร กรณีที่ได้รับระดับ
เสียงที่ดังเป็นเวลานาน 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.  ผลกระทบต่อพนักงานโครงการ (ต่อ) 
2.2 กระบวนการผลิตน  าตาลทรายดิบ/
น  าตาลทรายธรรมชาติ ประกอบด้วย  

(1)  การท าใสน  าอ้อย 
(2)  การต้มระเหยน  าอ้อย 
(3)  การกรอง การเคี่ยวและปั่น

น  าตาลทรายดิบ/น  าตาลทรายธรรมชาต ิ

- น  าเสียจากการล้างเครื่องจักร พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

เป็นการเพิ่มภาระการดูแล/การจัดการระบบ
บ าบัดน  าเสียของโครงการ และเป็นการเพิ่ม
ภาระให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการ
เข้ามารับไปก าจัด  

- กากน  าตาล (Molasses) พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่น าไปจ าหน่ายต่อไป 

2.3 กระบวนการผลิตน  าตาลทรายขาว 
และน  าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 

- การใช้สารกรอง/ดูดซับสีน  าเชื่อมรีไฟน์  พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ระบบทางเดิน
หายใจ แต่ถ้าหากได้รับสัมผัสในระยะยาว
อันตรายที่เกิดจากสารเคมีนั นย่อมทวีความ
รุนแรงขึ น 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

- เสียงดังจากการท างานของเครื่องจักร พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน หูอื อ สูญเสีย
การได้ยินชั่วคราวหรือถาวร กรณีที่ได้รับระดับ
เสียงที่ดังเป็นเวลานาน 

- ความร้อน พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

อาจท าให้เป็นตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น 
ร่างกายขาดน  า และท าให้เกิดความเครียดได้ 

2.4 กระบวนการผลิตน  าเชื่อมซูโครส - เสียงดังจากการท างานของเครื่องจักร พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน หูอื อ สูญเสีย
การได้ยินชั่วคราวหรือถาวร กรณีที่ได้รับระดับ
เสียงที่ดังเป็นเวลานาน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
- ความร้อน พนักงานที่ปฏิบัติงาน 

ในพื นที่ 
อาจท าให้เป็นตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น 
ร่างกายขาดน  า และท าให้เกิดความเครียดได้ 
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ตารางที่ 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.  ผลกระทบต่อพนักงานโครงการ (ต่อ) 
2.5 การคมนาคมขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) 
สารเคมี ของเสีย ผลิตภัณฑ์ และ 
ผลพลอยได้ รวมถึงการเดินทางของ
พนักงาน 

-  อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง 
 

พนักงาน รวมทั งผู้ใช้รถ 
ในเส้นทางการขนส่ง 

การบาดเจ็บจากอุบัติ เหตุจากการขนส่ง
อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือ 
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมของพื นที่ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม -  ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคม
ไม่สะดวก 

พนักงาน รวมทั งผู้ใช้รถ 
ในเส้นทางการขนส่ง 

ปัญหาการจราจรหนาแน่น ท าให้พื นผิวจราจร 
ช ารุด เกิดความเสียหายและไม่สะดวกใน
การเดินทาง 

2.6 อุบัติเหตุจากการท างาน  
(ทั งการกระท าที่ไม่ปลอดภัย และ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) 

อุบัติเหตุจากการท างาน พนักงานโครงการ อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือสูญเสีย
อวัยวะ พิการ เสียชีวิต และสูญเสียทรัพย์สิน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.7 ระบบบ าบัดน  าเสีย -  การใช้สารเคมีในระบบบ าบัดน  าเสีย พนักงานที่ปฏิบัติงาน 

ในพื นที่ 
เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ระบบทางเดิน
หายใจ แต่ถ้าหากได้รับสัมผัสในระยะยาว
อันตรายที่เกิดจากสารเคมีนั นย่อมทวีความ
รุนแรงขึ น 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

-  กากตะกอนจากระบบบ าบัดน  าเสีย พนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ 

ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ นสู่สิ่งแวดล้อม และ
เป็นการเพิ่มภาระให้กับหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตในการเข้ามารับไปก าจัด 

2.8 งานซ่อมบ ารุง  -  วัสดุปนเปื้อน เช่น ถุงบรรจุ สารเคมี 
เศษผ้าเปื้อนน  ามัน เป็นต้น 
-  น  ามันเสื่อมสภาพ เกิดจากการเปลี่ยน 
ถ่ายน  ามันหล่อลื่นของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ 

พนักงานซ่อมบ ารุง 
 

ปริมาณของเสียที่ เพิ่มขึ นสู่ สิ่ งแวดล้อม 
รวมถึงการได้รับอันตรายจากการปนเปื้อน
ของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย ์

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 



 

- 61 - 

ตารางที่ 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.  ผลกระทบต่อพนักงานโครงการ (ต่อ) 
2.9 การจัดการน  าเสีย/น  าทิ ง -  ปริมาณน  าเสีย/น  าทิ งจากพนักงาน และ

น  าเสียจากกระบวนการผลิต 
 

พนักงานโครงการ ไม่สามารถอุปโภค -บริโภคน  าใช้ในพื นที่
เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนของน  าเสียลง
สู่แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้ดิน  

-  ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม -  กลิ่นจากระบบบ าบัดน  าเสียของโครงการ พนักงานโครงการ เกิดความร าคาญในเรื่องของกลิ่นเหม็น 
2.10  การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียจากกระบวนการผลิต 
หรือจากระบบเสริมการผลิต/ 
สาธารณูปโภค 

ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการ ได้แก่ 
(1) ของเสียทั่วไปตาม พรบ.สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
(2) ของเสียจากกระบวนการผลิตตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 (อันตราย และไม่อันตราย) 

พนักงานโครงการ การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกอง 
ขยะและโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น 
อุจจาระร่วง หรือการได้รับอันตรายจากการ
ปนเปื้อนของของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม
และมนุษย์ เป็นต้น 

-  ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
-  ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 

2.11 การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ/
ความปลอดภัยในโรงงาน/การเข้า 
ถึงบริการทางด้านการแพทย์ 

ความเพียงพอของระบบบริการสาธารณสุข
ในพื นที ่

พนักงานโครงการ การได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย 
หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิตอาจมีเพิ่ม
มากขึ น เนื่องจากความไม่เพียงพอของ
บุคลากรทางการแพทย์ ท าให้การรับบริการ
เกิดความล่าช้า รวมถึงความเพียงพอของ
สวัสดิการด้านสุขภาพต่อคนงานก่อสร้าง 

-  ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
-  ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- ข้อมูลระบบบริการทางด้านสาธารณสุข

ในพื นที ่

ที่มา : บริษัท เทคนคิสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2563



 

 

บันทึก 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................



 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร อีเมล์ 

เจ้าของโครงการ : บริษัท น้้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ้ากัด  
 คุณโชคชัย  ชะอุ่ม 
   (ผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม) 
 คุณขรรค์ชัย  สมใจเพ็ง 

(เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์) 
 นายธนัง  ไชยวงษ์ 

(เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์) 
 

503 อาคาร เค เอส แอล 
ทาวเวอร์ ชั น 21 
ถนนศรีอยุธยา  
แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์  :  038-472674 
 
โทรศัพท์  :  038-472674 
 
โทรศัพท์  :  038-472674 
 

chokchai@kslgroup.com 
 
khanchai@kslgroup.com 
 
thanang@kslgroup.com 
 

บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด 
 คุณกนกพล  มหันต์ 
   (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 
 คุณวิภา ศุภกรรม 
   (นักวิชาการสังคมศาสตร์) 

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 
 
wipa.s@tet1995.com 


